งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ลำดับ

หมวดหมู

รายการ

คะแนน เหรียญ

1

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4ม.6

96.3

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

92.4

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

1. นางสาวจิรัชญา ปา
พันธ2. นางสาวนริสรา เทวัญ
3. นางสาวรุจิษยา เอกฉันท
4. นางสาวสิรีธร ยะจินะ
5. นางสาวอารียา ปญโญ

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

1. เด็กชายคามิน ทำวอง
1. นางศรีนวย สำอางคศรี
2. เด็กชายจิราวัฒน ปวงญานะ 2. นางอัญชญา ตะนา
3. เด็กชายฉลองราช ศักดิ์แสน 3. นายณัฐพงษ สีมา
4. เด็กหญิงชญาดา โคตรสมบัติ
5. เด็กชายณัฐภัทร อินลังกา
6. นายณัฐวุฒิ ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายนาคนรินทร ทรายคำ
8. นายปฐมพงศ พงศธรเจริญศรี
9. เด็กชายพัฒนพงษ พรมมา
10. นายภารดา ทิพยวรรณ
11. เด็กชายวสิษฐพล พันธวาวงษ
12. เด็กชายวัชรพล มีบุญสูง
13. นางสาวสรอยเพชร ตันชุม
14. เด็กหญิงสุจติ รา มายรรยงค
15. เด็กชายอภิเดช รวีวรรณ

1. นางพรทิพา ผันผาย
2. นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

ลำดับ

หมวดหมู

รายการ

3

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันเลานิทาน (Story
Telling) ม.4-ม.6

4

5

6

คะแนน เหรียญ

อันดับ

96.25

ทอง

รอง โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 1. นางสาวกรัณยกร พูลเกิด
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

85.5

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

โรงเรียนแมพริกวิทยา

1. นายคณนาถ ใจเถิน
2. นายจิลลาภัทร มูลคำปลิว
3. นายพลวัต สุขเนตร
4. นายภูริวัฒน ทาริยะวงศ
5. นายวัชรพงษ กาวิลเครือ
6. นายวัชระ เฉยเกิด

1. นายณรงคศักดิ์ อบหอม
2. นายวสันต แสนตา
3. นายเสนห เอื้อแท

การแขงขันหุนยนตผสม ม.1-ม.3

94

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

1. เด็กชายธนกร เมืองแดง
2. เด็กชายธนทัต วินโด
3. เด็กชายปยะพงษ ทิวงศษา
4. เด็กชายรัฐภูมิ ธาดาสุขเจริญ

1. นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม
2. นางสาวประนอม ดอน
แกว

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.
3

93.8

ทอง

รอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่
๒

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การแขงขันการสรางอุปกรณเพื่อ
ใหบริการ ม.4-ม.6

หุนยนต

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โรงเรียน

นักเรียน

1. เด็กชายฐานพัฒน เปลงใส
2. เด็กหญิงฐิติรัตน อวดหาว

ครู
1. นายอนันต ดอกหอม

1. นางกานตรวี คำพันธ
2. นางสาคร ขัดสี

ลำดับ

หมวดหมู

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

7

การงานอาชีพ

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1ม.3

92

ทอง

รอง โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
ชนะเลิศ
อันดับที่
๒

1. เด็กหญิงธัญญาชนก กองปน
2. เด็กหญิงภัคคีมา มานะศิริมันต
3. เด็กหญิงภัทรพร วาดเขียน

1. นางสรัญญา เรือนคำ
2. นางจรรยา พุทธา

8

เรียนรวม - ศิลปะ

การประกวดการขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทบกพรองออทิสติก
ม.1-ม.3

81.33

ทอง

รอง โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่
๒

1. เด็กชายธนวิทย สุขศรี

1. นางสาวสุวพิชญ จันทร
สุริยะ

9

คณิตศาสตร

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร
ม.1-ม.3

81.4

ทอง

รอง โรงเรียนจักรคำคณาทร
ชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
อันดับที่
2

1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ ไชยวงศผาบ
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ ใจคำ
3. เด็กหญิงเจตปรียา จี้สละ

1. นางสาวจันทรประภา
เตจาคำ
2. นางพรสวรรค
ศรีบุญเพ็ง

10 คณิตศาสตร

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร
ม.4-ม.6

88

ทอง

รอง โรงเรียนจักรคำคณาทร
ชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
อันดับที่ 2

1. นางสาวปริยาภัทร ชุมภูอาด
2. นางสาวพิภูษณะ พิงคะสัน
3. นายภาณุวิชญ บัวอิ่น

1. นางสาวเชิญขวัญ ปงใจ
2. นายสิริพันธุ จันทราศรี

11 ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง

93

ทอง

1. เด็กหญิงนันทิกานต ยองสุวรรณ

1. นายอนุพันธ ปญญาอุย

รอง

โรงเรียนวชิรปาซาง

ลำดับ

หมวดหมู

รายการ

คะแนน เหรียญ

ประเภทหญิง ม.1-ม.3

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

ชนะเลิศ
อันดับที่ 2

12 การงานอาชีพ

การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ
ม.4-ม.6

93

ทอง

รอง โรงเรียนปาซาง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 2

1. นางสาวกมลทิพย กองปน
2. นายณัฐวัตร โยริยะ
3. นางสาวสุนารี นันทะเสน
4. นายอดิศร มาเสน
5. นางสาวเท็น แสงเจริญ
6. นายโยธิน สรอยฟา

1. นางบังอร ลังการพินธุ
2. นางสุนีย ชาราษฎร
3. นางนิตยา ดวงติ๊บ

13 การงานอาชีพ

การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4ม.6

92

ทอง

รอง โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ
ชนะเลิศ ลำพูน
อันดับที่ 2

1. นางสาวกัลยากร คำปน
2. นางสาวณัฐกานต คำดี
3. นางสาวพิมพขวัญ ลือสัก

1. นางสาววิภาวรรณ ตัน
อุตม
2. นายกฤษณะ แกวดำ

14 การงานอาชีพ

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม
ม.4-ม.6

94

ทอง

รอง โรงเรียนจักรคำคณาทร
ชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
อันดับที่ 2

1. นายธัญลักษณ ผุสดี
2. นางสาวธีราภรณ พุดทะสี
3. นายศุภโชค เทพมาลัย

1. นางศุภลักษณ บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์ อินทรีย

15 สังคมศึกษา ศาสนา

การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ

90.9

ทอง

1. เด็กหญิง ชัญญานุช ไหมเกิด

1. นาย สายัณห จันทรตา

รอง

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ลำดับ

หมวดหมู
และวัฒนธรรม

16 การงานอาชีพ

รายการ

คะแนน เหรียญ

ม.1-ม.6

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3

90

ทอง

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

ชนะเลิศ
อันดับที่ 2

2. นางสาวขนิษฐา พฤกษประเสริฐ
3. เด็กชายคิมหันต ปญญาชัย
4. เด็กชายจารุพงศ กูลตะ
5. นายธนวัฒน บุญปญญา
6. นายธวัชชัย เปงโก
7. เด็กหญิงประกายวรรณ หมื่น
ปญญา
8. เด็กชายมหาราช เทพสิงหแกว
9. เด็กหญิงศรุตยา ปูอุตรี
10. นางสาวสุพรรณิกา ไหมเกิด

ลบ
2. นางวิไลภรณ แกวบุญ
ปน
3. นางนฤมล คณารีย

รอง โรงเรียนธีรกานทบานโฮง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 2

1. เด็กหญิงกชกร นุเงิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา อินมา
3. เด็กหญิงสิริวนาภรณ วงคฝน

1. นายคมสันต พิพัฒนวุฒิ
กุล
2. นางศรีเริญ มีพิมพ

