
ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

1 1 นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน
1 2 นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์

2 1 เด็กชายนภธีป์ แซ่เอ้ียว
2 2 นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา

3 1 นางสาวนัท ทองแสง
3 2 นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข

4 1 เด็กชายกิตติพัฒน์ ย่ีหว้า
4 2 เด็กหญิงขนิษฐา ทองโสม
4 3 เด็กหญิงชุติกาญจน์ รตนบุญโท
4 4 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เช้ือตาพระ
4 5 เด็กชายทิวา หาญสาคู
4 6 เด็กชายธนาวุฒิ ปรีเปรม
4 7 นางสาวนวนันส์ แก้วค า
4 8 นางสาวนัท ทองแสง
4 9 เด็กหญิงนิศารัตน์ ล้ าลอง
4 10 นางสาวบุษราคัม เช้ือประสาท
4 11 เด็กชายพรเทพ สิงหนารถ
4 12 เด็กหญิงมาริษา บุณฑริกนววิธ
4 13 เด็กหญิงลลิดา ลดามณี
4 14 นายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ
4 15 นายวชระ สิงหนารถ
4 16 เด็กหญิงวิภาดา เกษพอง
4 17 เด็กชายวีร์รัชน์ กลมเกล้ียง
4 18 เด็กชายศราวุท แจ่มแหยม
4 19 นายสิทธิชัย มิตรชู
4 20 เด็กหญิงสุนิษา ห้องชา
4 21 เด็กชายอนันตสิน หลิว
4 22 นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
4 23 นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
4 24 นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา
5 1 นางสาวชนัญธิดา จงเพ่ิมกลาง
5 2 เด็กหญิงวริยดา บุญคุ้มครอง
5 3 นางสาววิชญาดา ราศรี
5 4 นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
5 5 นายสหรัถ อาสา

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน สพม.2 เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ระดับชำติ)
[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓
และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันรอบระดับชาติ



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

6 1 นางสาวฉัตรพร แซ่ย่าง
6 2 นางสาวน้ าทิพย์ ภูหม่ืน
6 3 นางสาววิภาวดี พาลี
6 4 นายธนกร หวนขุนทด
6 5 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
7 1 เด็กหญิงณัฐริกา มาเหลน
7 2 เด็กหญิงพรรษา พัวพันหงส์
7 3 เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญส่ง
7 4 เด็กหญิงสุธิตา ดีน้อย
7 5 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แสนทวีสุข
7 6 เด็กหญิงอุษณี วรวงศ์
7 7 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
8 1 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปล้องอ้วน
8 2 นายศุภณัฐ แก้วกุลศรี
8 3 นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา
8 4 นายอนรรฆ สาสุข
9 1 เด็กชายนันทภัทร์ จันทชูศักด์ิ
9 2 เด็กชายอมรเทพ พุฒศิริ
9 3 นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา
9 4 นายอนรรฆ สาสุข
10 1 นายวชระ สิงหนารถ
10 2 นางสาวไอรดา ชมกิจ
10 3 นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
10 4 นายอนรรฆ สาสุข
11 1 เด็กชายกล้าณรงค์ บุญเหลือ
11 2 นายก้องภพ กาทอง
11 3 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร
11 4 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓
และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน 
ม.๔ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี]การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[การงานอาชีพ]การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖
และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบระดับชาติ



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

12 1 เด็กหญิงพัชรพร ต่วนชะเอม นางวรัษฐา กาวชู
12 2 นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน นางวรัษฐา กาวชู
12 3 เด็กชายกันติชา สุขจันทร์ นางสาววริศรา เสาไธสง
12 4 เด็กชายชิโนทัย อากบารอารี
12 5 นางสาววรรณี เศรษฐเศรษฐี นางสาววริศรา เสาไธสง
12 6 นายฐิติวัฒน์ แตงอ่อน นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ
12 7 นางสาวณัฐมน มะละกีมะ นางสาวอรพรรณ นามโบราณ
12 8 นางสาวอรปรียา ร่วมสกุลโชคชัย
12 9 [ภาษาไทย]การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงพิยะดา จันทร์สมาน นางสาวปราชญาพร อรรคบาล
12 10 นางสาวกุลธิดา นิโรรัมย์ นายรอฟา สามะแอ
12 11 นางสาวจุฑาทิพย์ ครองงาม นางสาววัชรี แก่นจันทร์
12 12 นางสาววิภาวินี คงสุข
12 13 นายศุภณัฐ ชุนครบุรี
12 14 นางสาวไพริน สาระมิตร
12 15 นายดิสรณ์ จันทร์เพชร นางสาวฉัตรกมล นวลศรี
12 16 นางสาววิสาขา อานนท์ นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข
12 17 เด็กชายคีตะ อีสมาแอน นางสาวนิลาสินี ภมะราภา
12 18 เด็กชายทิวากรณ์ เนตรสอดกิจ นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง
12 19 เด็กหญิงพลอยลดา บัวดี
12 20 เด็กหญิงพัชรพร ต่วนชะเอม
12 21 เด็กหญิงเบญญาภา สุชีวะ

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

รำงวัลระดับเหรียญทอง
[ภาษาไทย]การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

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

[คณิตศาสตร์]การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

13 1 เด็กชายณฐกร มากศิริ นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ
13 2 เด็กหญิงปัญญาพร ภูทางนา นางสาววิไลวรรณ มณีชม
13 3 เด็กหญิงจิราวดี ตฤณวร นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ
13 4 นางสาวณัทธนาธรณ์ แก้วสะโร นางสาวหทัยชนก สังข์เพ็ง
13 5 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เครืออุ่นเรือน นางสาวแพรวพรรณ น้ าขาว
13 6 เด็กหญิงธีริศรา โพธ์ิไชยโย
13 7 เด็กหญิงปวีณา -
13 8 เด็กหญิงพิชชาภัทร์ เรืองธนันต์กุุล
13 9 เด็กหญิงวิริยา ทองค า
13 10 เด็กหญิงศิริวรรณ นวลวัน
13 11 เด็กหญิงอนัฐชา วิเศษศิลป์
13 12 เด็กหญิงฮารียา หมานดะโตะ
13 13 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายทิวา หาญสาคู นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
13 14 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงพัชรพร ต่วนชะเอม นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
13 15 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวรัชนีกร พรมพุ้ย นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
13 16 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายวชระ สิงหนารถ นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
13 17 เด็กชายกริช รัตนชัยวรวุฒิ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
13 18 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ด ารงพันธ์
13 19 เด็กชายวรานนท์ เกตุปาน
13 20 เด็กหญิงวันลดา นิตยาชิด
13 21 นางสาวศศิธร สุวรรณลมัย

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

14 1 นายไชยวิทย์ เชิงรู้
14 2 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวธิตินันท์ จิระบุญชัยนันท์ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
14 3 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายวชระ สิงหนารถ นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
14 4 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายปัฏธมกรณ์ กรรภิรมย์ นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
14 5 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก เวียงนนท์ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
14 6 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวจุฑาภรณ์ แบรอฮิม นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
14 7 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ นายธเนศ อ่วมประวัติ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
14 8 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายประกิตภัทร ซ่ือคง นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
14 9 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงฐานิดา สวัสดี นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
14 10 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวไอลีน แสงจันทร์ นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
14 11 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงนิศารัตน์ ล้ าลอง นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
14 12 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายชัชวัสส์ สุริยะชัยวัฒนะ นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา
14 13 เด็กชายกิตติพัฒน์ ย่ีหว้า นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
14 14 เด็กชายณัฐพันธ์ุ เช้ือตาพระ นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
14 15 เด็กชายทิวา หาญสาคู นายพิพัฒน์พงษ์ วิชายา
14 16 เด็กชายธนาวุฒิ ปรีเปรม นายศิวะเทพ แสงพรหม
14 17 เด็กหญิงนพมาศ สังข์เสนาะ
14 18 นางสาวนัท ทองแสง
14 19 เด็กหญิงนิศารัตน์ ล้ าลอง
14 20 นางสาวบุษราคัม เช้ือประสาท
14 21 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยาไธสง

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

15 1 เด็กหญิงมาริษา บุณฑริกนววิธ
15 2 เด็กหญิงลลิดา ลดามณี
15 3 เด็กหญิงวิภาดา เกษพอง
15 4 เด็กชายศราวุท แจ่มแหยม
15 5 เด็กหญิงสุนิษา ห้องชา
15 6 เด็กชายอนันตสิน หลิว
15 7 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงณัฐธยาน์ เคลือล้ินจ่ี นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
15 8 เด็กชายวิชยุตม์ จอมค าสิงห์ ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ
15 9 เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงศ์ส าราญ นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
15 10 เด็กชายเสฏฐพันธ์ ปัญญากุล
15 11 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายสมศักด์ิ พูลทอง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
15 12 เด็กหญิงดารารัตน์ หร่ายพิมาย นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์
15 13 เด็กหญิงธันยพัต มีมาก นางสาวสุจิตรา แสงงาม
15 14 เด็กชายนัฐพงค์ ปรีเปรม
15 15 เด็กชายพิทวัส ผิวบาง
15 16 เด็กหญิงมาริษา กล่ินกระจาย
15 17 เด็กชายวัชรพล พูลเกษม
15 18 เด็กชายสมบัติ เล็กช่ืนสกุล
15 19 เด็กหญิงสิริรัตน์ วงษ์ฉิม
15 20 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวฐาปนิตตา ตาลโหยง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
15 21 เด็กหญิงญาณภา นวลวรรณ นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์

[ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

16 1 เด็กหญิงตรีพัชร บูสม์ศรีทรา นางสาวสุจิตรา แสงงาม
16 2 เด็กหญิงปริญา จันทรวิชัย
16 3 เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วบุญตา
16 4 เด็กหญิงศิริรัตน์ เกิดกรุง
16 5 นางสาวกฤติยาณี ใจแก้วทิ นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
16 6 นางสาวจันทิมา ขันแก้ว นางสุนทรี กาญจนะวสิต
16 7 นางสาววารินทร์ สุพานโซ
16 8 นางสาวปทิตตา โสก าปัง นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
16 9 นายปัญญากร โลมรัตน์ นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
16 10 นางสาวป่ินมณี ชูทอง
16 11 นางสาวชญาภา เอ่ียมสนิท นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
16 12 นางสาวธัญญลักษ์ หนแสง นางสุนทรี กาญจนะวสิต
16 13 นางสาวปริสรา นนทะศรี
16 14 นางสาวจีรนุช วรวงศ์ นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
16 15 นางสาวภัทรมณฑ์ รุ่งไพรวัน นางสุนทรี กาญจนะวสิต
16 16 นางสาวอริศา อินทจักร
16 17 นายก้องฟ้า นภาพรวงศ์ นางสาวศินิชา ใจสมุทร
16 18 นางสาวขวัญพิชชา หมอยา นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด
16 19 เด็กหญิงฐิติยา เชือกรัมย์
16 20 นางสาวณัฐชา บัวกล่ันหอม
16 21 เด็กชายมาตาฮารี ทองเกิด

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[การงานอาชีพ]การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[การงานอาชีพ]การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

17 1 นางสาวชลลดา น้อยใหญ่ นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก
17 2 นายชาตรี สระแก้ว นางสาวเจตจันทร์ ราชสินธ์ุ
17 3 นายประกิตภัทร ซ่ือคง
17 4 นายปัญญากร โลมรัตน์
17 5 นางสาวหน่ึงฤทัย วงศ์ศรีจันทร์
17 6 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๔ - 

ม.๖
นายพงศ์เกียรติ จันทร์อ่อน นางสาวเสาวนีย์ ดลละออ

17 7 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงอลิส อมร บูธ นางสาวศิริพร จ่าเขียว
17 8 นายกฤษฎา อินต๊ะพรม นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
17 9 นายภูวกร ไกยสวน นายอนรรฆ สาสุข
17 10 เด็กหญิงปาลิตา อ่อนนวล นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
17 11 เด็กชายอภิสิทธ์ิ แซ่อ้ือ นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ
17 12 นายณัฐวัฒน์ จารุสิทธ์ิรัตติ นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
17 13 นางสาวธมกร ธรรมพรสิน นายอนรรฆ สาสุข
17 14 นายชนะชัย ใจกล่ า นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์
17 15 นายธนภัทร ภูศิริ นายโสภณัฐ ขันทอง
17 16 เด็กชายนันทภัทร์ จันทชูศักด์ิ นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
17 17 เด็กชายพชรพล ส าแดงเดช นายอนรรฆ สาสุข
17 18 เด็กชายภทุลณ์ คงรักท่ี
17 19 เด็กหญิงกวีกานท์ สุขดาษ นางจตุพร เรืองมาก
17 20 เด็กหญิงชยาพร สูงดี นางวรัษฐา กาวชู
17 21 [เรียนรวม - ศิลปะ]การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน ม.๑ - 

ม.๓

เด็กชายกฤษดา อาจหาญ นายวิเชียร วงค์ผาบุตร

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

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

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[หุ่นยนต์]การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี]การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

18 1 [เรียนรวม - ศิลปะ]การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายกิตติภัค ล่ามละคร นางสาวณัฐพัชร์ ทะไร
18 2 นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน นางสาวธันยกานต์ สมควร
18 3 นายณัฐชา ไวมือ นางสาวศินิชา ใจสมุทร
18 4 นายณัฐวัตร แซ่อ้ือ นางสาวศิริพร จ่าเขียว
18 5 นางสาวนิรมล ภูบังแสง
18 6 นายปัฏธม์กรณ์ กรรภิรมย์
18 7 นางสาววจีรัตน์ กล่ินหมุด
18 8 นายศิขรินทร์ ภาคทิพย์
18 9 นางสาวศิริพร วงศ์ทอง
18 10 นางสาวอรวรา โตสมภาค
18 11 นางสาวเอราวรรณ พับพุ
18 12 เด็กหญิงรุ้งเพชร เนตรกล่ิน นางสาวขวัญเรือน ภูธร
18 13 เด็กหญิงศรันยพร สุขส าราญ นางสาวนุชจรี ติบรรณ์
18 14 เด็กชายสมบัติ เล็กช่ือสกุล
18 15 [เรียนรวม - ศิลปะ]การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ช้ัน 

ม.๔ - ม.๖
นายพงษ์สุระ หวังนิลรัตน์ นางจตุพร เรืองมาก

18 16 เด็กหญิงวรัญญา ประโลม นายโอภาส สุ่มมาตร์
18 17 เด็กหญิงศศิริน แซ่เจีย
18 18 [คณิตศาสตร์]การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายณรงค์ชัย ม่ันคง นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ
18 19 นางสาวเบญจมาศ ลิปาง นายสิงคร มาลัย
18 20 นางสาวเบ็ญจสิริ ส าราญใจ นายเอกชัย ชาญกระโทก
18 21 นางสาววรัญญา ชาช านาญ นางสาวน้ ารินทร์ ก้อนเพชร

รำงวัลระดับเหรียญเงิน

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[คณิตศาสตร์]การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.๔ -
 ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

19 1 เด็กหญิงอรปรียา ขวัญเผือก นางสาวประโลม สอประโคน
19 2 นางสาวอโณชิญา ประทับใจ นางสาวน้ ารินทร์ ก้อนเพชร
19 3 นายกรวิชญ์ ปรัชญสาสถาพร นางสาวศิริกมล ดนตรี
19 4 นางสาวทักษ์สิณา วงษ์งาม
19 5 นายพรเทพ บูรผลิต
19 6 เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยศิริ นางพิมพ์พร พรมตวง
19 7 เด็กหญิงเกศิณี ศรีวะรมย์ นางสาววิดยะดา นาคะชัย
19 8 เด็กหญิงณัฐทิชา ศิลาโอสถ นายรอฟา สามะแอ
19 9 นายณัฐภัทร มณีกุล นางสาววัชรี แก่นจันทร์
19 10 เด็กหญิงนพมาศ สังข์เสนาะ
19 11 นางสาวร าไพ อนุสาวรีย์ดอย
19 12 เด็กหญิงอนัญญา อภัยนอก
19 13 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายพรเทพ สิงหนารถ นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
19 14 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายวงสวัสด์ สุริยะชัยวัฒนะ นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
19 15 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์ รตนบุญโท นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
19 16 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงเบญญาภา สุชีวะ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
19 17 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปัญญาไว นายกิตติภัต ระตินัย
19 18 นายก้องภพ กองแสน นายจินดานุวรรธน์ บ ารุงเจริญสุข
19 19 นางสาวจิดาภา ไชยสิทธ์ิ นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
19 20 เด็กชายณัฐวัฒน์ นะระต๊ะ นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
19 21 นายธัมมภัสสร์ ปัดทุม

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

[วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[วิทยาศาสตร์]การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-ดนตรี]การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.๑ - 
ม.๓



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

20 1 เด็กหญิงนิสิตา ขันติวงค์
20 2 เด็กชายบุญฤทธ์ิ ก่ิงบุบผา
20 3 เด็กหญิงพรนภา เพ็ชร์ผุดผ่อง
20 4 เด็กชายสรยุทธ ดาเหม็ง
20 5 เด็กหญิงสุปรียา หมูยา
20 6 เด็กหญิงเพชรรัตน์ โพธิฉิม
20 7 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงสมร พงษ์จันทร์โอ นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 8 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงณัฐกฤตา เคลือล้ินจ่ี นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 9 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายธัญวิชณ์ ดีดวงพันธ์ นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 10 นายทัตพงศ์ สมหวัง ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ
20 11 นายธีรภัทร เอ่ียมย้ิม นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 12 นางสาวแพรพรรณ นาคข า
20 13 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวจุฑามาศ แบรอฮิม นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 14 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายณัฐพันธ์ ชูแก้ว นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 15 เด็กหญิงพิมชนก วิชัยปะ ว่าท่ีร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ
20 16 เด็กหญิงเอเซีย โสมดี นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
20 17 นายกรกฎ วงศ์ส าราญ นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์
20 18 นายฐิติพันธุ์ ศูนย์ด า นางสาวสุจิตรา แสงงาม
20 19 นางสาวธัญมน ทับเมือง
20 20 นางสาวพัชราภา รอมาลี
20 21 นายพิสิษฐ์ ลดามณี

[ศิลปะ-ดนตรี]การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.๑ - 
ม.๓

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

21 1 นางสาววรางคณา สบายใจ
21 2 นายสุรเชษฐ์ มณีไพบูลย์
21 3 นางสาวอัจฉิมา ศรีย่ิงยงค์
21 4 เด็กหญิงกัลย์สุดา ตุงคะเทพี นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
21 5 เด็กหญิงสุชานันท์ ตันติศิรินทร์ นางสาวศิวนารถ ช่ืนตา
21 6 นายจิรวัฒน์ อาจธินาค นายพิทักษ์ ทับทิมทอง
21 7 นายนรภัทร คุ้มเมือง นางสาวมาริษา โพธ์ิดิษฐ์ศิริ
21 8 นายพงศพัศ ค่ าคูณ นายศตวรรษ วิโรจนะ
21 9 นายสิงห์ จันทร์เพ็ญ
21 10 นายสุวิจักขณ์ พรหมโท
21 11 นางสาวสุโรชา กกสันเทียะ
21 12 เด็กชายชินพัทธ์ เทอดวงศ์วรกุล นางสาวจินตนา กิตตินานนท์
21 13 นายปริญญา ทับทิม นายพิศุทธ์ิ ตันเจริญพานิช
21 14 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายธนภัทร กฤตพิทยาเวช นายพิศุทธ์ิ ตันเจริญพานิช
21 15 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๑ - 

ม.๓
เด็กหญิงวรวรรณ นาบ ารุง นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์

21 16 นางสาวญาณิศา สีลานาม นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธ์ิ
21 17 นางสาวณวพร กระต่ายรัก
21 18 นางสาวธณวรรณ ทับธิลักษ์
21 19 นายวรวิช นวมาลา
21 20 นายอันดามัน เดชบ ารุง
21 21 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวธิดารัตน์ พลังจินดาทิพย์ นางสาวภาวิณี อินทร

[ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

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

[ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

22 1 [ภาษาไทย]การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงอรนภา บรรจงพาศ นายทนงศักด์ิ ต้ังประดิษฐานุกิจ
22 2 [ภาษาไทย]การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวหทัยภัทร สุขประเสริฐ นายกฤษดา สิมมะโน
22 3 [ภาษาไทย]การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ นางสาวณัทธนาธรณ์ แก้วสะโร นายพลวัต ทองไทย
22 4 [ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงลลิดา ลดามณี นายพลวัต ทองไทย
22 5 [ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายณัฐวัตร แซ่อ้ือ นางสาวญาณิศา ข่าขันมะลี
22 6 นายนวันธร เรืองประพันธ์ นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด
22 7 นางสาวอวิภาวดี ส าราญญาติ นางพิมพ์พร พรมตวง
22 8 นายอัยรัช เพ็งรัตนา
22 9 นางสาวณัฐธิชา ปันแก้ว นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู
22 10 นายธนภัทร โลกค าลือ นายบัญชา ก้อนทรัพย์
22 11 นายภูผา ค าดี
22 12 นายกฤตยชญ์ วงษ์ค า นายจักรกฤษณ์ อุ้ยโสภา
22 13 เด็กหญิงชนาภัทธ์ โฆษิตมงคลชัย นายนราศักด์ิ สุมธิพูล
22 14 เด็กหญิงฐิติชนันดร์ ธานีรัตน์ นายศิรัชฎ์ สุมน
22 15 เด็กหญิงดวงกมล มือโด
22 16 เด็กชายพรีภัทร ลียงค์
22 17 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันเทศ
22 18 นายสุธี วงษ์ค าทอน
22 19 นายอะลิบ ดอรอมาน
22 20 นายอัษฎาวุธ บุญรัตน์
22 21 เด็กชายเจษฎากร จารุกขมูล

รำงวัลระดับเหรียญทองแดง

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[วิทยาศาสตร์]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

23 1 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เอ่ียมพงษ์ นางสาวศจี โก่งศรชัย
23 2 เด็กหญิงมณีรัชต์ สังขาวสุด นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ
23 3 นางสาวธันญณัฐภ์ น้อยปุก นางสาวณัฐกมล โยงรัมย์
23 4 นางสาวปณิดา กอเดช นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี
23 5 นางสาวพรพิมล ฟองย้อย นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง
23 6 นางสาวพิมพ์ญาดา สุขสมบูรณ์
23 7 นางสาววรรณษา ย้ิมบางอ้อ
23 8 นางสาวสิรภัทร กล่ินทิพย์
23 9 นางสาวสิริยากร มากนาสัก
23 10 นางสาวอติพร แช๋ภู่
23 11 นางสาวอภิญญา อินตา
23 12 นางสาวอรวรา โตสมภาค
23 13 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นายดิสรณ์ จันทร์เพชร นายพลวัชร ส าเรียนรัมย์
23 14 [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ นายคีตะ อิสมาเเอน นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
23 15 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ นางสาวสุธาทิพย์ ท าทอง นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
23 16 [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กชายพัชรพล อาดัม นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
23 17 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ เด็กหญิงกนกนิภา ศรีตระกูล นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ
23 18 [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ นางสาวกัญญารัตน์ เติมผล นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์
23 19 เด็กชายสงวนศักด์ิ หน่อแก้ว นายอนรรฆ สาสุข
23 20 เด็กชายสหรัฐ สนธิงาม นายโสภณัฐ ขันทอง
23 21 นางสาวณฐพร โพธ์ิดอกไม้ นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓

[สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันแอโรบิก ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖

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

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖



ชุด ล ำดับ กิจกรรม นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ล ำดับรำยช่ือนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเทพลีลำ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๓)

24 1 นายอัยรัช เพ็งรัตนา นายอนรรฆ สาสุข
24 2 เด็กหญิงพิชญาดา รัตนติสร้อย นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ
24 3 เด็กหญิงมนัสชนก รัตนศิลป์ นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
24 4 นายธนภัทร โลกค าลือ นายอนรรฆ สาสุข
24 5 นางสาวภิญญดา รักดีแข นายโสภณัฐ ขันทอง
24 6 นายศราวุฒิ มะโนเย็น

25 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 45 รายการ เข้ารอบระดับชาติ 4 รายการ
25 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 14 รายการ เข้ารอบระดับชาติ 3 รายการ
25 3 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 13 รายการ เข้ารอบระดับชาติ 3 รายการ
25 4 การศึกษาพิเศษ งานเรียนรวม/เรียนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 7 รายการ  เข้ารอบระดับชาติ 1 รายการ
25 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 14 รายการ
25 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 15 รายการ
25 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 8 รายการ    
25 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 6 รายการ   
25 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 4 รายการ   
25 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 11 รายการ
25 11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / งานห้องสมุด / งานประชาธิปไตย / งานลูกเสือฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ   

มอบเกียรติบัตรเป็นกลุ่มสำระฯ (คณะครูท้ังกลุ่มสำระฯ ข้ึนรับ) ----------โรงเรียนเทพลีลำ ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 140 รำยกำร

[หุ่นยนต์]การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖

[คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน 
ม.๑ - ม.๓


