สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร สันติ เกียรติยิ่งศิริ
0
พรหมจักรสังวร
อ.สุนิสา ใยยะ
82
2
2 สามเณร กมลวิทย์ ครองฤทัยชีวี
ม.๑ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหฺมวํโส
85
1
3 สามเณร ใหม่ อิปัน
ม.2 หอปริยัติศึกษา
พระมหาอนุวัติ
80
3
4 สามเณร ธนาวัฒน์ สมศักดิ์
ม.2 วัดวิเวกวนาราม
นางอุดมพร แก้วแดง
79
4
5 สามเณร กฤษดา ฐิติมโนกุล
ม.3 วัดโขงขาววิทยา
นายสุชาติ สุวัน
78
5
1.2 การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ฤทธิรงค์ หอมเนียม
0 พรหมจักรสังวร
อ.สุนิสา ใยยะ
86
1
2 สามเณร เกรียงไกร ปะวัลละ
ม.6 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสมพร บุญมี
84
2
3 สามเณร กมล เกตุรัตนสมบูรณ์
ม.4 สามัคคีวิทยาทาน
พระครูมหาเจติยานุรักษ์
82
3
4 สามเณร อาทิตย์ ธารสุขสมบูรณ์
ม.๔ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหฺมวํโส
78
4
5 สามเณร จักรินทร์ ภิรักษ์
ม.5 วัดวิเวกวนาราม
นางอุดมพร แก้วแดง
76
5
1.3 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร นพดล มณฑลนที
0 วัดแม่ริมวิทยา
นายอภิรักษ์ กันทะเรียน
88
1
2 สามเณร พุธ หน่อหลู่
ม.1 วัดทุ่งหัวช้าง
0 87
2
3 สามเณร เพชร ปูคา
ม.๓ ธรรมเมธีศึกษา
พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฑฺฒโน 86
3
4 สามเณร เอกสิทธิ์ ตกแต่งพงไพร
ม.3 เชตุพนศึกษา
นายวุฒิชัย อุ่นคํา
85
4
5 สามเณร ณัฐพล ไทยใหม่
ม.1 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางภัทธิรา แปงชัย
84
5
1.4 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ศราวุธ กาญจนพันธ์บุญ
ม.5 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นายมณีศักดิ์ โพธายะ
92
1
2 สามเณร จักรี แก้วบุญเรือง
ม.6 เขื่อนผากวิทยา
พระพัธรธนสิทธ์ ชววุฑฺโฒ
91
2
3 สามเณร เกียรติพงษ์ แก้ว
ม.4 หอปริยัติศึกษา
อ.เกียรตินิยม คําจินา
90
3
4 สามเณร ประนพ วังสะทุง
ม.6 สามัคคีวิทยาทาน
พระภูริภัสร์ กลฺยาณปุตฺโต
89
4
5 สามเณร ชัชวาล ลุงมา
0 วัดแม่ริมวิทยา
นายอภิรักษ์ กันทะเรียน
88
5
1.5 การประกวดแต่งกลอนสด ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร วรยุทธ คงคาผล
ม.3 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา นายคําวงค์ ธารสุขจินดา
76.67
1
2 สามเณร ธีรวัต ด้วงทอง
ม.๑ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหฺมวํโส
74.67
2
3 สามเณร ณัฐพงษ์ วิริยะ
ม.3 เขื่อนผากวิทยา
พระพัธรธนสิทธ์ ชววุฑฺโฒ
72.67
3
4 สามเณร กมล ไกลขจรกุล
ม.3 หอปริยัติศึกษา
พระมหาอนุวัติ
72
4
5 สามเณร ธีรสิทธิ์ ไชยชนะ
ม.2 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางภัทธิรา แปงชัย
69.33
5
1.6 การประกวดแต่งกลอนสด ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ศรัณย์ พรมเศษ
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางภัทธิรา แปงชัย
88
1
2 สามเณร ปรัชยุทธ พยุงโกมุท
ม.5 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นายมณีศักดิ์ โพธายะ
87.33
2
3 สามเณร พรเทพ เป็งโย
ม. 4 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นายบุญมี แซ่ลี
83.67
3
4 สามเณร รัฐพล กันทะวงศ์
ม.๕ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหฺมวํโส
83.33
4
5 สามเณร ธนาพงษ์ วิริยสามารถ
ม.6 สามัคคีวิทยาทาน
นายสมบัติ คําปวน
83.32
5
1.7 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ขจรศักดิ์ อโนมา
ม.3 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางภัทธิรา แปงชัย
57
1
2 สามเณร อนุฤทธิ์ ไชยมาตร์
ม.3 หอปริยัติศึกษา
พ.ม.วันชนะ
56
2
3 สามเณร ธนวัฒน์ ลองวิลัย
ม.1 เขื่อนผากวิทยา
พระพัธรธนสิทธ์ ชววุฑฺโฒ
55
3
4 สามเณร ชัยธัช กมลชัยวรกุล
ม.1 สามัคคีวิทยาทาน
พระภูริภัสร์ กลฺยาณปุตฺโต
54
4
5 สามเณร อ้าย อ้ายโหย่
ม.3 โสภณวิทยา
พระมหาฐรัฏศรัณย์ ญาณรํสี
53
5

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.8 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร สาธิต แลงามตา
ม.6 สามัคคีวิทยาทาน
นายสมบัติ คําปวน
32
1
2 สามเณร สุทธิชัย ใจเมือง
ม.5 วัดพุทธนิมิตรวิทยา
น.ส.ศิรินภา เตจ๊ะวรรณ
30
2
3 สามเณร กัณษ์นชัย คําลาพิศ
ม.6 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นายมณีศักดิ์ โพธายะ
29
3
4 พระ
วันชัย นวลผ่อง
ม.6 พระปริยัติธรรมวัดป้าไม้แดง
อ.ไพบูลย์ เตจ๊ะมงคล
27
4
5 สามเณร รณชัย ดวงดอก
ม.5 หอปริยัติศึกษา
พ.ม.วันชนะ
25
5
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร สมชาย เรืองสิทธิ์
ม.3 หอปริยัติศึกษา
2 สามเณร ธนดล สิงห์ธรชัย
ม.2 วัดอินทารามวิทยา
3 สามเณร ธนาคม จิตธรรม
ม. 3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
4 สามเณร พระนาย แต๊ะเจ
ม.๓ ธรรมเมธีศึกษา
5 สามเณร อานนท์ เปลือกเขียว
ม.2 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
2.2 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร ธีรพงษ์ กาบเกี๋ยง
ม.6 เชตุพนศึกษา
2 สามเณร ณัฐพล มามณีทอง
ม. 6 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
3 สามเณร เครือดี ลุงนะ
ม.6 เขื่อนผากวิทยา
4 สามเณร ณภัทร ณ ลําพูน
ม.5 พรหมจักรสังวร
5 สามเณร องอาจ แซ่เจ๊า
ม.๖ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

ครูที่ปรึกษา

เกียรติบัตร
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม

อ.สุภาวดี
อ.ชัยพร ไชยคําอุดม
นางศุภลักษณ์ พั้วป้อง
นายนพดล มังสังข์
นางสุชัญญา คุณยศยิ่ง

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
54
1
48
2
46
3
42
4
39
5

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม

ครูที่ปรึกษา
นางสาวณัฏฐณิชา คําแหลง
นางศุภลักษณ์ พั้วป้อง
นางสาววันวิสาข์ บาลชื่น
อ.กาญจนา เซงคะแซ่
นายอภิสร จอมวงศ์

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
58
1
51
2
39
3
37
4
29
5

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3.1 การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 1 ทีม ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร สมบูรณ์ ชัยยะ
ม.2
1 สามเณร ไทวัน สมพร
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวธิดารัตน์ รอดเขียว 86.34
1
เหรียญทอง
ม.2
สามเณร สร้อย ลุงรอด
ม.2
สามเณร จักรชัย หมู่หลิ่ง
ม.3
2 สามเณร สุรเดช เมฆสุวรรณ
พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
อ.สถาปัตย์ ต่วนชะเอม
83.34
2
เหรียญทอง
ม.3
สามเณร เจษฎาภรณ์ ทองแก้ว
ม.3
สามเณร สุโรตม์ วิทยาวัฒนากุล
ม.๒
3 สามเณร สุรพล ตกแต่งพงไพร
ธรรมเมธีศึกษา
นางสาวชไมพร ทาวิราช
80
3
เหรียญทอง
ม.๒
สามเณร วิฑูรย์ เสริมสิริรัตนกุล
ม.๒
สามเณร ณัฒกร โข่วะกา
ม.3
4 สามเณร นภัพ แสงท้าว
วัดแม่ริมวิทยา
นายเกียรติ อังศุสิงห์
76.67
4
เหรียญเงิน
ม.2
สามเณร ศุภวิทย์ ลอเฒ่า
ม.2
สามเณร กฤษฎิ์ อมฤตธารา
ม.๑
5 สามเณร ณัฐพล เผ่าเสรีชัย
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ
72.67
5
เหรียญเงิน
ม.๑
สามเณร จิรายุส คะนึงธรรมกุล
ม.๑
3.2 การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 1 ทีม ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
พระ
วันชัย นวลผ่อง
ม.6
1 พระ
พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
นายอรรตพงค์ ธรรมธิ
86.34
1
เหรียญทอง
หล้าหง่วย ลุงแสง
ม.6
สามเณร อนุวัฒน์ แสงตาติ๊บ
ม.6
สามเณร เจริญ นามอุ่น
ม.4
2 สามเณร ปี ลุงซอ
โสภณวิทยา
นางสาววันเพ็ญ แปทู
85
2
เหรียญทอง
ม.4
สามเณร ธวัชชัย สุภาษี
ม.4
สามเณร ศักดิ์ดา มารศรี
ม.๔
3 สามเณร องอาจ วราภรณ์ชน
วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นางสาวปิยภรณ์ เป็งใจ
82.67
3
เหรียญทอง
ม.๔
สามเณร กําชัย โอฬารชนกิจ
ม.๔
สามเณร ณัฐธัญ ปัจจันตาทร
ม.6
4 สามเณร สมชาย บุญเรือง
สามัคคีวิทยาทาน
นายพุทธพร รัตนไพบูลย์วิทย์ 78.34
4
เหรียญเงิน
ม.6
สามเณร อภิสิทธิ์ ทูเดอะ
ม.6
สามเณร เอกนรินทร์ อุทิศ
ม.6
5 สามเณร ณัฐชาย พยุงกรรณิกา
สารภีปริยัติศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย มูลอินต๊ะ 75.67
5
เหรียญเงิน
ม.6
สามเณร สมาน อาจวงษ์
ม.6

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3.3 การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง 1 ทีม ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร ณัฐวุฒิ ถาบัวคํา
ม.๒
5 สามเณร เอกชัย ลุงคํา
หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
นางสาวขนิษฐา ดวงน่าน
86.3
1
เหรียญทอง
ม.๒
สามเณร คมสันต์ ใจยวง
ม.๒
สามเณร จิรวิทย์ หย่าวงค์
ม.2
2 สามเณร คํา คิงต๊ะ
เชตุพนศึกษา
นางสาวฐปนีย์ กษิตสุธี
80
2
เหรียญทอง
ม.2
สามเณร สมพงษ์ ลุงอ่อง
ม.2
สามเณร ปฎิภาณ เก่งจริง
ม.3
3 สามเณร โชค ลุงจาย
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวสมพร ยะวัง
79.3
3
เหรียญเงิน
ม.3
สามเณร ชัยวัฒน์ น้อย
ม.3
สามเณร อ่องคํา แก้วมณี
ม.1
8 สามเณร ทุนทรัพย์ ลุงทุน
โสภณวิทยา
นางสาวจีรพรรณ ใจหน้อย
78.3
5
เหรียญเงิน
ม.2
สามเณร เมือง นามสาม
ม.2
สามเณร เดชาวัต โกศลวิชัย
ม.๑
9 สามเณร วรโชติ ประดับหยก
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ
78.4
4
เหรียญเงิน
ม.๑
สามเณร สมยศ แก้ววัง
ม.๑
3.4 การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง 1 ทีม ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร สิทธิโชค ไผ่นวล
ม.5
1 สามเณร ตาลขิ่น ลุงจิ่ง
เชตุพนศึกษา
นางสาวนภา แก้วหนัก
89
1
เหรียญทอง
ม.5
สามเณร นรชัย เอโหย่
ม.6
สามเณร กันตพงศ์ ตันมูล
ม.5
2 สามเณร ธีรภัทร พินิจผล
สามัคคีวิทยาทาน
นางสาวมาริษา ชาวส้าน
81.33
2
เหรียญทอง
ม.5
สามเณร ปัญญา วนากุลพิทักษ์
ม.5
สามเณร ไตรภพ เขื่อนแก้ว
ม.4
3 สามเณร ธนโชค ไชยประเสริฐ
ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นางสุชัญญา คุณยศยิ่ง
77.67
3
เหรียญเงิน
ม.4
สามเณร ธนสิน จําปี
ม.4
สามเณร ประชัน ไผทพิเชษฐ
ม.4
4 สามเณร ชิติพัทธ์ เต๋จ๊ะ
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวสมพร ยะวัง
76.33
4
เหรียญเงิน
ม.4
สามเณร มานพ สุริยะ
ม.4
สามเณร ครรชิต ไวตะนันท์
ม.๖
5 สามเณร ชาญณรงค์ บุญตัน
หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
นายวัชระ คํารินทร์
73.67
5
เหรียญเงิน
ม.๖
สามเณร อาทิตย์ เสนาลัย
ม.๖

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3.5 การแข่งขันโครงงาน ประเภทสารวจ 1 ทีม ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร รัตนะ ไพรบุญเจริญ
ม.3
1 สามเณร วิชัย ตาหมี่
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวจุติมา สิมมะลี
80
1
เหรียญทอง
ม.3
สามเณร พลวัต แก้วลืมไพร
ม.3
สามเณร สมหมาย ลุงซู่
ม.2
2 สามเณร สุริยะ ลุงออ
วัดแม่ริมวิทยา
พระสมุห์ฐิติกร ฐิตวํโส
72
2
เหรียญเงิน
ม.2
สามเณร แสงหัน ลุงชู
ม.2
สามเณร สุรัตน์ วนาเลี่ยมทอง
ม.3
ว่าที่ ร.ต.หญิงชุรีพร เฟื่องฟูเกียรติคุณ 60
3 สามเณร อนุชิต ครรลองวิเศษ
สามัคคีวิทยาทาน
3
เหรียญทองแดง
ม.3
สามเณร ศักดิ์พล เจริญเจ้าสกุล
ม.3
3.6 การแข่งขันโครงงาน ประเภทสารวจ 1 ทีม ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร พงษ์สิทธิ์ ไชยวงศ์
ม.6
1 สามเณร คัมภีร์ คําลือ
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวจุติมา สิมมะลี
84
1
เหรียญทอง
ม.6
สามเณร ศตวรรษ เงินขาว
ม.6
สามเณร ขวัญชัย จายนาง
ม.4
2 สามเณร พุฒิพงศ์ วอดู
สามัคคีวิทยาทาน
นางสาวบุรัชกร อินทะมูล
72
2
เหรียญเงิน
ม.4
สามเณร นที ทวีตระกูลทรัพย์
ม.4
สามเณร สุธิพงษ์ ทารินทร์
0
3 สามเณร พิทักษ์ สิตานนท์
วัดแม่ริมวิทยา
นางจีราวรรณ์ อังศุสิงห์
67
3
เหรียญเงิน
0
สามเณร พิพัฒน์ รัตนชัย
0
3.7 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร กฤษฎา ปัญญาเหล็ก
ม.๓ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ
63
1
เหรียญทองแดง
2 สามเณร รัชชานนท์ ชูพลา
ม.3 วัดพุทธนิมิตรวิทยา
น.ส.พรรณี สุขเปียง
55
2
เหรียญทองแดง
3 สามเณร กวิน รัตนพูนทวี
ม.3 วัดโขงขาววิทยา
นางสาวชุติธากุล อุปนันท์
54
3
เหรียญทองแดง
4 สามเณร ชัยวัฒน์ น้อย
ม. 3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวจุติมา สิมมะลี
52
4
เหรียญทองแดง
5 สามเณร คัมภีร์ สิริขันธ์
ม.๓ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นางสาวปิยภรณ์ เป็งใจ
51
5
เหรียญทองแดง
3.8 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร ณัฐพงค์ ยะคําแจ้
ม.5 โสภณวิทยา
นางสาววันเพ็ญ แปทู
57
1
เหรียญทองแดง
2 สามเณร อนุรักษ์ เขียวพันธ์
0 วัดโขงขาววิทยา
นางสาวชุติธากุล อุปนันท์
47
2
เข้าร่วมกิจกรรม
3 สามเณร บอวรภัค ปันกันทะ
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสาวสิริพรรณ บุญมี
44
3
เข้าร่วมกิจกรรม
4 สามเณร กฤษณพงษ์ อุดวงษ์
ม.5 พรหมจักรสังวร
อ.ยุพเรศ เขียวแก้ว
41
4
เข้าร่วมกิจกรรม
5 สามเณร ภาณุพงษ์ สมพงษ์
ม.๕ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นางสาวอาภรณ์ สง่าวงศ์รัตนมาศ 40
5
เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ระดับ ม.ต้น
ครูที่ปรึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ธนภัทร กาอินตา
ม.1 พรหมจักรสังวร
นายเกรียงศักดิ์ วงษจี๋
96
1
2 สามเณร ธีรภัทร สุเนตรปิยฉัตร
ม.2 สามัคคีวิทยาทาน
พระปรีชา ขนฺติพโล
94
2
3 สามเณร กสานต์ เชื้อสายวิบูลย์
ม.2 วัดพุทธนิมิตรวิทยา
พระณรงค์เดช วิสุทฺธจิตโต
92
3
4 สามเณร จักรภพ เก่งผสานคุณ
ม.๓ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นายนิธิวัฒน์ ธารายืนยง
91
4
5 สามเณร ธีรเดช สุขใจไพรงาม
ม.1 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
90
5
4.2 การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ไม่จากัดชั้น
ครูที่ปรึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ตรีใจ วังทองเหลือง
ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
พระฌาฎล วชิรญาโณ
97.7
1
2 สามเณร ขจรศักดิ์ รุจิราทับทิม
ม.6 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา พระอารักษ์ ญาณธมฺโม
95.3
2
3 สามเณร กฤษฎา ธรรมเมืองมูล
ม.2 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
พระมหาเอกราช
94.7
3
4 สามเณร สิธิพงษ์ ร่มพนาธรรม
ม.6 เชตุพนศึกษา
พระนฤเทพ จิรวฑฺโน
94.3
4
5 สามเณร ทรงวุฒิ ใหม่มณี
ม.๓ แม่แจ่มปริยัติศึกษา
พระครูสุนทรธรรมวิบูลย์
94.0
5
4.3 การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ไม่จากัดชั้น
ครูที่ปรึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร สาริน ม.๓ ธรรมเมธีศึกษา
นายณัฐวุฒิ จิตกาวิน
89
1
2 สามเณร กายสิทธิ์ พันธ์แสงชัยสิทธิ์
ม.6 วัดวิเวกวนาราม
นายสนิท อายิ
85
2
3 สามเณร จักรกฤษณ์ แก้วบุญเรือง
ม.6 เขื่อนผากวิทยา
พระครูสุตพลสิทธิ์
78
3
4 สามเณร ณัฐวุฒิ คําหน้อย
ม.๖ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระวันชัย ชยชโย
76
4
5 สามเณร สุรศักดิ์ เสาร์เย็น
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง พระยุทธพิชัย ฐิตวีโร
75
5
4.4 การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ภาณุวัฒน์ บํารุง
ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
พระทศพล ธีรปัญโญ
89
1
2 สามเณร เทพทัต ลุงทน
ม.1 โสภณวิทยา
พระมหาฐรัฏศรัณย์ ญาณรํสี
87
2
3 สามเณร วันสาย เล็กส่วย
ม.3 วัดอินทารามวิทยา
พระมนัสกานต์ ภทฺทราวุโธ
85
3
4 สามเณร จีรวัฒน์ ตื้นหล้า
ม.1 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสมพร บุญมี
82
4
5 สามเณร ธงดี สมสร้อยสวัสดิ์
ม.2 สามัคคีวิทยาทาน
พระปรีชา ขนฺติพโล
68
5
4.5 การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ศุภรัตน์ ทะสุใจ
ม.6 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสมพร บุญมี
87.6
1
2 สามเณร ศุภชัย คําปรุง
ม.5 หอปริยัติศึกษา
พระมหาอนุวัติ
84
2
3 สามเณร อณุสิทธิ์ มหาวันน้ํา
ม.4 โสภณวิทยา
พระมหาฐรัฏศรัณย์ ญาณรํสี
83.3
3
4 สามเณร ประสิทธิ์ สุนามถาวร
ม.4 สามัคคีวิทยาทาน
พระวิวัฒน์ชัย วรปญฺโญ
78
4
5 สามเณร กฤษกรณ์ แสงเงินไชย
ม.6 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
75.6
5
4.6 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร อิทธิเดช นาคเถื่อน
ม.2 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
น.ส.เสาวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
67
1
2 สามเณร สามซ่า ปู่ปาน
ม.๒ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา
65
2
3 สามเณร แสงทิพย์ คําดี
ม.๓ ฝางธรรมศึกษา
พระครูสงั ฆรักษ์สวิ ะณัฐ กลฺยาณเมธี 62
3
4 สามเณร ปกรณ์ ตอนคํา
ม.2 วัดอินทารามวิทยา
พระชลนัฐณภัทร อิทธิเตโช
61
4
5 สามเณร ภัทรพล เมียผะ
ม.3 หอปริยัติศึกษา
พ.ม.ทนงศักดิ์
59
5
4.7 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร ทรงสวัสดิ์ จิตนาน
ม.4 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
น.ส.เสาวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
54
1
2 สามเณร อนุพงษ์ ลุงคํา
ม.5 วัดพระบาทอุดม
0 51
2
3 สามเณร สุชัยยะ ลุงทุน
ม.4 โสภณวิทยา
นายอุ่น กันแสง
48
3
4 สามเณร พรชัย เลือดชาวเขา
ม.๖ สามัคคีวิทยา
พระดวงคํา ฉนฺทโก
47
4
5 สามเณร วุฒิชัย สรายทอง
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสาวเมทินี เมาคําลี
45
5
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เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
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เข้าร่วมกิจกรรม
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สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.8 การแข่งขันตอบปัญหา หมวดพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ,ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ) ระดับ ม.ต้น
ครูที่ปรึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร อภิวิชน์ บุญกุ้ง
ม.2 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
อ.พงศักดิ์ พรมวงค์
77
1
เหรียญเงิน
2 พระ
แสงเคอ ขัตติ (งามสะอาด) ม.1 โสภณวิทยา
พระมหาเจตณรงค์ สุวรรณศร
73
2
เหรียญเงิน
3 สามเณร เสนอ ฟ้าศุกล
ม.3 วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา
นายณพัฒนนินนาท จิตนเรศอาจหาญ 65
3
เหรียญเงิน
4 สามเณร พงษ์ไพรัช ตะโฮ
ม.3 สามัคคีวิทยาทาน
พระราชันย์ ธมฺมทฺธโช
64
4
เหรียญทองแดง
5 สามเณร โกวิท รุจีประดับพนา
ม.๒ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
62
5
เหรียญทองแดง
4.9 การแข่งขันตอบปัญหา หมวดพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ,ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ) ระดับ ม.ปลาย
ครูที่ปรึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร ชีวธันธ์ ไพโรจน์
ม.๖ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นายสมปอง สุเรรัมย์
74
1
เหรียญเงิน
2 สามเณร กานต์ ลายคํา
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดป้าไม้แดง
อ.พงศักดิ์ พรมวงค์
72
2
เหรียญเงิน
3 สามเณร อ่องคํา งามเมือง
ม.4 โสภณวิทยา
พระมหาเจตณรงค์ สุวรรณศร
69
3
เหรียญเงิน
4 สามเณร พลวัตร ทานะ
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง พระยุทธพิชัย ฐิตวีโร
67
4
เหรียญเงิน
5 สามเณร พะระแอะ วสุธานที
ม.๖ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระวันชัย ชยชโย
64
5
เหรียญทองแดง
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
5.1 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร ศราวุธ ลุงลู
ม.3 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
2 สามเณร บุญมี รักสงวนพนาไพร
ม.3 สามัคคีวิทยาทาน
3 สามเณร จิรายุทธ ชุนสายธนพร
ม.3 วัดอินทารามวิทยา
4 สามเณร เมธัส สมนาบัติ
ม.3 หอปริยัติศึกษา
5 สามเณร ยอน ต๊ะ
ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
5.2 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร ประชา เจริญวงศ์เกียรติ
ม.๓ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
2 สามเณร ชนสรณ์ ต๊ะพรม
ม.5 โสภณวิทยา
3 สามเณร พงศกร วรรณภิระ
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง
4 สามเณร หลง ลุงหย่า
ม.5 หอปริยัติศึกษา
5 สามเณร จักรพงษ์ แซนวล
ม.5 สารภีปริยัติศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
6.1 การแข่งขันวาดภาพระบายสีแนวพุทธศิลป์ ระดับ ม.ต้น (วาดภาพลายเส้น)
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
1 สามเณร ชูพงษ์ รินลี้สวัสดิ์
ม.3 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา
2 สามเณร หลู่ นายทายทา
ม.2 สามัคคีวิทยาทาน
3 สามเณร ภานุวัฒน์ ทองรอด
ม.1 วัดอินทารามวิทยา
4 สามเณร กอนคํา คําแลง
ม.2 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
5 สามเณร เรือง พันงาม
ม.๑ ฝางธรรมศึกษา
6.2 การแข่งขันวาดภาพระบายสีแนวพุทธศิลป์ ระดับ ม.ปลาย (วาดภาพสีโปรสเตอร์)
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
1 สามเณร จายน้อง
ม.4 สามัคคีวิทยา
2 สามเณร สุกา พะเลนอย
ม.4 พรหมจักรสังวร
3 สามเณร วรยุทธ สุนันตา
ม.๖ ฝางธรรมศึกษา
4 สามเณร พลศักดิ์ สืบพงษ์ธวัชชัย
ม.๔ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
5 สามเณร ชูเกียรติ รินลี้สวัสดิ์
ม.6 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา

ครูที่ปรึกษา
นายกิตติพงษ์
นายเจริญ พรมศิริ
อ.มัลธิกา ดาวแสง
อ.ไตรวิทย์
นางเซนต์ คํามา

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
75
1
74
2
73
3
72
4
71
5

ครูที่ปรึกษา
นายเดชา เมธีวัฒนากุล
นายสุทธิพร ในยะแจ่ม
นายชาญณรงค์ โพธิกาธาดา
อ.ไตรวิทย์
นายปรีดา ทรายแก้ว

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
77
1
เหรียญเงิน
70
2
เหรียญเงิน
68
3
เหรียญเงิน
64
4
เหรียญทองแดง
62
5
เหรียญทองแดง

ครูที่ปรึกษา
พระอาณา ปญฺญาวรสุธี
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
พระมนัสกานต์ ภทฺทราวุโธ
พระมหามนตรี อนุตตฺโร
อ.ธวัชชัย อินตุ่น

คะแนน
98
95
93
86
85

ครูที่ปรึกษา
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
อ.จุธรณัฐ คณะวงค์
อ.ธวัชชัย อินตุ่น
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
พระอาณา ปญฺญาวรสุธี

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
98
1
97
2
95
3
86
5
87
4

รางวัลทีไ่ ด้รับ

1
2
3
4
5
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สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6.3 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร สาหลู่ ลุงทุล
ม.2
1 สามเณร หน่อคํา เงิน
หอปริยัติศึกษา
อ.กฤตพล
93
1
เหรียญทอง
ม.1
สามเณร เจริญ สีฉ่าว
ม.2
สามเณร อนันต์ วรกิจเจริญวงศ์
ม.๑
2 สามเณร วันชัย รําไพรพนา
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
86
2
เหรียญทอง
ม.๒
สามเณร รัชพล พวกกล้ากวีพร
ม.๓
สามเณร สุภาพ ศิลาอ้าย
ม.1
3 สามเณร ธีรพันธ์ พงพิทักษ์วาณิช
พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
อ.สถาปัตย์ ต่วนชะเอม
84
3
เหรียญทอง
ม.1
สามเณร ชัยวัฒ ก๋าแก้ว
ม.3
สามเณร พงษ์พัฒน์ สุจรัสวศินกุล
ม.3
4 สามเณร ปิ่นเพชร ชัยปรัชญาพร
สามัคคีวิทยาทาน
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
82
4
เหรียญทอง
ม.3
สามเณร ประพันธ์ ชื่นบัวตูม
ม.3
สามเณร นันทิยะ ลุงคํา
ม.1
5 สามเณร สามแก้ว รัตนะ
โสภณวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นคํา
78
5
เหรียญเงิน
ม.3
สามเณร จอมหลาว ลุงพอก้า
ม.3
6.4 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร ประสิทธิ์ ชาติธรรมสกุล
ม.6
1 สามเณร ธนิศร ธารสุขวงศา
นายอนุสรณ์ บุญด้วง
92
1
เหรียญทอง
ม.6 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา
สามเณร พรจันทร์ กิตติก้องพนา
ม.6
สามเณร กิตติพล จันทร์เจอร์
ม.6
2 สามเณร จีรศักดิ์ คําวิชา
หอปริยัติศึกษา
อ.กฤตพล
86
2
เหรียญทอง
ม.5
สามเณร พะดาโพ ม.5
สามเณร ทัตพล เมธา
ม.6
3 สามเณร ยอดเพชร สายใส
เวียงแหงปริยัติศึกษา
นายธนาธร อุ่นรง
84
3
เหรียญทอง
ม.4
สามเณร ส่องแสง ลุงหย้า
ม.4
สามเณร รวิช สุขเมืองชัย
ม.๔
4 สามเณร ณัฐสิทธิ์ จรูญเกษมกุล
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
82
4
เหรียญทอง
ม.๔
สามเณร ณัฐดนัย ฉลาดพาสุข
ม.๔
สามเณร อาคม คีรีชัยพฤกษา
ม.6
5 สามเณร พัฒนพงษ์ คว้านกนก
สามัคคีวิทยาทาน
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
78
5
เหรียญเงิน
ม.6
สามเณร นิรุทธิ์ ขตปราการไทย
ม.6
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
6.5 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร บัณฑิต เลิศวงศ์รัตนกุล
ม.๑ หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
นางสาวปิยะรัตน์ แปงศิริ
61
1
เหรียญทองแดง
2 สามเณร ณัฐพล ปานาม
ม.๓ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
59
2
เหรียญทองแดง
3 สามเณร เซียง ลุงซิงค์
ม.2 โสภณวิทยา
นายวิเวศน์ ไชยเทพ
55
3
เหรียญทองแดง
4 สามเณร ตะวัน จินหลวง
ม.1 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสาวสิริพรรณ บุญมี
53
4
เหรียญทองแดง
5 สามเณร อลงกรณ์ ใจมารอด
ม.2 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
นายสถาปัตย์ ต่วนชะเอม
51
5
เหรียญทองแดง
6.6 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร สมชาติ เลาหมี่
ม.6 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
พระมหามนตรี อนุตตฺโร
45
1
เข้าร่วมกิจกรรม
2 สามเณร พงษ์นิรันดร์ ป๊อกกาศ
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นางสาวสิริพรรณ บุญมี
43
2
เข้าร่วมกิจกรรม
3 สามเณร วุฒิชัย ชัยวุฒิ
ม.4 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นายทองศุกร์
40
3
เข้าร่วมกิจกรรม
4 สามเณร กมลภพ ยันนะ
ม.6 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
นายสมดุลย์ ลาดดี
37
4
เข้าร่วมกิจกรรม
5 สามเณร ทินกร อุดมปิยะนันท์
ม.5 สันป่าตองศึกษา
นายลิขิต ซาวสิงห์
36
5
เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น 1 ทีม ไม่จากัดระดับชั้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร คํากู่ สายคํา
ม.4
1 สามเณร สายฝน แสงจันทร์
โสภณวิทยา
พระจารุเดช เตชวีโร
86.33
1
เหรียญทอง
ม.3
สามเณร วันแลง ปู่จ่าม
ม.2
พระ
อภิทักษ์ ยีคํา
ม.4
2 สามเณร สาริษฐ์ ยีคํา
วัดบ้านโฮ่งหลวง
นายธรรมรัตน์ พันวัน
81.66
2
เหรียญทอง
ม.4
สามเณร อานนท์ ถนอมกลิ่น
ม.4
สามเณร พุทธิพล เก่งไฉไล
ม.๓
3 สามเณร ทักษิณ ดํารงวงศ์ตระกูล
ธรรมเมธีศึกษา
นายนรินทร์ จามิตร
78.33
3
เหรียญเงิน
ม.๓
สามเณร นัฐวุทย์ วันเจริญใหม่
ม.๓
สามเณร รชัยพัฒน์ อาสาพิทักษ์ไพร ม.๕
4 สามเณร รพัฒนาสินธิ์ อาสาพิทักษ์ไพร ม.๕
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
77.33
4
เหรียญเงิน
สามเณร จเด็จ นามอุษา
ม.๖
พระ
วาทิตย์ สุววรณชัย
ม.5
5 พระ
หอปริยัติศึกษา
อ.เกียรตินิยม
76
5
เหรียญเงิน
บัณฑิต ละปาน
ม.5
สามเณร หลู่ ละปาน
ม.4
7.2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น 1 ทีม ระดับ ม. ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร กันยาธร อ่อนละม่อม
ม.1
1 สามเณร มอญแดง เรืองสิทธิ์
หอปริยัติศึกษา
พ.ม.วัลลภ
96
1
เหรียญทอง
ม.1
สามเณร ทิวา
ม.1
สามเณร คอง นาโหย่ว
ม.2
2 สามเณร มน นําใส
สามัคคีวิทยาทาน
นายเสฏฐิกัลยา พิชเคียน
92
2
เหรียญทอง
ม.2
สามเณร ธนบดี ลุงซอ
ม.2
สามเณร ธนบดี นามวงศ์
ม.1
3 สามเณร จาน ลุงซอ
สารภีปริยัติศึกษา
นายปัญญา กัณธรรม
89
3
เหรียญทอง
ม.๒
สามเณร รุ่งเกียรติ สุขจันทร์
ม.๓
สามเณร สองเมือง ปีแสงเงิน
ม.๑
4 สามเณร คําหลู่ สุริยะ
หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
พระปภาวินท์ นาถธมฺโม
85
4
เหรียญทอง
ม.๒
สามเณร มานะ กาลพัฒน์
ม.๒
สามเณร วิเชียร ชาตปฐพี
ม.๓
5 สามเณร สุเทพ รักษาประเพณี
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อ.ทิพวิมล วรรณชัย
82
5
เหรียญทอง
ม.๓
สามเณร ณัฐวุฒิ แรโน
ม.๓

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7.3 การแข่งขันจัดสวนแก้ว 1 ทีม ระดับ ม. ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
ครูที่ปรึกษา
โรงเรียน
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร ชัยวัฒน์ สุริโน
ม.๔
6 สามเณร อนุพงษ์ มูลโม่ง
พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 93.34
1
เหรียญทอง
ม.๔
สามเณร โอโปะ ปานวาณี
ม.๖
สามเณร ภัทรพงษ์ ศรีไสว
ม.5
5 สามเณร วิชัย จันต๊ะตึง
พระวรพัทธ์ วรภทฺโท
โสภณวิทยา
87.34
2
เหรียญทอง
ม.5
สามเณร ชายชล ลุงคํา
ม.4
สามเณร อ่องส่า ลุงมั่น
ม.6
4 สามเณร ยุทธนันท์ ตันตุ้ย
นายกมลชัย กิติทรัพย์
วัดแม่ริมวิทยา
91
3
เหรียญทอง
ม.6
สามเณร พิพัฒน์พงษ์ ใจธิมา
ม.4
สามเณร ธนวัฒน์ ติวาติน
ม.5
2 สามเณร จตุรงค์ พัชรานุกุล
นาย เอม น้ําพี้
เชตุพนศึกษา
73.34
4
เหรียญเงิน
ม.5
สามเณร ธรากร ตาไฝ
ม.5
สามเณร อนุชาติ นีรชาวารี
ม.6
1 สามเณร อาคม ชัยปรัชญาพร
นางสาวพิมล อุดมธนากร
สามัคคีวิทยาทาน
73
5
เหรียญเงิน
ม.6
สามเณร สุรชัย บุญธีรภาพกุล
ม.6
7.4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ด้วยโปรแกรม Joomla V.3.6 ไม่จากัดระดับชั้น
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร วงศธร ยานะ
ม.5
1
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
0
89.67
1
เหรียญทอง
สามเณร อานนท์ รุ่งสุดฟ้า
ม.5
สามเณร ณัฐวัตร ฤทัยรัตน์เจริญ
ม.๔
2
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นางสาวเมลาณี บังคมเนตร 88.33
2
เหรียญทอง
สามเณร รัชพล บําเพ็ญขุนเขา
ม.๔
สามเณร ชัยพร ทิพมูล
ม.6
3
เชตุพนศึกษา
นายอัศฎา สิทธิแก้ว
84.33
3
เหรียญทอง
สามเณร เขษมศักดิ์ น่อศรี
ม.6
สามเณร อ่องเมือง ลุงหลู่
ม.4
4
โสภณวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นคํา 74.33
4
เหรียญเงิน
สามเณร ขจรศักดิ์ ธรรมชัย
ม.6
สามเณร กิตติธัช รัสตาตาน
ม.4
5
สามัคคีวิทยาทาน
นางสาวกมลชนก พรมมี
72.33
5
เหรียญเงิน
สามเณร สมบูรณ์ ลุงต๋า
ม.3
7.5 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร สกุลชัย รักสกุล
ม.2 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
นายทองศุกร์
66
1
เหรียญเงิน
2 สามเณร นภดล วงค์คม
ม.3 โสภณวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นคํา
42
2
เข้าร่วมกิจกรรม
3 สามเณร บุญมา ลุงคํา
ม.๒ หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
นางสาวเกศริน ศรีวิลัย
61
3
เหรียญทองแดง
4 สามเณร นนทพันธุ์ ปาริมา
ม.๒ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นางสาวเมลาณี บังคมเนตร
56
4
เหรียญทองแดง
5 สามเณร อภิรัตน์ ปัญญาอนันตวงศ์
ม.๓ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
นางสาวสิริกร สามะบุตร
55
5
เหรียญทองแดง
7.6 การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
1 สามเณร นนทพัฒน์ พจมานเกิดปัญญา ม.๕ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นายประยุทธ ศรีศักดิ์อุดมชัย
52
1
เหรียญทองแดง
2 สามเณร สมหวัง สร้อย
ม.6 โสภณวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นคํา
51
2
เหรียญทองแดง
3 สามเณร จาย ลุงทา
ม.6 วัดพระบาทอุดม
พระปลัดขจรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
49
3
เข้าร่วมกิจกรรม
4 สามเณร รธีรศักดิ์ กระเศียร
ม.6 สามัคคีวิทยา
นางสาวเกศินีกร กาวี
47
4
เข้าร่วมกิจกรรม
5 สามเณร พงศ์พิพัฒน์ เปาวะ
ม.6 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้ว
45
5
เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8.1 การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับ ม. ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร แสงมอญ หนานวัน
ม.3 หอปริยัติศึกษา
อ.กฤตพล
85
1
2 สามเณร ชาคริต ลุงวิ
ม.3 วัดอินทารามวิทยา
อ.บงกช สันเทพ
84
2
3 สามเณร สาคร ตามาง
ม. 3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางพรภมน ศรปันราช
82
3
4 สามเณร สัตราวุธ ยาวิชัย
ม.3 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง พระอรรถวิทย์ อินฺทวํโส
81
4
5 สามเณร มนต์ เซียมราย
ม.2 สามัคคีวิทยาทาน
นายกฤษณะ แสนสากล
70
5
8.2 การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับ ม. ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร รบิน ทาปา มาคาร์
ม.5 โสภณวิทยา
นางอุกฤษริน อินสัน
83
1
2 สามเณร ณรงค์ กิตติจริยกุล
ม.5 สามัคคีวิทยา
นายเจริญ พรมศิริ
81
2
3 สามเณร สุพจน์ ใจดี
ม.5 หอปริยัติศึกษา
อ.กฤตพล
77
3
4 สามเณร สันติ อาคมประคองไพร
ม.5 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นางสาวจิตรลัดดา ใจจุ่ม
75
4
5 สามเณร อุตตมะ เซี่ยมลาย
ม.๖ สัพพัญญูวิทยา
พระสุพจน์ อุตฺตมสกฺโข
74
5
8.3 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร กวางฮุย ฟาม
ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวสุธินี บุตรตานนท์
88
1
2 สามเณร วัชรศักดิ์ ติดไชย
ม.2 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
น.ส.พัทธ์จิรา
62
2
3 สามเณร ทุน ลุงเหลา
ม.3 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
พระชนภัทร ธมฺจารี
61
3
4 สามเณร ปริญญา รักวิวัฒน์
ม. ๓ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
นางสาวสุดาวรรณ ปองเพชรพร 60
4
5 สามเณร ทวีศักดิ์ ปันทะวงค์
ม.2 อภัยอริยศึกษา
พระนพดล ปภสฺสรวํโส
59
5
8.4 การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร มณฑา ทรัพย์เหลือแสน
ม.5 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
นางสาวสุธินี บุตรตานนท์
90
1
2 สามเณร นีรูป ศากยะ
ม.5 วัดแม่ริมวิทยา
นายอดิศักดิ์ โปธิ
75
2
3 สามเณร สมชัย ลุงจอต๊ะ
ม.๖ สัพพัญญูวิทยา
พระสุพจน์ อุตฺตมสกฺโข
68
3
4 สามเณร สุรชาติ หยกโรจนพสุ
ม.6 วัดวิเวกวนาราม
นายศุภชัย กมลชาติชาย
56
4
5 สามเณร ราชกุมาร ทาปามัคร
0 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระสุชาติ สุชาตธมฺโม
55
5
8.5 ตอบปัญหาบาลีไวยากรณ์ ระดับ ม. ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร สิทธิพล ปันวิชัย
ม.2 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
พระกุลธร กุสลินฺธโร
93
1
2 สามเณร ณัฐวุฒิ นภา
ม. ๓ วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
พระมหาชัยวัฒน์ ปัญญาวชิโร 90
2
3 สามเณร ชนะพล มหาวัณฑ์
ม.3 เชตุพนศึกษา
พระมหาปิยพงษ์ สุปติฏฐิโต
86
3
4 สามเณร ใจเส้า เผ่าพันธ์พวงไพร
ม.3 วัดพุทธนิมิตรวิทยา
นายทนงศักดิ์ นันต๊ะเครือ
78
4
5 สามเณร สงกรานต์ กดคํา
ม.๓ ฝางธรรมศึกษา
อ.สาธิต แก้วเรือง
70
5
8.6 ตอบปัญหาบาลีไวยากรณ์ ระดับ ม. ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
1 สามเณร คือแสง ลุงจอง
ม.๕ ฝางธรรมศึกษา
อ.สาธิต แก้วเรือง
88
1
2 สามเณร เสาร์วะคล วงค์นันตา
0 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
0 86
2
3 สามเณร อภิรักษ์ หัวยาว
ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง นายบุญสวย เสายะ
83
3
4 สามเณร กิตติพงษ์ ค้ําจุนสวรรค์
ม.4 สามัคคีวิทยา
พระมหาอดิสร อินฺทปัญฺโญ
78
4
5 สามเณร ธีรภัทร แก้วหล้า
ม.4 โสภณวิทยา
นายคนอง ถาพยอม
75
5
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สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
9. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
9.1 การประกวดจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ประเภททีมๆ ละ 3 รูป (แบบธรรมดา)
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร จันทร์ติ๊บ อิ่นอ้าย
ม.3
1 สามเณร บุญติ๊บ นามทอง
โสภนวิทยา
พระวรพัทธ์ วรภทฺโท
87.67
1
เหรียญทอง
ม.2
สามเณร นารินทร์ ลุงอ่อง
ม.1
สามเณร นนท์ จันทร์แก้ว
ม.1
2 สามเณร สามนวล ยี่คํา
หอปริยัติศึกษา
อ.อรวิสา
82.33
2
เหรียญทอง
ม.3
สามเณร พรรษา อินตา
ม.1
สามเณร เมืองใส ลุงติหม่า
ม.2
นางสาวพูลสุข มณีวรร พระชัยยุทธ ถิรวิริโย 79.33
3 สามเณร ดิ๊แบล๊ะ ดงดินดํา
เชตุพนศึกษา
3
เหรียญเงิน
ม.3
สามเณร ปรีขา เจริญศรีมติวงค์
ม.3
สามเณร ณรงค์ เชิญยิ้ม
ม.๑
4 สามเณร วัลลภ ไพรวันไพศาล
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา 74.67
4
เหรียญเงิน
ม.๒
สามเณร บุญชาติ คีรีรัฐวโรดม
ม.๓
สามเณร เปาแสง ลุงตี้
ม.1
5 สามเณร กิตติศักดิ์ ทองภูคีรีไพร
สามัคคีวิทยาทาน
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
70.33
5
เหรียญเงิน
ม.3
สามเณร มวลชน เกตรัตนสมบูรณ์
ม.3
9.2 การประกวดจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ประเภททีมๆ ละ 3 รูป (แบบป๊อปอัพ)
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ เกียรติบัตร
สามเณร เศรษฐ์ รินยานะ
ม.๕
1 สามเณร ธนดล ใจวงค์ศรี
หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
นางสาวชุติมา ดีเอื้อ
76.67
1
เหรียญเงิน
ม.๕
สามเณร ธนกร ใจวงค์ศรี
ม.๕
สามเณร มอน ลุงหม่อง
ม.๔
2 สามเณร อภิชาติ จอมวนา
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ
75.33
2
เหรียญเงิน
ม.๔
สามเณร อุบาสก วนาเจือทอง
ม.๖
สามเณร เกรียงไกร รักเกียรติพงศ์
ม.6
3 สามเณร เกียรติศักดิ์ เพชรพนาไพรวัลย์ ม.5
สามัคคีวิทยาทาน
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
70
3
เหรียญเงิน
สามเณร เกษมสันต์ แกละมื่อโด่
ม.5
สามเณร อภิชัย กุณณา
ม.5
4 สามเณร ธนภัทร บึกนันตา
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
พระมหามนตรี อนุตตฺโร
66.7
4
เหรียญเงิน
ม.6
สามเณร นันทกร สินธุชัย
ม.6
สามเณร หลาวเครือ เล็กส่วย
ม.4
5 สามเณร พิษณุ อินหวัน
วัดแม่ริมวิทยา
0
66.67
5
เหรียญเงิน
ม.4
สามเณร นรภัทร ทั้งวิจิตรกุล
ม.4
9. กิจกรรมพัฒนาทีกษะผู้เรียน
9.3 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ต้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร ธนาคม จิตธรรม
ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
2 สามเณร สิงห์สาคร แซ่ลี้
ม.๒ ฝางธรรมศึกษา
3 สามเณร วิชัย ลุงสุ
ม.3 เชตุพนศึกษา
4 สามเณร อ่อง กั่นนะ
ม.3 เวียงแหงปริยัติศึกษา
5 สามเณร สุทธิ์ชัย ช่อดอกไม้งาม
ม.3 วัดโขงขาววิทยา
9.4 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชั้นม.
โรงเรียน
1 สามเณร พงษ์สิทธิ์ ไชยวงศ์
ม. 6 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
2 สามเณร เดชาวัต ยุติธรรม
ม.5 สามัคคีวิทยา
3 สามเณร จาย ลุงทา
ม.5 วัดพระบาทอุดม
4 สามเณร วิชาญชัย วิโครต
ม.5 เชตุพนศึกษา
5 สามเณร ประกายศักดิ์ บุญแทน
ม. 4 พระปริยัติธรรมวัดป้าไม้แดง

ครูที่ปรึกษา
นางศุภลักษณ์ พั้วป้อง
อ.ศิริพร บุญทาทิพย์
นายณัฐพงศ์ อินจักร
นางภัคจิรา แก้วชัย
นายวัชระพงษ์ กันธิยะ

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
55
1
51
2
50
3
48
4
47
5

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม

คะแนน รางวัลทีไ่ ด้รับ
95
1
56
2
0 54
3
นางสาวณัฏฐณิชา คําแหลง
53
4
นางสาวเกศรินทร์ พรหมพิงค์
52
5

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

ครูที่ปรึกษา
นางศุภลักษณ์ พั้วป้อง
นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว

