1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา “รายก
เยาวชน
อยากรู้ ” ระดับช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี ร่วมกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.อบ.) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 มีนาคม 2562 (ระดับชาติ)
2. รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ...ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กันยายน พ.ศ.
2562
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28
รายการ
1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3
2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6
3.การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3
4.การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6
5.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ)
ม.1-ม.3
6.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ)
ม.4-ม.6
7.การแข่งขันการท่อง
อาขยานทานองเสนาะ ม.
4-ม.6
8.การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
(6 บท) ม.1-ม.3
9.การแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.
1-ม.3

นักเรียน
ครู
1. เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณโย 1. นางสุนีย์ เสนคราม

เหรียญ
ทองแดง

1.นายปริญญา ศรีอุดร

1. นางสุนีย์ เสนคราม

เงิน

1.เด็กหญิงสุภาภราณ์ ถาวร

1. นางสาวนุชจุรี ทองกา

ทองแดง

1.นางสาวฐิติกาญจน์ กอง
ทรัพย์
1.เด็กหญิงราชาวดี แก้วรักษา

1. นางสาวนุชจุรี ทองกา

เงิน

1.นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย

เงิน

1. นางสาวสวิตา สาราญสุข

1.นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย

เงิน

1.นายประกายสิทธิ ดวงเงิน

1. นางสาวนุชจุรี ทองกา

ทอง
ชนะเลิศ

1 เด็กหญิงปริชาติ เฮมกลาง
2.เด็กหญิงเจนจิรา จันประ
โคน
1. เด็กหญิงสุวณี แก้วรักษา
2. เด็กหญิงอารียา ทองอินทร์

1. นางสุนีย์ เสนคราม
2. นางสาวนุชจุรี ทองกา

ทองแดง

1. นางสาวนุชจุรี ทองกา
2. นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย

ทอง

รายการ
10.การแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาไทย (คาคมเดิม)
ม.4-ม.6
11.การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
12.การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.1-ม.3
13.การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.4-ม.6
14. การแข่งขันซูโดกุ ม.1ม.3
15.การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.
6
16.การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
17.การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง
ม.1-ม.3
18. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6
19.การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
ม.1-ม.3
20.การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
ม.4-ม.6

นักเรียน
1. นางสาวนิติยา คาศรี

ครู

เหรียญ

1. นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย

1. เด็กชายรัฐภูมิ ชาภักดี

1. นายอภิวิชญ์ ธรรม
พรพิทวัส
1. เด็กหญิงบุณยานุช วิเศษภักดี 1. นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์
2. เด็กหญิงอรทัย แก้วสุรีย์

ทอง

1. นายกสินธุ์ บุญประเสริฐ

1. นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์

ทอง

1. เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนา

1.นายอภิวิชญ์ ธรรม
พรพิทวัส
1. นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์

ทองแดง

1. นางสาวผ่องพรรณ คา
โสภา
2. นายพิชิต เสนคาสอน
1. นางสาวผ่องศรี บุญกู่
2. นางวิภาพร แก้วรักษา

ทองแดง

1. นางสาวอลิสรา ผาผล
1. นางสาวธิราภรณ์ สมศรี
2. นางสาวปาริชาติ สมสาร
3. นางสาวสุวรรณา โพธิ์ศรี
1. เด็กหญิงพราวนภา สมศรี
2. เด็กหญิงพัฃราภรณ์ พวงยอด
3. เด็กหญิงไอริณ โคษา

เงิน

ทองแดง

ทอง

1. นางสาวกาญจนา สมพงษ์
1. นางสาวผ่องศรี บุญกู่
2. นางสาวประภัสสร โสระชาติ 2. นางชลลัดดา มากนวล
3. นางสาวเพ็ญญาภรณ์ คาขาว

ทอง

1. เด็กชายกฤษดา ใจบุญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ปวงอูป
3. เด็กหญิงรังษิยารัชต์ ผาผล

1. นางวิภาพร แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี บุญกู่

ทอง

1. นางสาวจุฬารัก เหมาะสมาน 1. นางวิภาพร แก้วรักษา
2. นางสาวธัญญาเรศ งามเลิศ 2. นางชลลัดดา มากนวล
3. นายประกอบ ประสานวงศ์

เงิน

รายการ
21.การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22.การประกวดผลงาน
สิ่งประดิ1.ษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

นักเรียน
1. เด็กชายรัฐภูมิ ช่องงาม
2. เด็กชายวิษณุ แปลงงาม

23.การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
24.การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3

1.นางชลลัดดา มากนวล
1. เด็กชายชนาธิป ยศนีย์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์ คชแพทย์ 2.นางสาวผ่อพรรณ คา
โสภา
1. เด็กหญิงปนัดดา ฝ่าพิมาย 1.นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงปภารัตน์ งามสง่า 2.นายณัฐพงศ์ วงศ์จอม
3. เด็กหญิงศิริประภา ดวงสีดา
4. เด็กหญิงอรยา แก้วบุตรดา
5. เด็กหญิงอัจฉรา ฉ่าฉิม

ทอง

25.การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6

1. นางสาวทรทิพย์ แก้วสุวรรณ์

ทอง

26.การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3
27.การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6
28.การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3

1. เด็กชายธนกร ดอกยี่สุ่น

1. นายกิตติวัฒน์ ประเสริฐสุข
2.นายณัฐภัทร บุญขวาง

2. นางสาวปนัดดา ศรีเลิศ
3. นางสาวผกามาศ มูลสาร
4. นางสาวสุภัสสร สาราญสุข
5. นางสาวอรัญญา คาขาว

1. นายเทพนคร วงศ์พินิจ
1. เด็กชายวิริทธิ์ธร อาร์
จอสนีย์
2. เด็กหญิงอาภาพร จารุนัย

ครู
1.นางสาวผ่องพรรณ คา
โสภา

เหรียญ
เงิน

2.นายพิชิต เสนคาสอน
1.นางสาวอรอุมา ขันทอง

2. นายพิชิต เสนคาสอน

1. นายณัฐพงศ์ วงศ์จอม

เงิน

เงิน

2. นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี

1.นางสาวสุกัญญา ยุติ
มิตร
1นางพิมพ์พิลาส รัตน
พันธ์
1.นางสาวลาพู ศรีลาชัย
2.นางสาวสุกัญญา ยุติ
มิตร

ทอง
ทอง
ทอง

รายการ
29.การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.
1-ม.3
30.การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.
4-ม.6
32.การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4ม.6
33.การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.
4-ม.6
34.การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
35.การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-ม.
6
36.การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6
37.การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
38.การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ม.4-ม.6
39. การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.1-ม.3
40.การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6
41.การแข่งขันพูดภาษาจีน
ม.1-ม.3

นักเรียน

ครู

เหรียญ

1. เด็กหญิงชลิตา ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิลาสิทธิ์

1. นายศรเพ็ชร คาศรี
2. นายสิทธิโชค แว่นแก้ว

ทอง

1. นายกฤษณะ บุญขวาง
2. นางสาวณัฐริกา พรมจักร์

1. นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
2. นายศรเพ็ชร คาศรี

ทอง

1. นาย ศราวุฒิ จันทร์หอม
1. นางสาวนิตยา แสนดี

1.นายประหยัด เอมโอษฐ
1 นายประหยัด เอมโอษฐ

เงิน
ทอง

1. นางสาววิพาภรณ์ รุ่งเรือง

1.นางสาวบานเย็น บุตะมี

ทอง

1. นางสาวสุดารัตน์ กุมรีจิตร

1.นางสาวบานเย็น บุตะมี

ทอง

1. นางสาวภิยดา ถึงปัดชา

1.นางสาวบานเย็น บุตะมี

ทอง

1. นางสาวนริศรา ผานุ

1นางสาวบานเย็น บุตะมี

ทอง

1. เด็กหญิงชลดา พรมชาติ

1. นางสุภาพร ชิตภักดิ์

เงิน

1. นางสาวละอองทิพย์ เเซ่
เอี้ยว
1. เด็กหญิงกนิษฐา เอ็มโอด
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ คุณ
แขวน
1. นางสาวสริตา เป็นผล

1. นางอัมพร แพงมา

ทอง

1. นางรัตนา ทองมั่น
2. นางสาวอรนุช วันคา

ทอง

1. นางรัตนา ทองมั่น

ทอง

1. เด็กหญิงนัฏฐณิชา คาสี
2. เด็กหญิงอธิตญา งามล้า

1.นายกิตติศักดิ์ สวัสดิ์นะ
ที

เงิน

รายการ
42.การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6

นักเรียน
1.นายอัศวิรัตน์ มังษะชาติ
2.นายเกียรติศักดิ์ บัวศรี

ครู

43.การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3
44.การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3

1. เด็กชายธีรเมธ แก้วท้วม
2. เด็กหญิงภัทรา กุมรีจิตร

1. เด็กหญิงทัศนีย์ เครือพยัคฆ์ 1. นายเฉลิมชัย ศรีชัย
2. เด็กชายอภินนั ท์ มียศเรืองรอง 2. นางวิภาพร แก้วรักษา
3. เด็กหญิงเรณู ไกรสุข

ทอง

45.การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-ม.6

1. นางสาวปนัดดา อยู่นาค
2. นางสาวพัชญา แก้วปรัง
3. นางสาวศศิธร สายทอง

ทอง

1.นางสาวศิริลักษณ์ สะสาง
2.นางสาวชนกนันท์ พลภักดี

1.นางสาวขวัญฤดี พงเมือง

เหรียญ
เงิน

ทองแดง

2.นางสาวศิริลักษณ์ สะสาง

1. นายเฉลิมชัย ศรีชัย
2. นางชลลัดดา มากนวล

รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2562
ที่
1

รายการแข่งขัน
รายการ วิ่ง 100 เมตร

2

รายการ วิ่ง 800 เมตร

3

รายการ วิ่ง 800 เมตร

4

รายการ วิ่ง วิบาก
2,000 เมตร

ผลการแข่งขัน
ชื่อนักเรียน
ครูผู้ควบคุม
ชนะเลิศ
นายณัฐภัทร บุญขวาง นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น
ชนะเลิศ
นายสราวุฒิ จันแสง นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น
รองชนะเลิศ นายอภินินันท์ จงหาญ นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
อันดับ 1
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น
รองชนะเลิศ นายกสินธุ์ บุญ
นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
อันดับ 1
ประเสริฐ
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น

ที่
5

รายการแข่งขัน
รายการ วิ่ง 200 เมตร

6

รายการ วิ่ง กระโดดไกล

ผลการแข่งขัน
ชื่อนักเรียน
ครูผู้ควบคุม
รองชนะเลิศ นายณัฐภัทร บุญขวาง นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
อันดับ 2
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น
รองชนะเลิศ นายสราวุฒิ จันแสง นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
อันดับ 2
นายศรเพ็ชร คาศรี
นายวิศิษฎ์ จันทร์ทรงกลิ่น

