
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ครงัที 63 ประจาํปีการศกึษา 2556 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ณ จงัหวดันครพนม-มุกดาหาร  
ระหวา่ง วนัที 11-13 เดือน ธนัวาคม 2556 

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนั 
โรงเรียนกําแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 

ลําดบั หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรยีญ อนัดบั 
1 ภาษาไทย การแข่งขนัการอา่นเอาเรอืง (อา่นในใจ) ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 16 
2 ภาษาไทย การแข่งขนัการทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 15 
3 ภาษาไทย การแข่งขนัการกลา่วสนุทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 44 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้ารว่ม 50 

5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-
ม.6 68.5 ทองแดง 31 

6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-
ม.3 69 ทองแดง 53 

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้ารว่ม 41 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัคดิเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 24 

9 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภท
สงิประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 47 

10 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 14 

11 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสงิประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.1-
ม.3 78 เงิน 22 

12 สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 38 

13 สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม การประกวดละครประวตัิศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 -   

14 สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 41 

15 สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.33 ทอง 36 

16 สขุศึกษา และพลศึกษา การแข่งขนัแอโรบิก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 11 

17 สขุศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสขุศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.
3 79.2 เงิน 45 

18 สขุศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสขุศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.
6 81.6 ทอง 48 

19 สขุศึกษา และพลศึกษา การแข่งขนัตอบปญัหาสขุศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.
3 58 เข้ารว่ม 39 

20 สขุศึกษา และพลศึกษา การแข่งขนัตอบปญัหาสขุศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.
6 77 เงิน 13 

21 ศิลปะ การแข่งขนัเขียนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.4-
ม.6 -1 -   

22 ศิลปะ การแข่งขนัราํวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง 27 
23 ศิลปะ การแข่งขนัระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 30 
24 ศิลปะ การแข่งขนัระบํามาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 

25 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธปูเทยีนแพ ม.1-
ม.3 83 ทอง 38 

26 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบชืน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการจดัสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 24 

28 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการทาํอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.33 ทอง 18 

29 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการแกะสลกัผกัผลไม้ ม.4-ม.6 85.57 ทอง 44 

30 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้งการ์ตูนแอนิเมชนั (2D 
Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 



ลําดบั หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรยีญ อนัดบั 

31 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการออกแบบสงิของเครอืงใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 

32 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการออกแบบสงิของเครอืงใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 18 

33 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 

34 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 73.5 เงิน 17 

35 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-
book) ม.1-ม.3 71 เงิน 46 

36 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้ง Webpage ประเภท CMS ม.
1-ม.3 86 ทอง 7 

37 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 

38 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 29 

39 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 

40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนักิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้ารว่ม 20 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัการเลา่นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 28 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้ารว่ม 40 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัละครสนัภาษาองักฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 35 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัละครสนัภาษาองักฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง 43 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัการพูดภาษาจนี ม.4-ม.6 82.99 ทอง 42 

46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัตอบปญัหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.
1-ม.3 31.5 เข้ารว่ม 38 

47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัตอบปญัหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.
4-ม.6 31.5 เข้ารว่ม 41 

48 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การแข่งขนักิจกรรมสภานกัเรยีน ม.1-ม.6 23.8 เข้ารว่ม 39 
49 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 79.4 เงิน 19 

50 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การประกวดยวุบรรณารกัษ์สง่เสรมิการอา่น ม.1-ม.
3 80.22 ทอง 51 

51 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การประกวดยวุบรรณารกัษ์สง่เสรมิการอา่น ม.4-ม.
6 74 เงิน 42 

52 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การแข่งขนั Cross word ม.1-ม.3 54.5 เข้ารว่ม 50 
53 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การแข่งขนัซูโดก ุม.1-ม.3 60 ทองแดง 50 
54 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การแข่งขนัซูโดก ุม.4-ม.6 25 เข้ารว่ม 19 

55 กิจกรรมทอ้งถิน การแข่งขนัเดียวดนตรพีืนเมือง (เดียวโปงลาง) ม.1-
ม.6 86.96 ทอง 34 

56 กิจกรรมทอ้งถิน การแข่งขนัเดียวดนตรพีืนเมือง (เดียวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง 50 
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