
  

                                                                             รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

                                                                                                      สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69                            
ประจ าปกการศกกาา 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกา  ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1,2,3 และ4 เรียงตามกิจกรรม
ชนะเลิศ  

ล าดับ
ที ่

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะ
เลิศ 

รอง
1 

รอง
2 

รวม 
เหรียญ 

เข้าร่วม รวมท้ังสิ้น 
ทอง เงิน ทองแดง 

19  บุรีรัมย์  เขต 4 6 2 4 12 137 58 29 6 230 
37  บุรีรัมย์  เขต 3 3 5 6 14 162 57 18 9 246 
38  บุรีรัมย์  เขต 2 3 2 7 12 163 45 19 9 236 
49  บุรีรัมย์  เขต 1 2 2 6 10 159 62 12 8 241 

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69                            
ประจ าปกการศกกาา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกา  ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1,2,3 และ4 เรียงตามกิจกรรม
ชนะเลิศ 

พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกกาาประถมศกกาาบุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศ จ านวน 2 กิจกรรม                
รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 6 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 
กิจกรรม ได้เหรียญทอง ทั้งสิ้น 159 เหรียญ ล าดับที่ 49 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    


                                                                               รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

                                                                                                                           สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒  

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69                            
ประจ าปกการศกกาา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกา  ของนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกกาาประถมศกกาาบุรีรัมย์ เขต1 แยกหมวดหมู่,  รายกิจกรรม 
 
ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน คร ู

1 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤาฎีหรือ
ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ บ้านเสมด็                
โคกตาล 

1. ด.ญ.ซากุระ      
อิชิมูระ 
2. ด.ญ.ธันยพร  
โอซ ารัมย ์
3. ด.ญ.มิเชล           
ค าสี    

1. นางพัทยา  
อ้วนลาน 
2. นางดวงสมร  
ค าหอม 
 

2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูป
อาหาร ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ บ้านโคกสนวน 1.ด.ญ.กนกวรรณ  
จ่ารัตน ์
2. ด.ญ.สุดารัตน์  
เอี่ยมสะอาด 
3. ด.ญ.เวธิกา  
เรืองนาม   

1. น.ส.กฤตินันท์  
สอวิหค 
2. นายอลงกรณ์  
ปู่พะบุญ 
 

3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิาฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

ชุมชนบ้านหัววัว 
(ราาฎร์อุทิศ) 

. 1. ด.ช.ประทีป  
รักาา 
2. ด.ช.ภัทรพล   
ใยดี 
3. ด.ช.สราวุธ  
เผือกอ่อน  

1. นายณฐพงา์  
ผลสมหวัง 
2. นายอ าพล    
พัวอุดมเจรญิ 
 

4 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรี
พื้นเมือง(โปงลาง)       
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

รวมมิตรวิทยา 1. ด.ญ.จิรสุดา   
แซ่พ ู
2. ด.ญ.ชุติมา              
สารัมย ์
3. ด.ญ.ทัตพิชา  
เติมพันธ์ 
4. ด.ญ.ทิตานัญ  
นินหล้า 
5. ด.ญ.ทิพย์มณี  
ปักชีวิเศา 
6. ด.ช.ธนบดี            
ใบตั้งกลาง 
7. ด.ญ.ธนพร   
เติมพันธ์ 
8. ด.ช.ธนากร  
นาคา 
9. ด.ญ.ธัญญา
ลักาณ์  โสดา 
 

1. น.ส.แสงทิพย์  
ศรีสุข 
2. นายศราวุฒิ  
อินทร์จอหอ 
3. นายวรา             
ปักโคทานัง 
4. น.ส.วศริา  
สายบุตร 
5. น.ส.จฑุามาศ  
เกตุวัตร 
6. นายศักดิ์ชาย 
ทองเชิด 
7. น.ส.เบญจ
วรรณ  ภมูิภักดิ ์
  

https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=27&zone_num=1&area_sm=-1
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=27&zone_num=1&area_sm=-1&order=school


                                                                                    


                                                                               รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

                                                                                                                           สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒  

10. ด.ช.ธีรยุทธ์  
มูลทองสุข 
11. ด.ช.นนทกรณ์  
โสภา 
12. ด.ช.บวรนันท์  
ภูมิสา 
13. ด.ญ.ปพิชญา  
ทองดี 
14. ด.ญ.พัดชา  
ตันยง 
15. ด.ญ.พิชญ์นาฏ  
กิติศรีวรพันธ์ุ 
16. ด.ญ.ภคกร        
ศิริวัฒน ์
17. ด.ช.ภานุวิชญ์  
พิทักา์สงค ์
18. ด.ญ.มะลิวลัย์  
มิ่งขวัญ 
19. ด.ช.วายุ          
เขตสงคราม 
20. ด.ญ.ศรุตา
ภรณ์  บัวหงา ์
21. ด.ญ.ศศิธร  
ธรณีวงศ ์
22. ด.ช.ศักดิ์เทอด  
รัมย์รบั 
23. ด.ญ.สมญา
รัตน์  นามวิชัย 
24. ด.ช.สรวิชญ์  
สารคล่อง 
25. ด.ช.สุทธิ
เกียรติ  เกตุสูงเนิน 
26. ด.ญ.สุภาภรณ์  
น้อยใย 
27. ด.ญ.สุมินตรา  
จบศักดิ์สาย 
28. ด.ญ.อภญิญา  
เต็มเปกย่ม 
29. ด.ญ.เขมิกา  
ไชยสินธิ ์
30. ด.ญ.เพชรมณี  
ปัญญาสาร
   

        



                                                                                    


                                                                               รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

                                                                                                                           สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒  

5 การงานอาชีพ การแข่งขันท าน้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.
1-ม.3  

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

ไตรมิตร                
วิทยาคาร 

1. ด.ญ.ปวีณา  
สุทธิ 
2. ด.ญ.ราตรี               
ชาติวงศ ์
3. ด.ญ.วรรณาา  
กริดรมัย์   

1. นางรักคณา  
ไชยทอง 
2. น.ส.สินีนาฏ  
อุตชี 
 

6 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP                   
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

บ้านหนองโดน
ประสาทวิทย ์

1. ด.ญ.นฤมล             
มะรังศร ี
2. นายยศกร                 
ทนสูงเนิน 

1. นางธัญญ
ลักาณ์  ศรีอินทร ์
2. น.ส.ชลีพร                
ตาทอง 

7 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ป.1-ป.3 

เงิน รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

บ้านตะโก 1. ด.ช.รชต      
แสงธรรม  

1. นางปราณี  
โคตรวงา์ 

8 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ป.
1-ป.6 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

อนุบาลบุรรีัมย ์ 1. ด.ญ.กัญญารัตน์  
บุญเชิด 
2. ด.ช.ณัฐพงศ์   
มาประจวบ 
3. ด.ช.ณัฐศรุต  
มนเทียนอาจ 
4. ด.ญ.ธารารินทร์  
กงเพ็ชร 
5. ด.ญ.ปุณยาพร  
สุขเสน 
6. ด.ช.ป้องราช  
วโนทยาน 
7. ด.ญ.มนัญญา  
ศรีณรงค ์
8. ด.ช.รติบดี  
อภินันท์ 
9. ด.ช.วรกันต์  
บุญมา 
10. ด.ญ.ศภุรดา  
ตะมะแก้ว 
11. ด.ช.อภิวันท์  
อัจฉยสวัสดิ ์
12. ด.ญ.ไพวริศา  
พันธ์งาม  

1. น.ส.พรนภัส  
พะยุดรมัย ์
2. นายวรท       
ชอบท าด ี
3. นายธีระวรรธน์  
ประวรรณรัมย ์
4. น.ส.อรทัย  
อินทร์ประเคน 

9 เรียนรวม-
ภาาาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภท
นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น              
ม.1-ม.3                     

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

เสนศิริอนสุรณ ์ 1. ด.ญณัฏฐณิชา  
ควินรัมย ์
   

1. น.ส.โสภา
วรรณ  สิริประภา 
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                                                                                                                           สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒  

10 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวโหวด  
ป.1-ป.6 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

รวมมิตรวิทยา 1. ด.ญ.ทัตพิชา  
เติมพันธ์ 
   

1. นายศราวุฒิ  
อินทร์จอหอ 

 
ข้อมูล: การประกวดแข่งขันงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 68 ประจ าปกการศกกาา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  
  

ล าดับที ่
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ชนะเลิศ รอง1 รอง2 รวม 
เหรียญ 

เข้าร่วม รวมท้ังสิ้น 
ทอง เงิน ทองแดง 

10  บุรีรัมย์  เขต 1 8 3 4 15 139 61 35 14 249 

 
                                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกกาา 
                                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกกาาประถมศกกาาบุรีรัมย์ เขต 1 


