
สรุปผลการแข่งขันการวาดภาพ   

ประถมศกึษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงสภุาวนันท์ สิทธศิักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสง โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมุกอันดา งามศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
ชมเชย เด็กหญิงปาณิสรา มังกร โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ชมเชย เด็กหญิงกัณณิภา เทือกขันติ  โรงเรียนสฤษดิเดช 
   

มัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงพัชริดา กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพีรดนย์ พรมเมือง โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายเจนณรงค์ ท าสวน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
ชมเชย เด็กหญิงโชตกิา อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ชมเชย เด็กหญิงมนัสวี จันทร์พราหมณ์ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ นางสาวจิรภิญญา เบญจพรม โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐวิทย์ คงคะคิด โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิภาวี คุณเจริญ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
ชมเชย นางสาวนลินญา จันทะ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
ชมเชย นางสาววรรณษิา ลึกซึ้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 

 

 

 



สรุปผลการแข่งขันการเขียนตามค าบอก   

ประถมศกึษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงจารุวรรณ มีทิพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชนาภัช ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกันยากร แสงขาว โรงเรียนสฤษดิเดช 
ชมเชย เด็กหญิงอธิชานัน ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
ชมเชย เด็กหญิงสิริยากร ยงยิง่ โรงเรียนอ านวยวิทย์ 
   

มัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงนลทัพร พวงกัน โรงเรียนตราษตระการคุณ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวรธนัท ปธานราษฎร์ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
ชมเชย เด็กหญิงกชกร ประดิษฐ์ถอ้ย โรงเรียนยอแซฟวิทยา 
ชมเชย เด็กหญิงญาดา เจริญนิตย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ นางสาววรรษา ล้วนเกษม โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภากร แก้วระคี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัณณิตา คณาญาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
ชมเชย นางสาวสุประวีณ์ อนันต์สลุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
ชมเชย นางสาวพุทธรักษา อุ่นแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 

 

 

 

 



สรุปผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน ์  

มัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงธนพร มุกดาสนทิ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอภิชัย วรมล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศิริพร กุมขุนทด โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
ชมเชย นางสาวปพิชญา ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
ชมเชย เด็กหญิงรสสคุนธ์ วงศ์อยู ่ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ นางสาวเปมิกา เซ่งสัน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพัฒนกิจ อุทโท โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัคจิรา ยุติธรรม โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
ชมเชย นางสาวระพีพร พรมบุญศรี โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
ชมเชย นางสาวสายวรุณ แป้งนวล โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการแข่งขันการคัดลายมือ   

ประถมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงนทัธ์หทยั ภูริสิทธิโสพล โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช่อทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมะลิสา วีระพล โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) 
ชมเชย เด็กหญิงพลอยประภัส แก้วแกมกาญจน ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 
ชมเชย เด็กหญิงเกศรา ล้อมวงค ์ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 
   

ประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงญาณพิมุกต์ ทวยจัด โรงเรียนสฤษดิเดช 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกานต์ธิดา นามบ้านเหล่า โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกัญญาพัชร กุศลศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 
ชมเชย เด็กหญิงวรกญัญา โสมะภีร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 
ชมเชย เด็กหญิงธนัญญา ทองทพิย์ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 
   

มัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงสดุารัตน์ สงเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชมพูนุช ช่างแคน โรงเรียนบ้านหนองสลุด 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปยิธดา นพณัฐกติิกร โรงเรียนสฤษดิเดช 
ชมเชย เด็กหญิงปวีณา ทองวิเวก โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
ชมเชย นางสาวนันท์นภัส คงคาลัย โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัล ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ชนะเลิศ นางสาวธิดารัตน์ ข าวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปาริฉัตร ใจสะอาด โรงเรยีนช านาญสามัคคีวิทยา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรัญชลี ล้วนดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
ชมเชย นางสาวจันทิมา นิ่มนวล โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
ชมเชย นางสาวจันทรัสม์ ฮงพานิชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 

 


