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กิจ กรรมแข่ง ข ัน
โรงเรี ย นศรี บุ ณ ยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุ รี , พระนครศรี อ ยุธ ยา)
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ั เรี ย น

ครู

1

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริย วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
ภาพทางวิทยาศาสตร์ แข่งขัน 12.00 หอวัง นนทบุรี อาคาร 2
ม.1-ม.3
1 พ.ย.
ชัน 3 ห้อง ห้องโสต
2560
ทัศนศึกษา

1. เด็กหญิงณษ
1. นางสาววรรณ์ เพ็ญ ปิ น
รา กาญจนเจตนี เกตุ
2. เด็กหญิงวนัช
2. นายชัยยศ นุ่มกลิน
พร พัฒนเจริญ
3. เด็กหญิง
ศรัญญา เขียวแกร

2

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริย วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
ภาพทางวิทยาศาสตร์ แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 2
ม.4-ม.6
1 พ.ย.
ชัน 2 ห้อง ห้องโสต
2560
ทัศนศึกษา ห้องปฏิบตั ก
ิ าร
2202-2204

1. นายธนกฤต ฟู 1. นางภัทราวดี ชัยยะ
ดุลยวัจนานนท์
สมบูรณ์
2. นางสาวศวัส
2. นางอุไร บุตรไสว
มน ใจดี
3. นางสาวศุภ
วรรณ จงเกษกรณ์

3

วิทยาศาสตร์ การประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1ม.3

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 4
1 พ.ย.
ชัน ชัน2 ห้อง 4202
2560

1. เด็กหญิงสม
1. นางสาวนุชรา กุลรักษา
หญิง ปุยคํา
2. นางสาวอรุณี ปานชาลี
2. เด็กหญิง
อังคณา กาญจน
รัตน์
3. เด็กหญิงเนรัณฉ
รา ต่อศรี

4

วิทยาศาสตร์ การประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิงประดิษฐ์
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 4
1 พ.ย.
ชัน ใต้อาคาร
2560

1. เด็กชายก่อ
เกียรติ พิลาภ
2. เด็กชายธน
ภัทร ภูร่ ะหงษ์
3. เด็กชายธุวา
นนท์ รุง่ กิจการ
วัฒนา

5

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 2
1 พ.ย.
ชัน 3 ห้อง หอประชุม
2560

1. เด็กหญิงธัมมิ
1. นางสาวอังสณา นําทอง
กา ชูทอง
2. นางสาวสุรตั น์ หนอง
2. เด็กชายพิ
หงอก
สิษฐ์ จันทร์สง่ แสง
3. เด็กหญิงอัย
รดา บุญสาคร

6

วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1ม.3

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร2
1 พ.ย.
ชัน 4 ห้อง 2403
2560

1. เด็กหญิง
จุฑามาศ นุกลุ
ธรรม
2. เด็กชายณภัทร
ศิรท
ิ รัพย์กลุ ชัย

7

วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4ม.6

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร2
1 พ.ย.
ชัน 4 ห้อง 2405
2560

1. นางสาวจิราภ
1. นายเดชา ยุวโกศล
รณ์ มาศยากุล
2. นางสาวพิชามญ
ชุ์ จันทร์เจริญ

โ
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1. นางสาววรรณ
กานต์ ใจช่วง
2. นายวีระพันธ์ เชือดวง
ผูย

1. นางสาวสุชาดา ว่องไว
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8

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครืองบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี โรงยิม
1 พ.ย.
2560

1. เด็กชาย
1. นายเดชา ยุวโกศล
ภูมธิ รรม ไชยภูมิ
2. เด็กชายไชย
วัฒน์ ขําเมืองน้อย

9

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครืองบิน
พลังยาง ประเภทสาม
มิติ (3D) ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี โดม
1 พ.ย.
2560

1. เด็กชายกร
ทักษ์ วิไลพิศ
2. เด็กชายอัคร
พล พลายใย

1. นายเดชา ยุวโกศล

10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทบิน
บรรทุกสัมภาระ ม.4ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี โรงยิม
1 พ.ย.
2560

1. นายกรรณ
พล อยูจ่ ุย้
2. นายณัทธ
พงศ์ พงษ์ ณปิ ญ
ชาน์
3. นา
ยศุภณัฐ เยียม
วิลาสสกุล

1. นายศักดิสินร์ ชัยเสนา

11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4ม.6

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 4
2 พ.ย.
ชัน 2 ห้อง 4202
2560

1. นายจิร
1. นายสุธี ผลดี
วัฒน์ พรรณนาภพ
2. นางสาววนิษฐ์
กมน ตีระกิจวัฒนา
3. นายอังกูร แก้ว
อุน
่

12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิงประดิษฐ์
ม.4-ม.6

วันที
9.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 12.00 หอวัง นนทบุรี อาคาร 4
2 พ.ย.
ชัน ใต้อาคาร
2560

1. นางสาววิดา ใส 1. นายชัยยศ นุ่มกลิน
บริสท
ุ ธิ
2. นางสาวสุพรรณี ศรี
2. นายสรัล
บริบรู ณ์
วิชญ์ จีนแสร์
3. นางสาวสิริ
สา ฉิมถาวร

13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ
แข่งขัน 16.30 หอวัง นนทบุรี อาคาร 2
2 พ.ย.
ชัน 3 ห้อง หอประชุม
2560

1. นางสาววรรณ
ศิริ อยูจ่ ุย้
2. นายสราวุ
ธ พรหมหาญ
3. นางสาวสุธด
ิ า
คีรีศรี

1. นางสาวอังสณา นําท
้ อง
2. นางสาวสุรตั น์ หนอง
หงอก

14 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดเพือ
อาชีพภาษาฝรังเศส
ม.4-ม.6

วันที
แข่งขัน
7 พ.ย.
2560

โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
นนทบุรี

1. นางสาวชยา
ภัสร์ พิมพ์ทอง
2. นางสาวธัญ
ชนก โยธามาตย์

1. นางสาวสุชาดา นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์ ธน
ทรัพย์ทวี

15 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันละครสัน วันที
ภาษาฝรังเศส ม.4- แข่งขัน
ม.6
7 พ.ย.
2560

โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
นนทบุรี

1. นางสาวชลธิ
ชา บุญเพ็ง
2. นางสาวณัฐฐ
ยา วิชยุตม์พสุ
3. นางสาวปุณยา
พร ทับทิมไทย
4. นายมงคล เปี
ยมูล
5. นางสาว
อรดี ร้อยถิน

1. นางสาวสุชาดา นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์ ธน
ทรัพย์ทวี

16 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การแข่งขันกิจกรรม วันที
09.00 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สภานักเรียน ม.1แข่งขัน
พัฒนาการ นนทบุรี
ม.6
8 พ.ย.
อาคาร 6 ชัน 2 ห้อง วิทย
2560
พัฒน์

1. นางสาวจันจิ
รา ไหมแก้ว
2. นางสาวชนิ
กา อริยะดิบ
3. นางสาวนริศ
รา สาอาจ

1. ว่าทีร้อยตรี
เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย
2. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา
3. นายณัฐจักร์ แสงบัว
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4. นางสาวบุญญ
เผือนวรา
ธิดา สุวรรณเหลา
5. นางสาวมน
ทิวา หล้าแหล่ง
6. นายรัก
ษิต พรหมศร
7. นายวุฒโิ ชติ ชม
ชาติ
8. นางสาวศรุต
า ยินดีใน
9. นางสาวอารี
ยา ทองอินทร์
10. นางสาวอินทิ
ราณี สารใจ
17 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพือนที
ปรึกษา (Youth
Counselor: YC)
ม.1-ม.3

วันที
09.00 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน
พัฒนาการ นนทบุรี
8 พ.ย.
อาคาร 6 ชัน 4 ห้อง 644
2560

1. เด็กหญิงณัฐ
1. นางสาวนุชลี เอียมสิน
ชยา ตระกูลสม
2. นางนิภา แสงรัตน์
จิตต์
2. เด็กหญิงณัฐ
ชา วงศ์กณ
ั หา
3. เด็กชายปิ ยะ
วัฒน์ คุณเลิศ
4. เด็กหญิงปุณย
นุช เฟื องกังวาน
5. เด็กหญิงวริน
ทร พินวงษ์ สวุ รรณ

18 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพือนที
ปรึกษา (Youth
Counselor: YC)
ม.4-ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน
พัฒนาการ นนทบุรี
8 พ.ย.
อาคาร 6 ชัน 4 ห้อง 645
2560

1. นางสาวปริยา
กร แซ่ตงั
2. นายภัทร
กร ถาวรรัตน์
3. นางสาวมลธิ
ชา ทาสอน
4. นางสาวอุรส
ิ
ยา สมยอ
5. นางสาวเนตร
นภา ภูกระโทก

1. นางสาวศิรณี พลเสนา
2. นางอภิญญา สังขรักษ์

19 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน 15.00 พัฒนาการ นนทบุรี หอ
8 พ.ย.
ประชุมปิ ยพัฒน์
2560

1. เด็กหญิงนริศ
รา ปานปิ น
2. เด็กหญิงศศิ
ชา ศรีคชา
3. เด็กหญิงศศิ
นิภา เทพทอง

1. นางอภิญญา สังขรักษ์
2. นางสาวสุธด
ิ า อินทนา
ศักดิ

20 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน 15.00 พัฒนาการ นนทบุรี หอ
8 พ.ย.
ประชุมปิ ยพัฒน์
2560

1. นางสาวณิชา
1. นางอภิญญา สังขรักษ์
กร ลิมพัฒนาสิทธิ 2. นางสาวสุธด
ิ า อินทนา
2. นางสาวรัตนา
ศักดิ
พร พรมเอียม
3. นางสาววนิส
รา วรกิจสาทร

21 ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือ วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
สือภาษาไทย ม.1แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
ม.3
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 245
2560

1. เด็กหญิงวนัช
พร พัฒนเจริญ

1. นางนริศรา พ่วงลา

22 ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือ วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
สือภาษาไทย ม.4แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
ม.6
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 246
2560

1. นางสาวบุณยา
พร จํานงค์ศลิ ป์

1. นายฉัตรชัย เหลืองทอง
อร่าม

23 ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอา วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
เรืองตามแนว PISA แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ

1. เด็กชาย
อิทธิพล ยุตเิ ทพ

1. นางสาวปาริฉต
ั ร ภู
พันธ์
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10/11/2560

โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุร,ี พระนครศรีอยุธยา)

ม.1-ม.3

9 พ.ย.
2560

วัฒน์ ชัน 2 ห้อง ห้องโสต ศาล
ทัศนศึกษา

24 ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอา วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
1. นางสาวชนัด
เรืองตามแนว PISA แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
ดา จาดสี
ม.4-ม.6
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 2 ห้อง ห้องโสต
2560
ทัศนศึกษา

25 ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อย วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
ถ้อยความ ม.1-ม.3 แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 243
2560

1. เด็กหญิงกัญญา 1. นางมณฑา จุย๊ เส่ย
รัตน์ สมจิตร

26 ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อย วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
ถ้อยความ ม.4-ม.6 แข่งขัน 11.00 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 244
2560

1. นางสาวธม
นันท์ คงเพ็ชร

1. นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรี
เมือง

27 ภาษาไทย

การแข่งขันการท่อง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.1-ม.3

วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย. ไป
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 242
2560

1. เด็กหญิงเจน
ญาณี แก้วหาญ

1. นางสาวจงกล ศรีจน
ั ทร์
งาม

28 ภาษาไทย

การแข่งขันการท่อง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.4-ม.6

วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย. ไป
วัฒน์ ชัน 4 ห้อง 247
2560

1. นายอินทรี โย
วะรส

1. นายณัฐจักร์ แสงบัว
เผือนวรา

29 ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ม.1-ม.3

วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี อาคาร
9 พ.ย. ไป
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
2560
พระชนมพรรษา ชัน 2
ห้อง ห้องประชุมธงชัย เย็น
ประเสริฐ

1. เด็กหญิง
กีตาร์ บุญรอด
2. เด็กหญิงคุณ ั
ญญา สินธิทา
3. เด็กหญิงชนา
กานต์ จันทร์โพธิ

1. นางวัชรี ศรีลาโชติ
2. นางสาวปาริฉต
ั ร ภู
พันธ์

30 ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ม.4-ม.6

วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี อาคาร
9 พ.ย. ไป
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
2560
พระชนมพรรษา ชัน 2
ห้อง ห้องประชุมธงชัย เย็น
ประเสริฐ

1. นางสาว
พรรษา สุขเกษม
2. นางสาวสุดา
รัตน์ พระไพรี
3. นางสาวอริส
รา อิศรานนท์

1. นางประภาภ
รณ์ มโนรมย์
2. นางสาวกานต์พช
ิ
ชา ประสิทธินาวา

31 ภาษาไทย

การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุน
่ ใหม่
กาพย์ยานี ๑๑ (๘
บท) ม.1-ม.3

วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน 10.30 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 5 ห้อง 2542560
255

1. เด็กหญิงปุณย
1. นางผ่องศรี ไวยฉาย
นุช เฟื องกังวาน
2. นางสาวสุรีพร อย่าง
2. เด็กหญิงวริน
สวย
ทร พินวงษ์ สวุ รรณ

32 ภาษาไทย

การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุน
่ ใหม่
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
(๘ บท) ม.4-ม.6

วันที
09.30- โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
แข่งขัน 10.30 นนทบุรี อาคารนนทสิริ
9 พ.ย.
วัฒน์ ชัน 5 ห้อง 2562560
257

1. นางสาวธาร
ทิพย์ นาเจริญ
2. นายพงศ์
พล อรุณนวพงศ์

1. ว่าทีร้อยตรี
เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย
2. นายเชิดชูชยั กลิน
โกสุม

33 ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคํา
วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
ศัพท์ภาษาไทย
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี หอประชุมโชติ
(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 9 พ.ย. ไป
ปาโล ห้อง หอประชุมโชติ
2560
ปาโล

1. เด็กหญิงวิภา
รัตน์ บุญสมพงษ์
2. เด็กหญิงอริ
ศรา ศรีวเิ ชียร

1. นางผ่องศรี ไวยฉาย
2. นางวัชรี ศรีลาโชติ

34 ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคํา
วันที
09.30 โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์
1. นางสาวกัน
ศัพท์ภาษาไทย
แข่งขัน เป็ นต้น นนทบุรี หอประชุมโชติ
ตา ศรีเมฆ
(คําคมเดิม) ม.4-ม.6 9 พ.ย. ไป
ปาโล ห้อง หอประชุมโชติ
2560
ปาโล

35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4ม.6

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอุร
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4305 ชา จุนแสง
13
ไป
พ.ย.
2560

โ
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1. นางจันทนา อานมณี

1. นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรี
เมือง

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา
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โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุร,ี พระนครศรีอยุธยา)

36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายศักย
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
ภูมิ วรรณปักษ์
13
ไป
5202
พ.ย.
2560

1. นางสาวสุภาวิดา รอด
จํารูญ

37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวโม
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
รีน วินเทอร์
13
ไป
5202
พ.ย.
2560

1. นางสาวสุภาวิดา รอด
จํารูย

38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.4ม.6

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอริส
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4306 รา อิศรานนท์
13
ไป
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริย วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกัญก
ภาพทางคณิตศาสตร์ แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 8 ห้อง
ฤต เกียรติยศ
ม.1-ม.3
14
7811
พ.ย.
2560

1. นางสาวณัฐชาญา
นันท์ ศรีชวลิตเดชา

40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริย วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนันท
ภาพทางคณิตศาสตร์ แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 8 ห้อง
รัตน์ จรีรตั นชาติ
ม.4-ม.6
14
7811
พ.ย.
2560

1. นางพิมนิพา โลจายะ

41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครง
งานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4ม.6

วันที
13.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
แข่งขัน 16.00 อาคาร 7 ชัน 1 ห้อง
14
7111
พ.ย.
2560

1. นางสาวปณิ
ดา อุน
่ ในธรรม
2. นายสรวิศ ดํา
เด่นงาม
3. นางสาวอทิต
ยา นามวงค์

1. นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์
บําเรอ

42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครง
งานคณิตศาสตร์ ประ
เภทบูรณาการความรู ้
ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 1 ห้อง
14
7111
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงกร
กนก ผิวชะอุม
่
2. เด็กชายปิ ยะ
วัฒน์ ทวีชาติ
3. เด็กหญิงสม
หญิง ปุยคํา

1. นางสาว
ปรารถนา ศรัณย์ชล
2. นางสาวสุรีย์ โคนาบาล

43 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 2 ห้อง
14
7211
พ.ย.
2560

1. เด็กชายสุ
วิจกั ขณ์ สาถิยะ
บูรณะพงศ์
2. เด็กชายเจน
ภพ เร่งบุญมา

1. นางสาวสุรีย์ โคนาบาล
2. นายศราวุธ เชิงดี

44 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 2 ห้อง
14
7211
พ.ย.
2560

1. นายณ
พลักษณ์ วงษ์ ศริ ิ
2. นายณัฐ
นันท์ อิมน้อย

1. นางสาวสุรีย์ โคนาบาล
2. นายศราวุธ เชิงดี

45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงสิรน
ิ
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 3 ห้อง
ทิพย์ พุทธชาติ
14
7311
พ.ย.
2560

1. นางสาวไอลดา ต้น
สวรรค์

46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวแพร
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 3 ห้อง
วา ประดับมุข
14
7311
พ.ย.
2560

1. นางจิรนันต์ เชือเมือง
พาน

47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ วันที

09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจตุ
โ
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1. นางสาวบุษบา เติมใจ
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ุ ยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุร,ี พระนครศรีอยุธยา)

คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3

แข่งขัน 16.00 อาคาร 7 ชัน 5 ห้อง
14
7511
พ.ย.
2560

พล นาโสก
2. เด็กชายศุภ
โชค อ่องศรี

2. นายกฤษฎา ฮาดภักดี

48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาว
คณิตศาสตร์ (เอ
แข่งขัน 16.00 อาคาร 7 ชัน 5 ห้อง
วนิดา เต่าทอง
แม็ท) ม.4-ม.6
14
7511
พ.ย.
2560

1. นางสาวบุษบา เติมใจ

49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนันท์
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 6 ห้อง
กานต์ นอบน้อม
14
7611
พ.ย.
2560

1. นางสาวสุมต
ิ รี มูสก
ิ
พันธุ์

50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาววรรณ
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 6 ห้อง
พร เกษรภู่
14
7611
พ.ย.
2560

1. นางสาวพาสิกา จันทา

51 สังคมศึกษา การประกวดเพลง
ศาสนาและ คุณธรรม ม.1-ม.3
วัฒนธรรม

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 12.00 อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง 523
14
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงนัฐ
ชา รอดหลํา
2. เด็กหญิงนํา
ฝน กว่างสนิท
3. เด็กหญิงพวง
เพชร สุกใส
4. เด็กหญิง
เบญจรงค์ วงษาลี
5. เด็กหญิง
เพชรรัตน์ ขําเลิศ

1. นางสาวอรพรรณ จัน
นิม
2. นายพจกร ธูปะเตมีย์

52 สังคมศึกษา การประกวดเพลง
ศาสนาและ คุณธรรม ม.4-ม.6
วัฒนธรรม

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 15.30 อาคาร 8 ชัน 3 ห้อง 83314
834
พ.ย.
2560

1. นางสาวกัน
1. นางสาวอรพรรณ จัน
ตา ศรีเมฆ
นิม
2. นางสาวจิรา
2. นายพจพร ธูปะเตมีย์
รัตน์ พุฒคํา
3. นายอินทรีย์ โย
วะรส
4. นาย
เอกสิทธิ วัฒน
ประพิณ
5. นางสาวโยษิ
ตา สุรพิพธิ

53 สังคมศึกษา การประกวดโครง
ศาสนาและ งานคุณธรรม ม.1วัฒนธรรม ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 15.30 อาคาร 9 ชัน 2
14
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงถนิ
1. นายทัศน์พล สุดโต
ตา ทองศิริ
2. นางสาว
2. เด็กชาย
เสาวลักษณ์ มณฑล
ธนากร ศักดิพานิช
3. เด็กหญิงนวล
พรรณ ธรรมชาติ
4. เด็กชายพี
รณัฐ เติมอารมณ์
5. เด็กชาย
อาจณรงค์ แซ่ลม
ิ

54 สังคมศึกษา การประกวดโครง
ศาสนาและ งานคุณธรรม ม.4วัฒนธรรม ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 15.30 อาคาร 9 ชัน 2
14
พ.ย.
2560

1. นางสาวจิดา
ภา ยางงาม
2. นางสาวนัททิช
า นําช้าง
3. นางสาวนิธยา
นันท์ หอมละออ
4. นางสาววัล
นภา รามัญอุดม
5. นางสาวเบญญา
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1. นางสาววิจต
ิ รา จุลละ
นันทน์
2. นางสาววันวิสาข์ พรม
สาร
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ภา นรินทวานิช
55 สังคมศึกษา การประกวด
ศาสนาและ ภาพยนตร์สน
ั ม.1วัฒนธรรม ม.3

วันที
9.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 1 ห้อง ห้อง
14
สวนพฤกษศาสตร์
พ.ย.
2560

56 สังคมศึกษา การประกวด
ศาสนาและ ภาพยนตร์สน
ั ม.4วัฒนธรรม ม.6

วันที
9.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 12.00 อาคาร 7 ชัน 1 ห้อง ห้อง
14
สวนพฤกษศาสตร์
พ.ย.
2560

57 สังคมศึกษา การประกวดละคร
ศาสนาและ คุณธรรม ม.1-ม.6
วัฒนธรรม

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 15.30 ลานเอนกประสงค์
14
พ.ย.
2560

1. นางสาวกนก
พร ยาสา
2. นายกิตติ
ทัต หัตถ์กมล
3. นางสาวธีร
นัยน์ เครือแดง
4. นาย
นครินทร์ นําจันทร์
5. นางสาวนัช
ชา บุญเกิด
6. นางสาวนัฐ
มล น้อยแสง
7. นางสาวพร
ภิรมย์ กุมมาร
8. นางสาวภวิษ
พร เอียมสม
9. นายภาสกร เห
ว่าวิต
10. นายวร
วัฒน์ มุง่ มาตย์
11. นายวัน
เฉลิม คําแปง
12. นายศราวุ
ธ โสภาอุทก
13. นายศิระ สุดดี
14. นาย
ศุภกร แสงทับทิม
15. นางสาวสิริ
พร คล้ายจีน
16. นายอนิรุ
ทธิ อารีซา
17. นางสาวอัจจิ
ตา ศรายุเดช
18. นางสาวอุรส
ิ
ยา สมยอ
19. นาย
เกียรติศกั ดิ พารุง่
20. นางสาวเพ็ญ
วสุ นามสนธิ

1. นายสมเกียรติ เข็ม
เพชร
2. นายณรงค์ศกั ดิ สันทัด
เลขา
3. นายพจกร ธูปะเตมีย์
4. นายอภิเสก คันธจันทน์
5. นางสาววันวิสาข์ พรม
สาร

58 สังคมศึกษา การประกวดละคร
ศาสนาและ ประวัตศ
ิ าสตร์ ม.1วัฒนธรรม ม.6

วันที
13.30- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 14.00 ลานเอนกประสงค์
14
พ.ย.
2560

1. นางสาวกช
พร วรกุลรังสรรค์
2. นายกัปตัน ปิ น
กระจาย
3. นายจอนชัย

1. นายสมเกียรติ เข็ม
เพชร
2. นายเอกชัย ศรีบญ
ุ เรือง
3. นายณรงค์ศกั ดิ สันทัด
เลขา
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1. เด็กหญิงจิตติ
1. ว่าทีร้อยตรี
นันท์ ป้ อมบุบผา พงศธร หอมชู
2. เด็กชายณัฐ
2. จ.ส.อ.พงศกร สุขเล็ก
พงษ์ สุวรรณพรม
3. เด็กชายปิ ยะ
วัฒน์ ทวีชาติ
4. เด็กชายยุทธิ
ชัย โคตุทา
5. เด็กชายไชย
วัฒน์ ขําเมืองน้อย
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วิชชญ์ กุศลวิศษ
ิ ฏ์ 4. นายอภิเสก คันธจันทน์
กุล
5. นายพจกร ธูปะเตมีย์
4. นายชาคลิตส์ สุ
พรมมา
5. นายณ
ภัทร เนียมพันธ์
6. นายณัฐ
ภูมิ เนียมขํา
7. นายณัฐ
วีร์ พรหมแสง
8. นาย
ปฏิภาณ สอ้าง
9. นายพุทธิ
พงศ์ รัตนประเสริฐ
10. นายภาค
ภูมิ วาดเขียน
11. นายภาคิ
น ฝักแคเล็ก
12. นายภูริ
เดช พรหมสุวรรณ
13. นายยศ
กร ไทยประสงค์
14. นายรัช
ภัฏ เตียวสุวรรณ
15. นางสาว
วรัญญา มณี จน
ั ทร์
16. นายวัฒณา
พงศ์ สุพลจิตร์
17. นาย
วิรุฬห์ ค้าขาย
18. นายศุภ
ลักษณ์ อัศวฉิมพลี
19. นายสา
นิต คล้ายอุดม
20. นางสาว
เพทาย ทองสุข
59 สังคมศึกษา การประกวดเล่า
วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
1. เด็กชายวีร
ศาสนาและ นิทานคุณธรรม ม.1- แข่งขัน 15.30 อาคาร 7 ชัน ุ3 ห้อง 732 ภัทร ช้างแจ้ง
วัฒนธรรม ม.3
14
พ.ย.
2560

1. นายเลิศณวุฒิ โรง
วิเชียรกลาง

60 สังคมศึกษา การประกวดเล่า
วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
1. นางสาวจิร
ศาสนาและ นิทานคุณธรรม ม.4- แข่งขัน 15.30 อาคาร 7 ชัน ุ3 ห้อง 733 ภัทร เลวารี
วัฒนธรรม ม.6
14
พ.ย.
2560

1. นางสาววิมล
วรรณ อุไรรงค์

61 สังคมศึกษา การประกวดมารยาท วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
ศาสนาและ ไทย ม.1-ม.3
แข่งขัน 15.30 อาคารหอประชุม 84
วัฒนธรรม
14
พรรษา ชัน 3 ห้อง หอ
พ.ย.
ประชุม 84 ปี
2560

1. เด็กชาย
ธันวา รอดมี
2. เด็กหญิงธารา
รัตน์ เทียงวงศ์

1. นางทัศนีย์ คันธจันทน์
2. นางสาวกาญจนา ศรี
บุตรดี

62 สังคมศึกษา การประกวดมารยาท วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
ศาสนาและ ไทย ม.4-ม.6
แข่งขัน 15.30 อาคารหอประชุม 84
วัฒนธรรม
14
พรรษา ชัน 3 ห้อง หอ
พ.ย.
ประชุม 84 ปี
2560

1. นางสาวศุภ
1. นางทัศนีย์ คันธจันทน์
วรรณ สุวรรณชาต 2. นางสาวกาญจนา ศรี
2. นายสรา
บุตรดี
วุฒิ เบญจรูญ

63 สังคมศึกษา การประกวดสวด
ศาสนาและ มนต์แปลอังกฤษ
วัฒนธรรม ม.1-ม.6

1. เด็กหญิงกนก
กร สําเภาทอง
2. เด็กหญิงกฤติ
ยา จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนา
กานต์ จันทร์โพธิ

วันที
09.00- โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
แข่งขัน 15.30 อาคาร 7 ชัน 1 ห้อง ห้อง
14
นวัตกรรม (โสต 1)
พ.ย.
2560
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1. นางสาวจรรยา เผือกภู่
2. นางสาวกิรติยา จุปิติ
3. นายทัศน์พล สุดโต
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4. เด็กหญิงธัญ
ชนก สองน้อย
5. เด็กหญิง
ประภัสสร รอดโต
6. เด็กหญิงพชร
พร เทพไพฑูรย์
7. เด็กหญิงพราว
รวี บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพัชริ
ดา เปรมสาย
9. เด็กหญิงพัสวี
กร สมบูรณ์ สน
ิ
10. เด็กชาย
เกรียงศักดิ ฤกษ์
จํานงค์
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียว
วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายนนท
ระนาดเอก ม.1-ม.3 แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
กานต์ ไพรภัทร
14
ไป
5201
ถาวร
พ.ย.
2560

1. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา

65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียว
ระนาดทุม
้ ม.1-ม.3

1. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงนิชา
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
ภา วราศรัย
14
ไป
5201
พ.ย.
2560

66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียว
วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายปิ ย
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
วัฒน์ เขมาทานต์
14
ไป
5201
พ.ย.
2560

1. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา

67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียว
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายภัฏ ภูษิ 1. นางสาวอัจฉราภ
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
ดาอภิวฒ
ั น์
รณ์ ภาสดา
14
ไป
5201
พ.ย.
2560

68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียวขิม
7 หย่อง ม.1-ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงพัชริ
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 1 ห้อง อ.ส่ง่ ดา เปรมสาย
14
ไป
า ดีมาก
พ.ย.
2560

1. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา

69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียวขลุย่ วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายศิริ
1. นางสาวอัจฉราภ
เพียงออ ม.1-ม.3
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 1 ห้อง อ.ส่ง่ วัฒ อาชววาณิชกุล รณ์ ภาสดา
14
ไป
า ดีมาก
พ.ย.
2560
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.4ม.6

วันที
13.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายอินทรีย์ โย 1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4303 วะรส
มณฑา
14
ไป
พ.ย.
2560

71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.1ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชาย
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4305 ศักดิสิทธิ อินตุน
่
14
ไป
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.1ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงเจน
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4305 ญาณี แก้วหาญ
14
ไป
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

โ
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73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงพอล
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 5 ชัน 2 ห้อง
ล่า ดีซ์ดซิค
14
ไป
5202
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายณัช
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4306 พล ทีฆะสุข
14
ไป
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงคุณ ั
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร4 ชัน 3 ห้อง 4306 ญญา สินธิทา
14
ไป
พ.ย.
2560

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา

76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครืองลม
(Wind Ensemble)
ม.1-ม.3

วันที
9.00 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
แข่งขัน เป็ นต้น อาคาร 6 ชัน 1 ห้อง ห้อง
14
ไป
กิจกรรมทูบน
ี ม
ั เบอร์วน
ั
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงกิง
1. นางสาวสุภาวิดา รอด
กมล คามีศกั ดิ
จํารูญ
2. เด็กชาย
ชนัญ ู จันทนะ
3. เด็กชายณัฎฐ์
สิทธิ ถลํา
4. เด็กชายณัฐ
วุฒิ ไกรทัศ
5. เด็กชาย
พงศกร เหล็กดี
6. เด็กชา
ยศุภณัฐ ไตรโชค
7. เด็กหญิงสุ
พรรษา ภาคไชย
8. เด็กชายสุร
สีห์ เพิมดี
9. เด็กหญิงอําพร -

77 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขัน "ศิลป์
วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กหญิงสุภาภ
ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
รณ์ อภิเดช
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นางจารุวรรณ พึงฉิม

78 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขัน "ศิลป์
วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. นางสาวญาณิ
ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
ศา สอนศรี
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นายดํารงศักดิ นักการ

79 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันวาดภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กชาย
1. นายดํารงศักดิ นักการ
ศิลป์
ระบายสี ม.1-ม.3
แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
สถาพร ทองจันทร์
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560
80 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันเขียนภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กหญิงวิวรรธ 1. นางจารุวรรณ พึงฉิม
ศิลป์
ไทยประเพณี ม.1- แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
ณี วรรณวิศาล
ม.3
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560
81 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันเขียนภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กชายเมธา ส 1. นายดํารงศักดิ นักการ
ศิลป์
จิตรกรรมไทยสีเอก แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
วงเป็ น
รงค์ ม.1-ม.3
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560
82 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันเขียนภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. นายภัทร
ศิลป์
จิตรกรรมไทยสีเอก แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
ศักดิ ณ ตะกัวทุง่
รงค์ ม.4-ม.6
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
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พ.ย.
2560
83 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขัน
ศิลป์
สร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี ห้องสมุด
20
สิรธิ ราลัย ชัน 1 ห้อง ห้อง
พ.ย.
สมุดสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. เด็กหญิงชลธิ
ชา กลินด่านกลาง
2. เด็กชาย
วิชาธร ทองย้อย

1. นางจารุวรรณ พึงฉิม
2. นายดํารงศักดิ นักการ

84 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันวาดภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กหญิง
ศิลป์
ลายเส้น (Drawing) แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
มาลี งามเจริญ
ม.1-ม.3
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2 ถาวร
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นางจารุวรรณ พึงฉิม

85 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขันวาดภาพ วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. นางสาวดวง
ศิลป์
ลายเส้น (Drawing) แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี หอ
กมล ช้างงาม
ม.4-ม.6
20
ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นายดํารงศักดิ นักการ

86 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขัน
ศิลป์
ประติมากรรม ม.1ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี สวน
20
เสริมปัญญา ชัน 1 ห้อง
พ.ย.
ลานสวนเสริมปัญญา
2560

1. เด็กชายจิรานุ
วัฒน์ กองเศษ
2. เด็กชายอนุ
ภัทร ชลอ
3. เด็กชายเสฎฐ
วุฒิ หารธูปพงษ์

1. นายดํารงศักดิ นักการ
2. นายเกรียงศักดิ บุญ
แต่ง

87 ศิลปะ-ทัศน การแข่งขัน
ศิลป์
ประติมากรรม ม.4ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน 12.00 วิทยาลัย นนทบุรี สวน
20
เสริมปัญญา ชัน 1 ห้อง
พ.ย.
ลานสวนเสริมปัญญา
2560

1. นายทศพล ศรี
ชัย
2. นายภพ
ปกรณ์ แก้วอุน
่
3. นายวรวุธ ไว
ว่อง

1. นายดํารงศักดิ นักการ
2. นายนเรศร แสงอุไร
สิทธิ

88 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดภาษา
อังกฤษ
(Impromptu
Speech) ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา1 ชัน 1
20
ห้อง ห้องประชุมแก้ว
พ.ย.
กาญจนา
2560

1. นายณ
ตฤณ คุณาภิวฒ
ั น์
กุล

1. Mr.Rollie Sabado
Caccam

89 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Story Telling)
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา4 ชัน 2
ม.4-ม.6
20
ห้อง ห้องศูนย์พฒ
ั นาการ
พ.ย.
เรียนการสอนภาษา
2560
อังกฤษ(ERIC)

1. นางสาวอรจิ
รา ชมรัตนดิลก

1. นางนงนุช จงถาวร
สถิตย์

90 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขัน Multi
Skills
Competition ม.4ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา2 ชัน 1
20
ห้อง ห้องคอมมัลติมเี ดีย
พ.ย.
2560

1. นางสาวณัฐฐ
ยา วิชยุตม์พสุ

1. นางสาวรัตติกาล ไว
จําปา

91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตน
ู แอนิเมชัน
(2D Animation)
ม.1-ม.3

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
20
15.00 2 ห้อง 1204
พ.ย.
2560

1. เด็กชายชา
นนท์ กองจร
2. เด็กชาย
อัษฎางค์ ปิ นนิล

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิงของ
เครืองใช้ดว้ ย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1ม.3

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
20
13.00 2 ห้อง 1206
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงธิมล
รัตน์ ขิปวัติ
2. เด็กชายศุภ
วิชญ์ สุขสุหรัด

1. นางสาวศิรวิ รรณ กิจ
เจตนี
2. นางสาวอมรรัตน์ ทอง
จันทร์

93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิงของ
เครืองใช้ดว้ ย
โปรแกรม

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. นายปุณณ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน พัฒน์ อินทอง
20
13.00 2 ห้อง 1206
2. นางสาวอลิ
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คอมพิวเตอร์ ม.4ม.6

พ.ย.
2560

สา มะโนชาติ

จันทร์

94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1ม.3

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
20
15.00 3 ห้อง 1309
พ.ย.
2560

1. เด็กชายณัฐ
พล จุย้ เส่ย
2. เด็กชายเกียรติ
วงศ์ ทองขาว

1. นางสาวศิรวิ รรณ กิจ
เจตนี
2. นางสาววรรณิสา สุข
จิตต์

95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
20
15.00 3 ห้อง 1309
พ.ย.
2560

1. นาย
ปฏิภาณ ปานพิตร
2. นายวรรณะ
ชัย แสงฤทธิ

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางสาววิมล
รัตน์ วิเชียรรัตน์

96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
(E-book) ม.1-ม.3 20
13.00 3 ห้อง 1307
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงณัฐจิ
รา พงศ์ประไพพร
2. เด็กหญิงสุดา
รัตน์ แสงมา

1. นางสุวรรณภา รักษา
ชน
2. นางสาวศิรวิ รรณ กิจ
เจตนี

97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ ม.4ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. นางสาวนันท
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.4 ชัน รัตน์ จรีรตั นชาติ
20
13.00 1 ห้อง Resource
พ.ย.
Center
2560

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นายวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครง
งานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3

วันที
แข่งขัน
20
พ.ย.
2560

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครง
งานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
ม.4-ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.4 ชัน
20
15.00 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา
พ.ย.
2560

โรงเรียนสวนกุหลาบ
1. เด็กหญิงฉมา
วิทยาลัย นนทบุรี สธ.4 ชัน บดี กลัดแพ
2 ห้อง โสตทัศนศึกษา
2. เด็กหญิงณัฐณิ
ชา ตรีทอง
3. เด็กชายนันท
วัฒน์ สุขศิรส
ิ น
ั ต์
1. นายพล
วัฒน์ ขวัญทอง
2. นางสาวศรุต
า ยินดีใน
3. นายเอก
กร จันทร์เกษมสุข

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อ วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชัน
20
15.00 2 ห้อง 1209
พ.ย.
2560

1. นางสาวธน
พร จรบุรมย์
2. นางสาวสิทธิ
มา ภูรท
ิ พ
ั

1. ว่าทีร้อยตรี
พงศธร หอมชู
2. ว่าทีร้อยตรีพงศกร สุข
เล็ก

101 การงาน
อาชีพ

การประกวดโครง
งานอาชีพ ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนไทรน้อย โดม
แข่งขัน 12.00
20
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงจุฬา
ลักษณ์ หนองคําภา
2. เด็กหญิงชุติ
มน วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงแสง
ดาว พึงรุง่

1. นางสาวเขมจิรา อชิร
ปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร เหมทา
นนท์

102 การงาน
อาชีพ

การประกวดโครง
งานอาชีพ ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนไทรน้อย โดม
แข่งขัน 12.00
20
พ.ย.
2560

1. นางสาวพัชริ
นทร์ ห้องแซง
2. นางสาวรัชนี
กร อักษร
3. นางสาวสิริ
วิมล จิตรสมควร

1. นางสาวเขมจิรา อชิร
ปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร เหมทา
นนท์

103 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบชืน
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนไทรน้อย ศาลา
แข่งขัน 12.00 ราย
20
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิง
ปรียา เทศทิม
2. เด็กชาย
สนธยา แก้วเกษ
การ
3. เด็กหญิงสุ

1. นายวรวุฒิ โอษะคลัง
2. นายธนภณ ศรีทบั ทิม
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วรรณี มีฟก
ั
104 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนไทรน้อย ศาลา
แข่งขัน 12.00 ราย
20
พ.ย.
2560

1. นางสาวกรรญ
ดา มะลิทอง
2. นางสาวฑ
ริกา นาคสนธิ
3. นางสาวปาน
ตะวัน จันทร์ขาํ

1. นายวรวุฒิ โอษะคลัง
2. นายธนภณ ศรีทบั ทิม

105 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดภาษา
อังกฤษ
(Impromptu
Speech) ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา1 ชัน 1
21
ห้อง ห้องประชุมแก้ว
พ.ย.
กาญจนา
2560

1. เด็กชาย
อาทิตย์ ปานพิตร

1. Mr.Rollie Sabado
Caccam

106 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Story Telling)
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา4 ชัน 2
ม.1-ม.3
21
ห้อง ห้องศูนย์พฒ
ั นาการ
พ.ย.
เรียนการสอนภาษา
2560
อังกฤษ(ERIC)

1. เด็กหญิงณิ
นรัช เทพโภชน์

1. นางสาวสุชา
พร ประเสริฐชาติ

107 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขัน Multi
Skills
Competition ม.1ม.3

1. เด็กหญิงปริณ
ดา อุน
่ ในธรรม

1. MissRhea Joy
Maxion

108 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดเพือ วันที
09.00 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. เด็กหญิงญาณิ
อาชีพภาษาจีน ม.1- แข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ ชัน 3
ศา เอือภัทรพงศ์
ม.3
14.30 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย
2. เด็กหญิงนวล
พรรณ ธรรมชาติ

109 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดเพือ วันที
09.00 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. นางสาวบัว
1. นางสาวอังคณา วิรชั
อาชีพภาษาจีน ม.4- แข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ ชัน 3
ชมพู จันทร์ปญ
ั ญา กุล
ม.6
14.30 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย
2. นางสาวภูมิ
2. MissLi Xiaoshuang
พร บุรณศิริ

110 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเขียนเรียง วันที
09.00 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. นางสาวสิรน
ิ ญา 1. นางสาวอังคณา วิรชั
ความภาษาจีน ม.4- แข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ ชัน 2
สายแถว
กุล
ม.6
14.30 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 1202

111 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันละครสัน วันที
09.00 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. นางสาวนัช
1. นางสาวอังคณา วิรชั
ภาษาจีน ม.4-ม.6
แข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ ชัน 2
ชา บุญเกิด
กุล
14.30 ห้อง ERIC
2. นางสาวภวิษ
2. MissYang Yaru
พร เอียมสม
3. นางสาว
มนัชญา งามสนอง
4. นางสาวศุภ
ศิริ พรหมเรือง
ฤทธิ
5. นายเมฆา พงษ์
อร่าม

112 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเล่าเรือง
จากภาพภาษาจีน
ม.4-ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. นางสาวสิริ
1. นางสาวอังคณา วิรชั
แข่งขัน 1 ชัน 2 ห้อง ERIC
พร คล้ายจีน
กุล
14.30
2. นางสาวสุทธิ
2. MissYang Yaru
กานต์ เจริญทรัพย์

113 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การแข่งขันการ
จัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียน
แข่งขัน 12.00 เบญจมราชานุสรณ์ ใต้
21
อาคารราชาฉัตร
พ.ย.
(อาคาร2) ชัน -สนามกีฬา
2560
กลางแจ้ง ห้อง -สนามกีฬา
แจ้งกลาง

วันที
09.00- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
แข่งขัน 16.30 อาคารพลับพลา2 ชัน 1
21
ห้อง ห้องคอมมัลติมเี ดีย
พ.ย.
2560
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1. เด็กชายกรวิ
ชญ์ ดนตรีเสนาะ
2. เด็กชายธณ
รัฐ วงทมนา
3. เด็กชายธีร
ภัทร์ จริยานุสรณ์
4. เด็กชาย

1. นางสาวอังคณา วิรชั
กุล
2. MissLi Xiaoshuang

1. นายฉัตรชัย เหลืองทอง
อร่าม
2. นายณรงค์ศกั ดิ สันทัด
เลขา
3. นางประภาภ
รณ์ มโนรมย์
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พฤกษชาติ ศรีธน
กร
5. เด็กชาย
พัฒวุธ เส็งบางยาง
6. เด็กหญิงวิรา
วัลย์ แกล้วกล้า
7. เด็กชายสุชาน
นท สิทธิลยั
8. เด็กหญิงสุธา
สินี สิงห์โต
114 กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน

การแข่งขันการสร้าง วันที
09.00- โรงเรียน
อุปกรณ์ เพือให้
แข่งขัน 12.00 เบญจมราชานุสรณ์ ใต้
บริการ ม.4-ม.6
21
อาคารราชาฉัตร
พ.ย.
(อาคาร2) ชัน -สนามกีฬา
2560
กลางแจ้ง ห้อง -สนามกีฬา
กลางแจ้ง

1. นางสาวกนก
วรรณ สังข์ผน
ั
2. นาย
กฤษฎา สิทธิเสน
3. นางสาววีรยิ าภ
รณ์ ยอดจันทร์
4. นายสุพฒ
ั น์
ชัย พึงกุล
5. นายอานนท์ สุข
จิตต์
6. นางสาวเมฆ
ขลา ใจปลืม

1. นายณัฐจักร์ แสงบัว
เผือนวรา
2. นางสาวพาณี โพธิ
สวัสดิ
3. นายดํารงศักดิ นักการ

115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Text Editor ม.1ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร
แข่งขัน 12.00 2 ชัน 2 ห้อง 2208
21
พ.ย.
2560

1. เด็กชาย
กัมปนาท ประเทือง
2. เด็กหญิงมณฑิ
ตา สุขขาว

1. นางสุวรรณภา รักษา
ชน
2. นางสาววรรณิสา สุข
จิตต์

116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Web Editor ม.1ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร
แข่งขัน 13.00 2 ชัน 2 ห้อง 2207
21
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิง
บุณฑริกา สุวรรณ
เหลา
2. เด็กหญิงอัส
มา บุญมาเลิศ

1. นางสุวรรณภา รักษา
ชน
2. นางสาววรรณิสา สุข
จิตต์

117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Web Editor ม.4ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร
แข่งขัน 13.00 2 ชัน 2 ห้อง 2205
21
พ.ย.
2560

1. นายวีร
ภัทร อ่อนอําไพ
2. นางสาวสิรน
ิ ท
รา เปรมไสย

1. นางสุวรรณภา รักษา
ชน
2. นางสาววรรณิสา สุข
จิตต์

118 หุน
่ ยนต์

การแข่งขันหุน
่ ยนต์ วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
ระดับกลาง ม.4-ม.6 แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี หอ
21
15.00 ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นายกฤษ
ดา ลิขต
ิ ทวีสน
ิ
2. นางสาวฉัตร
สุดา เพ็ชรโยธิน
3. นาย
สิทธิชยั หอมหวาน

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

119 หุน
่ ยนต์

การแข่งขันหุน
่ ยนต์
ระดับพืนฐาน ม.1ม.3

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี หอ
21
15.00 ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. เด็กชายภาณุ
พงศ์ เพชรงาม
2. เด็กชาย
สิทธิชยั บุญเรือง
3. เด็กชายอนุ
ราช เทศธรรม

1. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์
2. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์

120 หุน
่ ยนต์

การแข่งขันหุน
่ ยนต์
ระดับพืนฐาน ม.4ม.6

วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี หอ
21
15.00 ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นางสาว
จุฑามณี สนใจ
2. นางสาววีรยิ าภ
รณ์ ยอดจันทร์
3. นางสาวอลีน
ดา เปลียนจรูญ

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

121 หุน
่ ยนต์

การประกวดโครง

วันที

1. เด็กหญิงจิณณ

1. นายถิรพัฒน์ วิเชียร

09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
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งานระบบสมองกลฝัง แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี หอ
ตัว ม.1-ม.3
21
15.00 ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

พัต ฟองลมุล
2. เด็กหญิงพรพิช
ชาร์ กันหานนท์
3. เด็กชายอุ
ษมา พีธรากร

รัตน์
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์

122 หุน
่ ยนต์

การประกวดโครง
วันที
09.00 โรงเรียนสวนกุหลาบ
งานระบบสมองกลฝัง แข่งขัน วิทยาลัย นนทบุรี หอ
ตัว ม.4-ม.6
21
15.00 ประชุมสิรน
ิ ธราลัย ชัน 2
พ.ย.
ห้อง หอประชุมสิรน
ิ ธราลัย
2560

1. นางสาวบุญญ
ธิดา สุวรรณเหลา
2. นายปุณณ
พัฒน์ กษมานนท์
3. นายวิทวัส ชืน
พรม

1. นางวิมลรัตน์ วิเชียร
รัตน์
2. นายถิรพัฒน์ วิเชียร
รัตน์

123 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิน
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี เต๊นท์
21
หน้าอาคารกาญจนาภิเษก
พ.ย.
2560

1. นายชน
1. นายธนภณ ศรีทบั ทิม
พัฒน์ พุม
่ บ้านเช่า 2. ว่าทีร้อยตรี
2. นายธนากร
พงศธร หอมชู
อําพันทอง
3. นายอิศริ
นทร์ ทองเชียง

124 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันจักสาน
ไม้ไผ่ ม.1-ม.3

วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี เต๊นท์
21
หน้าอาคารกาญจนาภิเษก
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงทิพย์
รดา ศรีสข
ุ
2. เด็กหญิงปณิ
ดา ฉายฉลาด
3. เด็กหญิงศุภ
นุช ไชยสอน

125 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นําพริก ผักสด เครือง แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี หอ
เคียง ม.1-ม.3
21
ประชุม 25 ปี
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิง
1. นางสาวอุไร
นุชเนตร ม่วงหวัง วรรณ อุดมลาภ
2. เด็กหญิงศุภ
ดา ศรีสารัตน์
3. เด็กหญิงโศภิภิ
ตา ทองทา

126 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นําพริก ผักสด เครือง แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี หอ
เคียง ม.4-ม.6
21
ประชุม 25 ปี
พ.ย.
2560

1. นางสาวจันทร
สรณ์ พุทธิสาร
2. นางสาวธาร
ทิพย์ นาเจริญ
3. นางสาว
ศศิธร บุญส่ง

1. นางอัมพร ทับรุง่

127 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คาวหวานเพือสุขภาพ แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี โดม
ม.1-ม.3
21
หลวงปู่ เอียม
พ.ย.
2560

1. เด็กหญิงชลธิ
ชา แสงฉื ม
2. เด็กหญิงฐิติ
วรรณ เล้ารัตน
อารีย์
3. เด็กหญิงเยาว
ภา คําอ้วน

1. นางจอมแก้ว ทานะ
ปัทม์
2. นางธัญญ์นภัส ภูพ
้ งษ์
ไพบูลย์

128 การงาน
อาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร วันที
09.00- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คาวหวานเพือสุขภาพ แข่งขัน 12.00 น้อมเกล้า นนทบุรี โดม
ม.4-ม.6
21
หลวงปู่ เอียม
พ.ย.
2560

1. นางสาวพัชร
มัย พันทา
2. นางสาวสุนิ
สา พารุง่
3. นางสาวอรญา
ประภาสัย

1. นางธัญญ์นภัส ภูพ
่ งษ์
ไพบูลย์
2. นายจอมแก้ว ทานะ
ปัทม์

129 เรียนรวม ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทํา
หนังสือเล่มเล็ก
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ม.1ม.3

1. เด็กชายณัฎฐ
กิตติ ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธนภ
รณ์ รักพรหม
3. เด็กหญิงธน

1. นางนิภา แสงรัตน์
2. นางบุปผา โภคพินท์

วันที
9.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร
แข่งขัน 15.00 8 ชัน 1 ห้อง 812
21
พ.ย.
2560

http://central67.sillapa.net/sm-nbi1/modules/report/report_school_by_date.php?id=11

1. นางสาวมะลิวลั ย์ ธรรม
บุตร
2. นางสาวชนิศา สุข
เกษม
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ภัทร รักพรหม
130 เรียนรวม ศิลปะ

การประกวดการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทบกพร่องทาง
สติปญ
ั ญา ม.1-ม.3

วันที
10.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1. เด็กหญิงกนก
แข่งขัน 12.00 8 ชัน 1 ห้อง 812
วรรณ ยุทธนา
21
พ.ย.
2560

1. นางสาวนุชลี เอียมสิน

131 เรียนรวม การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม
Paint ประเภท
บกพร่องทางสติ
ปัญญา ไม่กาํ หนด
ช่วงชัน

วันที
9.00- โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร
แข่งขัน 12.00 7 ชัน 1 ห้อง 711
21
พ.ย.
2560

1. เด็กชายคณา
วัฒน์ ดีวุน
่
2. เด็กชาย
สุวรรณ ดงสุกร

1. นางสาวศิรณี พลเสนา
2. นางอภิญญา สังขรักษ์

132 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันพูดเพือ
อาชีพภาษาญีปุ่ น
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนสายปัญญารังสิต
แข่งขัน 12.00
-

1. นายกิตติ
1. นางสาวเพียงดาว การ
ภัค ทองฟุก
สมัคร
2. นายฟลุค
๊ หฤทัย 2. นางสาวสุชา
ถาวร
พร ประเสริฐชาติ

133 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเขียนเรียง วันที
09.00- โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ความภาษาญีปุ่ น
แข่งขัน 12.00
ม.4-ม.6
-

1. นางสาวณัฐทิม
า สุนทร

1. นางสาวเพียงดาว การ
สมัคร

134 ภาษาต่าง
ประเทศ

การแข่งขันเล่าเรือง
จากภาพภาษาญีปุ่ น
ม.4-ม.6

วันที
09.00- โรงเรียนสายปัญญารังสิต
แข่งขัน 12.00
-

1. นางสาว
คณัญญา ทองสีเข้ม
2. นายบุรศ
ิ ร์ ทอง
แท้

1. นางสาวเพียงดาว การ
สมัคร
2. นางสาวสุภาวดี ลุ
นพัฒน์

135 สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3

วันที
8.30แข่งขัน 14.00
29
น.
พ.ย.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี ห้อง
ประชุมวิทยพัฒน์ อาคาร
6 ชัน 2

1. เด็กหญิงชืน
ชีวน
ั เฉลิมพรชัย
2. เด็กหญิงบงกช
พร พูลผล

1. นางลัดดา มีแสน
2. นางกาญจนา มังครักษ์

136 สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6

วันที
8.30 แข่งขัน 14.00
29
น.
พ.ย.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี ห้อง
ประชุมวิทยพัฒน์ อาคาร
6 ชัน 2

1. นางสาวชมพู
1. นายเอกชัย ศรีบญ
ุ เรือง
นุช อริยะดิบ
2. นายวราวุธ เสือพ่วง
2. นางสาวพิชชาญ
า ชูจต
ิ ร์

137 ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ วันที
13.00- โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ไทยสร้างสรรค์ ม.1- แข่งขัน 14.30 อาคารเรียน1 ชัน 1 ห้อง
ม.3
4 ธ.ค.
เวทีใต้อาคาร
2560
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1. เด็กหญิงณฐา
พร ทับทิมวงษ์
2. เด็กหญิงณิชนัน
ทน์ ลีนิน
3. เด็กหญิงธัญ
ลักษณ์ บุญสวัสดิ
4. เด็กหญิงนํา
ฝน กว่างสนิท
5. เด็กหญิงปุณยา
นุช สงกะสิน
6. เด็กหญิงพร
วิภา ทองสุข
7. เด็กหญิงภวิต
พร วีระนนท์
8. เด็กหญิง
มัชณิมา มดแสง
9. เด็กหญิงรัตติ
ยา อินทร์ทอง
10. เด็กหญิงวรรณ
ฉัตร โสดธิ
11. เด็กหญิงศิริ
วรรณ วิเศษสุข
12. เด็กหญิงสุขม
ุ
าภรณ์ เจริญผล
13. เด็กหญิงสุชา
นาถ สุทธิผล
ไ

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา
2. นายพจกร ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา รอด
จํารูญ
4. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา
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ไพบูลย์
14. เด็กหญิง
อนัณญา สาถิยะ
บูรณะพงศ์
15. เด็กหญิงเจน
ญาณี แก้วหาญ
16. เด็กหญิงโสภิ
ตา ธีระกุล
138 ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ วันที
14.35- โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ไทยสร้างสรรค์ ม.4- แข่งขัน 16.30 อาคารเรียน1 ชัน 1 ห้อง
ม.6
4 ธ.ค.
เวทีใต้อาคาร
2560

รวม
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1. นางสาวกช
วรรณ ธรรมานุ
สาร
2. นางสาวญานิ
ดา เก่งธนคุณ
3. นายปพน สุขะ
ตุงคะ
4. นางสาวปิ ยะ
ธิดา พงศ์กลั ยกร
5. นางสาวปิ ยา
พร สาถิยะบูรณะ
พงศ์
6. นางสาวภัทร
ดา แสงสมบัติ
7. นางสาวรินร
ดา แสงสมบัติ
8. นางสาววนัส
นันท์ อยูค
่ ง
9. นางสาวว
รนาฏ เชือเถาว์
10. นางสาววัชราภ
รณ์ พิมพา
11. นางสาวสิรน
ิ ท
รา เปรมไสย
12. นางสาวสุธา
วัลย์ สระทองโดย
13. นางสาวเก
วลี ญาณจรูญ
378

1. นางสาวรัฐพร ทิพย์
มณฑา
2. นายพจกร ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา รอด
จํารูญ
4. นางสาวอัจฉราภ
รณ์ ภาสดา

227
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