งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

1

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

3

ศิลปะ-ดนตรี

4

5

คะแนน เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

97

ทอง

รอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวณัฐชา หมูแก้ว

1. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสี
งาม

95.33

ทอง

รอง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กหญิงอรอุมา แก้ววงศ์

1. นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

95

ทอง

รอง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กหญิงอรอุมา แก้ววงศ์

1. นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

96

ทอง

รอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กชายดิลแลน ชน
1. นางจิลาวัล มหามิตร
กันต์ เปเรรา
2. นางสาวกวินนาฎ เชียง
2. เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์ แก้ว โญ
สีงาม
3. เด็กหญิงสุวรรณีย์ ปั้นกาญ
จนโต

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

97.1

ทอง

รอง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ชนะเลิศ

1. เด็กชายชินกฤต ดวงสุภา

1. นายประเทือง ภูเขียว

2

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.
1-ม.3
6

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.
6

อันดับ

โรงเรียน

อันดับที่ 1

92

ทอง

นักเรียน
2. เด็กชายศตายุ คำใหม่

ครู
2. นางแววดาว เมืองใจ

รอง
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์ พรมคำ 1. นางสาวดารุณี คำนวล
ชนะเลิศ
แดง
อันดับที่ 1

2. นายจีรวัฒน์ ปันใย
3. นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง
4. นายบรรพต กุตัน
5. นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

90

ทอง

รอง
โรงเรียนเถินวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นายกนกพล เริงจักร์

1. นายกรณ์ อินเรือง

8

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6

87.8

ทอง

รอง
โรงเรียนเถินวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวกัลยารัตน์ โพธาเมือง 1. นางพวงพยอม กาญจน
2. นางสาวจารุวรรณ สืบปาละ คงคา
3. นางสาวจิรัญรัตน์ รัตนวงค์ 2. นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
4. นางสาวชนากานต์ แบนน้อย
5. นางสาวณัฐชยา ชัยตา
6. นางสาวณิชากานต์ วงค์เปี้ย
จันทร์
7. นางสาวปานไพลิน จาวงศ์
8. นางสาวพันธนันท์ กาศ
โอสถ

3

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

9. นางสาวภัทรกันย์ เนื่องอุตม์
10. นางสาวภัทราพร โพธา
11. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสม
12. นางสาวศศิวิมล สิงห์เนตร
13. นางสาวเนตรนภา คชศักดิ์ศิริ
9

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

88.8

ทอง

รอง
โรงเรียนเถินวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กชายกิตติชัย ปินตา
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
2. เด็กชายศักรนันท์ หินเพชร 2. นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์

10 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

91.5

ทอง

รอง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กหญิงกวินทิพย์ อุดสุข
2. เด็กชายสุภเวช คำใหม่

11 เรียนรวม - ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก
ม.4-ม.6

90

ทอง

รอง
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์ เซ็นนันท์
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

12 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

95.33

ทอง

รอง
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. นางสาวธมลวรรณ ใจคำ
วัง
2. นายปิยะดนัย วิเคียน
1. นางธนภรณ์ จันต๊ะวงศ์

1. เด็กหญิงฐิติพร มูลน้ำเที่ยง 1. นายพิชิต พลหาญ

4

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

13 ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.
1-ม.6

90

ทอง

รอง
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นายดอย คำทอน
2. เด็กหญิงฟ้าใส ลุงละ

1. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
2. นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย

14 หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1ม.3

95

ทอง

รอง
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
อันดับที่ 1

1. เด็กชายชวนากร เจนกิจ
2. เด็กชายธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล
3. เด็กชายภูตะวัน ณะอ๋อ

1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

