
ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 1 เด็กหญิงกชมน มณีชัย
1 2 นายพลวัต ทองไทย ครูผู้ฝึกซ้อม
2 1 นางสาวจันทิรา ภูทะราช
2 2 นายพิเชษไชย สุทธิสน
2 3 นางสาวรัชนีกร พรมพุ้ย
2 4 นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ ครูผู้ฝึกซ้อม
2 5 นางสาวพรนภา วงศ์สวัสด์ิ ครูผู้ฝึกซ้อม
3 1 เด็กหญิงวรัญญา ชาช านาญ
3 2 เด็กหญิงอรปรียา ขวัญเผือก
3 3 เด็กหญิงอโณชิญา ประทับใจ
3 4 นางสาวน  ารินทร์ ก้อนเพชร ครูผู้ฝึกซ้อม
3 5 นางสาวประโลม สอประโคน ครูผู้ฝึกซ้อม
4 1 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว
4 2 นายณัฐวัฒน์ จารุสิทธ์ิรัตติ
4 3 นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา ครูผู้ฝึกซ้อม
4 4 นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
5 1 นางสาวกชนันท์ ก่ิงดอนนอก
5 2 นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน
5 3 นางสาวจุฑาภรณ์ แบรอฮิม
5 4 นายณัฐวัตร แซ่อื อ
5 5 นางสาวไอลีน แสงจันทร์
5 6 นายรอฟา สามะแอ ครูผู้ฝึกซ้อม
5 7 นางสาววัชรี แก่นจันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม
6 1 นางสาวกชนันท์ ก่ิงดอนนอก
6 2 นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม
7 1 เด็กชายคีตะ อิสมาแอน
7 2 นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม
8 1 เด็กชายอิศวะ โนนทิง
8 2 นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
9 1 นายจิรายุ สีชัง
9 2 นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

รายการท่ี 1
[ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

รายการท่ี 2
[คณิตศาสตร์]การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

รายการท่ี 3
[วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

รายการท่ี 4
[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั น ม.๔ - 
ม.๖

รายการท่ี 5
[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั น ม.
๔ - ม.๖

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

ทอง ชนะเลิศ
ตัวแทน สพม.2
เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชาติ
 (ภูมิภาค ภาคกลาง
และภาคตะวันออก)
รวม 16 รายการ

รายการท่ี 6
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

รายการท่ี 7
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

รายการท่ี 8
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

รายการท่ี 9
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

10 1 เด็กชายกรวิชญ์ รินนายรักษ์
10 2 เด็กชายกริช รัตนชัยวรวุฒิ
10 3 นายจิรายุ สีชัง
10 4 เด็กหญิงชุติกาญจน์ รตนบุญโท
10 5 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เชื อตาพระ
10 6 เด็กชายธนาวุฒิ ปรีเปรม
10 7 เด็กหญิงนวนันส์ แก้วค า
10 8 นางสาวนัท ทองแสง
10 9 เด็กหญิงบุษราคัม เชื อประสาท
10 10 เด็กชายปวเรศ จันทรมี
10 11 เด็กหญิงปุณยาพร จันทอง
10 12 เด็กหญิงพนิดา ม่วงศรี
10 13 นายพิสิษฐ์ ลดามณี
10 14 เด็กหญิงมาริษา บุณฑริกนววิธ
10 15 เด็กหญิงระพีพรรณ แก้วละมุล
10 16 เด็กหญิงลลิดา ลดามณี
10 17 เด็กชายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ
10 18 นายสิทธิชัย มิตรชู
10 19 เด็กหญิงสุนิษา ห้องชา
10 20 เด็กหญิงหทัยชนก ทับชุม
10 21 เด็กชายอิศวะ โนนทิง
10 22 นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
10 23 นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา ครูผู้ฝึกซ้อม
10 24 นายโกญจนาท วิบูลย์เพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม

รายการท่ี 10
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั น ม.๑ - ม.๖
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

11 1 เด็กชายชาคริต ประกอบชีพ
11 2 เด็กหญิงพรรษา พัวพันหงษ์
11 3 เด็กหญิงรุ่งฤดี ถวิลไพร
11 4 เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญส่ง
11 5 เด็กหญิงอมิตา วาระดินันท์
11 6 เด็กหญิงอุษณี วรวงศ์
11 7 นางสาวกัญญา บุญเจือ ครูผู้ฝึกซ้อม
11 8 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครูผู้ฝึกซ้อม
11 9 นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม
12 1 นางสาวชญานี รักษาผล
12 2 นางสาวทิพย์อักษร โคตรเจริญ
12 3 นางสาวธีรพร น้อยศรี
12 4 นางสาววารินทร์ สุพานโซ
12 5 นางสาวอารยา บุญโพธ์ิ
12 6 นางสาวแคทชลีน่า จงบูรณ์
12 7 นางสาวกัญญา บุญเจือ ครูผู้ฝึกซ้อม
12 8 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครูผู้ฝึกซ้อม
12 9 นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม
13 1 เด็กชายก้องฟ้า นภาพรวงศ์
13 2 เด็กหญิงขวัญพิชชา หมอยา
13 3 นายชาตรี สระแก้ว
13 4 เด็กหญิงฐิติยา เชือกรัมย์
13 5 เด็กหญิงณัฐชา บัวกล่ันหอม
13 6 นางสาวศินิชา ใจสมุทร ครูผู้ฝึกซ้อม
13 7 นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด ครูผู้ฝึกซ้อม
14 1 เด็กชายก้องภพ กาทอง
14 2 เด็กชายธนภัทร โต๊ะมิ
14 3 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม
14 4 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ ครูผู้ฝึกซ้อม
15 1 เด็กหญิงกวีกานท์ สุขดาษ
15 2 เด็กหญิงชยาพร สูงดี
15 3 นางจตุพร เรืองมาก ครูผู้ฝึกซ้อม
15 4 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม
16 1 เด็กชายกิตติภัค ล่ามละคร
16 2 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม

ทอง ชนะเลิศ

รายการท่ี 12
[การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

รายการท่ี 13
[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครสั นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั น ม.๑ - 
ม.๓

รายการท่ี 14
[เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี]การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
 ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั น ไม่ก าหนดช่วงชั น

รายการท่ี 15
[เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี]การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
 ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั น ไม่ก าหนดช่วงชั น

รายการท่ี 16
[เรียนรวม - ศิลปะ]การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

รายการท่ี 11
[การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

17 1 เด็กชายฐิติวัฒน์ แตงอ่อน
17 2 เด็กชายปฏิพล ทักษิณนรา
17 3 เด็กชายภาคิน วิรุฬ

นางสาวสมใจ จิตม่ัน ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสราพร นุ่มดี ครูผู้ฝึกซ้อม

17 4 เด็กชายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

17 5 นายวชระ สิงหนารถ
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

17 6 เด็กชายกิตติพัฒน์ ย่ีหว้า
17 7 เด็กหญิงชุติกาญจน์ รตนบุญโท
17 8 นางสาวนัท ทองแสง
17 9 เด็กหญิงนิศารัตน์ ล  าลอง
17 10 เด็กหญิงบุษราคัม เชื อประสาท
17 11 เด็กชายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ
17 12 นายวชระ สิงหนารถ
17 13 เด็กหญิงวิภาดา เกษพอง
17 14 เด็กหญิงหทัยชนก ทับชุม

นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโกญจนาท วิบูลย์เพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม

17 15 เด็กชายวิชยุตม์ จอมค าสิงห์
17 16 เด็กชายเสฏฐพันธ์ ปัญญากุล
17 17 เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงส าราญ

ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

17 18 นางสาวชญาภา เอ่ียมสนิท
17 19 นางสาวธัญญลักษ์ หนแสง
17 20 นางสาวปริสรา นนทะศรี

นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเล็ก ระดับชั น ม.๑ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑

[คณิตศาสตร์]การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

18 1 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทรงเนติวุธ
18 2 เด็กหญิงวริศรา โสภา

นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ ครูผู้ฝึกซ้อม

18 3 เด็กชายกรวิชญ์ รินนายรักษ์
18 4 เด็กชายกริช รัตนชัยวรวุฒิ
18 5 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เชื อตาพระ
18 6 เด็กชายธนาวุฒิ ปรีเปรม
18 7 เด็กหญิงนวนันส์ แก้วค า
18 8 เด็กหญิงบุษราคัม เชื อประสาท
18 9 เด็กชายปวเรศ จันทรมี
18 10 เด็กหญิงปุณยาพร จันทอง
18 11 นายพิสิษฐ์ ลดามณี
18 12 เด็กหญิงมาริษา บุณฑริกนววิธ
18 13 เด็กหญิงระพีพรรณ แก้วละมุล
18 14 เด็กหญิงลลิดา ลดามณี
18 15 เด็กชายศราวุท แจ่มแหยม
18 16 นายสิทธิชัย มิตรชู
18 17 เด็กหญิงสุนิษา ห้องชา

นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโกญจนาท วิบูลย์เพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม

18 18 เด็กชายณัฐชนน ประสารศรี
18 19 เด็กหญิงธิตินันท์ จิระบุญชัยนันท์
18 20 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ด ารงพันธ์

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

19 1 เด็กหญิงวันลดา นิตยาชิด
19 2 เด็กหญิงศศิธร สุวรรณลมัย
19 3 เด็กชายไชยวิทย์ เชิงรู้

นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม

19 4 นางสาวจุฑามาศ แบรอฮิม
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

19 5 เด็กหญิงฐานิดา สว้สดี
19 6 เด็กหญิงณัฐชา บัวกล่ันหอม
19 7 เด็กชายนัฐพงค์ ปรีเปรม
19 8 เด็กหญิงพนิดา ศรีสิทธ์ิ
19 9 เด็กชายพิทวัท ผิวบาง
19 10 เด็กหญิงมาริษา กล่ินกระจาย
19 11 เด็กชายวัชรพล พูลเกษม
19 12 เด็กชายสมบัติ เล็กช่ืนสกุล

นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสุจิตรา แสงงาม ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุนัย มีนารัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อม

19 13 นางสาวกฤติยาณี ใจแก้วทิ
19 14 นางสาวจันทิมา ขันแก้ว
19 15 นางสาวจันทิรา ภูทะราช

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม

19 16 นางสาวจีรนุช วรวงศ์
19 17 นางสาวภัทรมณฑน์ รุ่งไพรวัน
19 18 นางสาวอริศา อินทจักร

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม

19 19 นายกิตติศักด์ิ ศึกษา
19 20 นางสาวนัยนา หน่อแก้ว

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ (ต่อ)

[การงานอาชีพ]การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครสั นภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

20 1 นายปิยวัฒน์ รัตน์น้อย
20 2 นางสาวศุภางค์ เหน่ียวพิพัฒน์
20 3 นางสาวอัชฉราพร ไตรยสุทธ์ิ

นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ ครูผู้ฝึกซ้อม

20 4 นายพงศ์เกียรติ จันทร์อ่อน
นางสาวศิริพร จ่าเขียว ครูผู้ฝึกซ้อม

20 5 เด็กหญิงภัทราวดี เจษฎาคม
นางวรัษฐา กาวชู ครูผู้ฝึกซ้อม

20 6 นายพงศ์สุระ หวังนิลรัตน์
นางวรัษฐา กาวชู ครูผู้ฝึกซ้อม

20 7 เด็กชายคีตะ อิสมาแอน
20 8 เด็กหญิงณพัชร ค าเสนาะ
20 9 เด็กชายนัทธวัฒน์ อุ้ยหา
20 10 เด็กหญิงพัชรพร ต่วนชะเอม
20 11 เด็กหญิงเบญญาภา สุชีวะ

นางสาวนิลาสินี ภมะราภา ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง ครูผู้ฝึกซ้อม

20 12 นายกฤษดา วิระตา
20 13 นางสาวปิยะวรรณ เลิศธัญญา

นางสาวฉัตรกมล นวลศรี ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

20 14 เด็กชายนฤดล บู่ทอง
นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม

20 15 นายณัฐวัตร แซ่อื อ
นางฉัฐรส พัฒนารมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

20 16 นายณัฐวัตร แซ่อื อ
นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

20 17 เด็กหญิงพัชรพร ต่วนชะเอม
นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

20 18 นางสาวไอลีน แสงจันทร์
นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม

20 19 เด็กชายปวเรศ จันทรมี
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

20 20 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เชื อตาพระ
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั น ม.๔ - 
ม.๖

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒

[เรียนรวม - ศิลปะ]การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[เรียนรวม - ศิลปะ]การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครสั นภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

ทอง [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั น
 ม.๑ - ม.๓

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั น
 ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

21 1 เด็กหญิงพนิดา ม่วงศรี
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

21 2 นายวชระ สิงหนารถ
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

21 3 เด็กหญิงนวนันส์ แก้วค า
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

21 4 นางสาวนัท ทองแสง
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

21 5 นายชนะชัย ใจกล่ า
21 6 นายธนภัทร ภูศิริ

นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

21 7 นายกฤษฎา อินต๊ะพรม
21 8 นายภูวกร ไกยสวน

นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโสภณัฐ ขันทอง ครูผู้ฝึกซ้อม

21 9 เด็กชายสงวนศักด์ิ หน่อแก้ว
21 10 เด็กชายสหรัฐ สนธิงาม

นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโสภณัฐ ขันทอง ครูผู้ฝึกซ้อม

21 11 เด็กหญิงพรพิมล ฟองย้อย
21 12 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สุขสมบูรณ์

นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม

21 13 นายวชระ สิงหนารถ
21 14 นางสาวไอรดา ชมกิจ

นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

21 15 เด็กหญิงชนัญธดา จงเพ่ิมกลาง
21 16 เด็กหญิงวริยดา บุญคุ้มครอง
21 17 เด็กหญิงวิชญาดา ราศรี

นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสหรัถ อาสา ครูผู้ฝึกซ้อม

21 18 เด็กหญิงจิดาภา ศรีสด
21 19 เด็กหญิงณกานต์ หวานคง
21 20 เด็กชายณัฏฐพงศ์ สินธุพันธ์ุ

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อม

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื น ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[การงานอาชีพ]การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

ทอง [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

22 1 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะศรี
22 2 นางสาวกันทิมา ศิริติกุล
22 3 นายจักรพันธ์ จ าปาชัย
22 4 นางสาวฐิติพร กันใจ
22 5 นางสาววิภาวรรณ แดงน้อย

นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธ์ิ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวภัทรภรณ์ บุญส่ง ครูผู้ฝึกซ้อม

22 6 เด็กหญิงนฤกร จารุกขมูล
นางสาวศิริพร จ่าเขียว ครูผู้ฝึกซ้อม

22 7 เด็กชายนันทภัทร์ จันทชูศักด์ิ
22 8 เด็กชายภูริวัจน์ เมธีนราเศรษฐ์

นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโสภณัฐ ขันทอง ครูผู้ฝึกซ้อม

22 9 เด็กหญิงหทัยชนก ทับชุม
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

22 10 นางสาววจีรัตน์ กล่ินหมุด
22 11 นายศิขรินทร์ ภาคทิพย์

นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์ ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโอภาส สุ่มมาตร์ ครูผู้ฝึกซ้อม

22 12 เด็กหญิงจิดาภา ศรีสด
22 13 เด็กชายรัตนศักด์ิ อ้อวิชัย

นายทนงศักด์ิ ตั งประดิษฐานุกิจ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววริศรา เสาไธสง ครูผู้ฝึกซ้อม

22 14 นางสาวอวิภาวดี ส าราญญาติ
นางสาววริศรา เสาไธสง ครูผู้ฝึกซ้อม

22 15 เด็กหญิงณัทธนาธรณ์ แก้วสะโร
นางสาวปราชญาพร อรรคบาล ครูผู้ฝึกซ้อม

22 16 นางสาวจิราภรณ์ หินกอก
นางสาวมาริษา โพธ์ิดิษฐ์ศิริ ครูผู้ฝึกซ้อม

22 17 นางสาวติณณ์ณัชชา ไตรกาญจนาพิทักษ์
22 18 นางสาวนภชนก ทองนพเก้า
22 19 นางสาวปิยะรัตน์ ภูเงินงาม

นางณัชชา รัตนสุวรรณวุฒิ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพรเพชร พานทอง ครูผู้ฝึกซ้อม

22 20 [วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

เด็กหญิงทักษ์สิณา วงษ์งาม

เงิน [ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ ระดับชั น ม.๔ - 
ม.๖

[ภาษาไทย]การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ภาษาไทย]การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาไทย]การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[คณิตศาสตร์]การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

ทอง [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครสั นภาษาจีน ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

23 1 เด็กชายสองภาคภูมิ พลเหลา
23 2 เด็กชายเขตขัณฑ์ ตันตระกูล

นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางพิมพ์พร พรมตวง ครูผู้ฝึกซ้อม

23 3 นายนวันธร เรืองประพันธ์
23 4 นางสาวอวิภาวดี ส าราญญาติ
23 5 นายอัยรัช เพ็งรัตนา

นางสาวน  ารินทร์ ก้อนเพชร ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด ครูผู้ฝึกซ้อม

23 6 นายดิสรณ์ จันทร์เพชร
23 7 นายธนโชติ แนมขุนทด
23 8 นายภัทรนันท์ หาญชนะ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู ครูผู้ฝึกซ้อม
นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม

23 9 เด็กหญิงกัลย์สุดา ตุงคะเทพี
23 10 เด็กชายณัฐพันธ์ ชูแก้ว

นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม
นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

23 11 เด็กหญิงปาลิตา อ่อนนวล
23 12 เด็กชายอภิสิทธ์ิ แซ่อื อ

นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ ครูผู้ฝึกซ้อม

23 13 นางสาวณฐพร โพธ์ิดอกไม้
23 14 นายอัยรัช เพ็งรัตนา

นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

23 15 นางสาวกุลธิดา นิโรรัมย์
23 16 นางสาวจุฑาทิพย์ ครองงาม
23 17 นางสาววิภาวินี คงสุข
23 18 นายศุภณัฐ ชุนครบุรี
23 19 นางสาวไพริน สาระมิตร

นายรอฟา สามะแอ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววัชรี แก่นจันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม

23 20 [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี รัตนธีรวงศ์

เงิน
(ต่อ)

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั น (Comic Strip) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
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24 1 เด็กชายภาสกร ชัยภัทรอังกูล
นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววิไลวรรณ มณีชม ครูผู้ฝึกซ้อม

24 2 เด็กหญิงธีริศรา โพธ์ิไชยโย
24 3 เด็กหญิงปวีณา -
24 4 เด็กหญิงร าไพ อนุสาวรีย์ดอย
24 5 เด็กหญิงวรกานต์ รุ่งเรืองศรี
24 6 เด็กหญิงวิริยา ทองค า
24 7 เด็กหญิงศศิริน แซ่เจีย
24 8 เด็กหญิงศิริวรรณ นวลวัน
24 9 เด็กหญิงสุภาณี อ่อนหนู
24 10 เด็กหญิงอนัฐชา วิเศษศิลป์
24 11 เด็กหญิงฮารียา หมานดะโตะ

นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวหทัยชนก สังข์เพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวแพรวพรรณ น  าขาว ครูผู้ฝึกซ้อม

24 12 นางสาวกชกร อินทรโฆษิต
24 13 นางสาวธันญณัฐภ์ น้อยปุก
24 14 นางสาวธิดารัตน์ เสระทอง
24 15 นางสาวนุชลิน มณฑานอก
24 16 นางสาวพิชชญา นินทรา
24 17 นางสาววณัชญา พันธ์ค า
24 18 นางสาวสิรภัทร กล่ินทิพย์
24 19 นางสาวอติพร แซ่ภู่
24 20 นางสาวอภิญญา อินตา

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๖

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั น ม.๑ - ม.๖

เงิน
(ต่อ)

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

25 1 นางสาวอรวรา โตสมภาค
นางสาวศจี โก่งศรชัย ครูผู้ฝึกซ้อม
นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง ครูผู้ฝึกซ้อม

25 2 เด็กหญิงวิภาดา เกษพอง
นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

25 3 นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน
นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม

25 4 นางสาวรัชนีกร พรมนุ้ย
นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

25 5 นายประกิตพัท ซ่ือคง
นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ครูผู้ฝึกซ้อม

25 6 นางสาวจุฑาภรณ์ แบรอฮิม
นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์ ครูผู้ฝึกซ้อม

25 7 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เชื อตาพระ
25 8 เด็กชายธนาวุฒิ ปรีเปรม
25 9 เด็กหญิงนวนันส์ แก้วค า
25 10 เด็กหญิงนิศารัตน์ ล  าลอง
25 11 เด็กหญิงบุษราคัม เชื อประสาท
25 12 เด็กชายปวเรศ จันทรมี
25 13 เด็กหญิงปุณยาพร จันทอง
25 14 เด็กหญิงระพีพรรณ แก้วละมุล
25 15 เด็กชายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ
25 16 เด็กชายศราวุท แจ่มแหยม
25 17 นายสมชาย สิงห์สถาน
25 18 เด็กชายอิศวะ โนนทิง

นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข ครูผู้ฝึกซ้อม
นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา ครูผู้ฝึกซ้อม
นายศิวะเทพ แสงพรหม ครูผู้ฝึกซ้อม
นายโกญจนาท วิบูลย์เพ็ง ครูผู้ฝึกซ้อม

25 19 นางสาวสุธาทิพย์ ท าทอง
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

25 20 เด็กหญิงณัฐกฤตา เคลือลิ นจ่ี
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั น ม.๑ - ม.๖เงิน
(ต่อ)

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั น
 ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั น ม.๑ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

26 1 นางสาวฐาปนิตตา ตาลโหยง
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

26 2 เด็กชายณัฐพันธ์ ชูแก้ว
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

26 3 นายสมศักด์ิ พูลทอง
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

26 4 เด็กหญิงพิมชนก วิชัยปะ
26 5 เด็กหญิงเอเซีย โสมดี

ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

26 6 นางสาวจินดา ทองหิน
26 7 นางสาวธัญมน ทับเมือง
26 8 นางสาวนิศารัตน์ เพ็งโอ
26 9 นางสาวพิมญาดา แก้วปีลา
26 10 นางสาววิภาวดี พาลี
26 11 นางสาวอัจฉิมา ศรีย่ิงยงค์

นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสุจิตรา แสงงาม ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุนัย มีนารัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อม

26 12 นางสาวณวพร กระต่ายรัก
26 13 นางสาวธณวรรณ ทับธิลักษณ์

นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธ์ิ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพันธ์วดี บุษบา ครูผู้ฝึกซ้อม

26 14 นางสาวชาลิสา กลุ่มค้างพลู
26 15 นางสาวพิมพ์พิชา สง่าพันธ์ไชย

นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ ครูผู้ฝึกซ้อม

26 16 นางสาวชลลดา น้อยใหญ่
26 17 นางสาวธนาภรณ์ โพธ์ิบาย
26 18 นางสาวธิดารัตน์ พลังจินดาทิพย์
26 19 นายบันเทิง หนูแย้ม
26 20 นายปัญญกร โลมรัตน์

นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวภาวิณี อินทร ครูผู้ฝึกซ้อม

เงิน
(ต่อ)

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครสั นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

27 1 นางสาวญานิกา สิทธิพล
27 2 นายวีรภัทร ขันติกุล
27 3 นางสาวไอรดา มนต์แก้ว

นางสาวขวัญเรือน ภูธร ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวนุชจรี ติบรรณ์ ครูผู้ฝึกซ้อม

27 4 เด็กหญิงอลิศรา ปักการะนัง
นางวรัษฐา กาวชู ครูผู้ฝึกซ้อม

27 5 นางสาวหทัยภัทร สุขประเสริฐ
นายกฤษดา สิมมะโน ครูผู้ฝึกซ้อม

27 6 นางสาวพิชชญา นินทระ
นายพลวัต ทองไทย ครูผู้ฝึกซ้อม

27 7 นายณรงค์ชัย ม่ันคง
นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ ครูผู้ฝึกซ้อม

27 8 นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุตร
27 9 นางสาวนันทิชา เศษธรรม
27 10 นางสาวปฏิมา อุตะปะละ

นางสาวยุวเรศ สมาธิ ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอรพรรณ นามโบราณ ครูผู้ฝึกซ้อม

27 11 เด็กชายพงศพัศ ค่ าคูณ
27 12 เด็กชายภูริเดช มหาสมบัติ
27 13 เด็กหญิงอทิติญา ทิพย์ประทุม

นางพิศมัย ทับทิมทอง ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวศิริกมล ดนตรี ครูผู้ฝึกซ้อม

27 14 นางสาวจิราภรณ์ หินกอก
27 15 นายภัควรรธน์ กวินพัฒนวัฒน์

นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร ครูผู้ฝึกซ้อม
นายอนรรฆ สาสุข ครูผู้ฝึกซ้อม

27 16 เด็กหญิงกชมน มณีชัย
27 17 เด็กชายอานัส กระต่ายทอง

นางสาวศจี โก่งศรชัย ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ ครูผู้ฝึกซ้อม

27 18 นางสาวพีรยา สุขารักษ์
27 19 นายศิลปกร วงศ์พานิช

นายดิเรกฤทธ์ิ ด าข า ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง ครูผู้ฝึกซ้อม

27 20 เด็กชายพัชรพล อาดัม
นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

ทองแดง

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

เงิน
(ต่อ)

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาไทย]การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ภาษาไทย]การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คณิตศาสตร์]การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[คณิตศาสตร์]การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

28 1 ทองแดง นายธัญวิชณ์ ดีดวงพันธ์
ทองแดง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

28 2 ทองแดง เด็กหญิงณัฐธยาน์ เคลือลิ นจ่ี
ทองแดง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

28 3 ทองแดง นางสาวพิมลพรรณ ค าคล้าย
28 4 ทองแดง นางสาวศรัณยา งามช่ืน
28 5 ทองแดง นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณ

ทองแดง ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ ครูผู้ฝึกซ้อม
ทองแดง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

28 6 ทองแดง เด็กหญิงสมร พงษ์จันทร์โอ
ทองแดง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครูผู้ฝึกซ้อม

28 7 ทองแดง นางสาวกชมน มณีชัย
ทองแดง นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์ ครูผู้ฝึกซ้อม

28 8 ทองแดง นายนาวิน บู่ทอง
ทองแดง นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์ ครูผู้ฝึกซ้อม

28 9 ทองแดง นางสาวสุพรรณิการ์ ปล้องอ้วน
ทองแดง นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ ครูผู้ฝึกซ้อม

28 10 ทองแดง นายลัคกี  โอนุกวูเฟอร์
28 11 ทองแดง นายสิริวัฒน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ทองแดง นายพิศุทธ์ิ ตันเจริญพานิช ครูผู้ฝึกซ้อม
ทองแดง นางสาวศินิชา ใจสมุทร ครูผู้ฝึกซ้อม

28 12 ทองแดง นายณัฏฐนันท์ สวัสด์ิกิจ
ทองแดง นายพิศุทธ์ิ ตันเจริญพานิช ครูผู้ฝึกซ้อม

28 13 ทองแดง เด็กหญิงชลธิชา ชุยชะโก
ทองแดง นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก ครูผู้ฝึกซ้อม

28 14 ทองแดง เด็กหญิงรุ้งเพชร เนตรกล่ิน
28 15 ทองแดง เด็กหญิงวันวิสาข์ พานเงิน
28 16 ทองแดง เด็กหญิงศรันยพร สุขส าราญ

ทองแดง นางสาวขวัญเรือน ภูธร ครูผู้ฝึกซ้อม
ทองแดง นางสาวนุชจรี ติบรรณ์ ครูผู้ฝึกซ้อม

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่น 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั น ม.๔
 - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั น ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั น ม.๑ - ม.๓

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั น ม.๔ - ม.๖
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ชุดท่ี ล ำดับท่ี ระดับรำงวัล กิจกรรม ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม . เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๓๒ รำยกำร ได้รับรำงวัล ๑๑๑ รำยกำร
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

29 กลุ่มวิชาภาษาไทย ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
30 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
31 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
32 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
33 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
34 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
35 กลุ่มวิชาศิลปะ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
36 กลุ่มวิชาการงานอาชีพ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
37 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
38 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
39 กลุ่มงานเรียนร่วม/เรียนรวม ครูผู้ฝึกซ้อมทุกคน
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