
สรุปผล 
“การสรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation)”  

(ม.1-6) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นายปนพงศ  ทองพัด 1. 
นายสถาพร  สุขดี 

จานกรอง 98 1 ทอง 

เด็กหญิงธนฐัดา  แสงสวาง 2. 
เด็กหญิงสิริพร  คําสวน 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 95 2 ทอง 

นายสมัญชา  ยลระบิล 3. 
นายสุริยพงศ  เรืองหนาย 

บางระกําวิทยศึกษา 77 5 เงิน 

เด็กชายชนุดม  ไทยานุสรณ 4. 
เด็กชายปุณยวจัน ภูรวัฒนาเศรษฐ 

พิษณุโลกพิทยาคม 83 4 ทอง 

นางสาวดวงหทัย  ซึงวิไลสินธุ 5. 
นางสาวนพวรรณ  วัชรพุทธ 

เฉลิมขวัญสตรี 95 2 ทอง 

นายจีระศักดิ์  จอมดวง 6. 
ลลิตา  แถวสามารถ 

ทาทองพิทยาคม 74 7 เงิน 

เด็กชายกฤษศริิ  ปนประยูร 7. 
เด็กชายดรัณภพ  เพชรตาย 

วัดบานดง 75 6 เงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 2 



สรุปผล 
“การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร” 

(ม.1–6) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กชายเดโชชยั  เดชะศิริ 1. 
เด็กหญิงหฤทัย  ประสาท 

จานกรอง 84 2 ทอง 

เด็กชายธรรมกร  บุญคุม 2. 
เด็กชายอมรเทพ อินออน 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 82 3 ทอง 

นางสาวภัทรสดุา  จันทรเส็ง 3. 
นางสาวภัทรศพาภรณ บุญตาแจง 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

82 3 ทอง 

นางสาวมัลลิกา  แกวโสดา 4. 
นางสาวปทมวรรณ  จําปทอง 

บางระกําวิทยศึกษา 87 1 ทอง 

นางสาวชนัญญา ภิญโญสวัสดิ์สกุล 5. 
นางสาวรัตนกร  แกววานิช 

เฉลิมขวัญสตรี 82 3 ทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 3 



 
สรุปผล 

“การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร” 
(ม.1–6) ทีม 2 คน 

กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 
(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นายคมกฤษณ  ออนจันทร 1. 
นางสาวอภษิฎา  เจียมตระกูล 

จานกรอง 78 2 เงิน 

นางสาวจุฑากาญจน สีดา 2. 
นายณัฐพงศ  ธีรศานติพันธ 

พิษณุโลกพิทยาคม 89 1 ทอง 

  
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 4 



 
 

สรุปผล 
“การสรางหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-book)” 

(ม.1–3) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กชายปฐวี  ตํารวจหาญ 1. 
เด็กหญิงปยะวดี  ไกรกจิราษฎร 

จานกรอง 97 1 ทอง 

เด็กหญิงนวพรรษ  พละเสถียร 2. 
เด็กชายณัฐกานต  แกวเปย 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 72 14 เงิน 

นายนพรัตน  ศุภณัฐนฤมล 3. 
เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณปญญา 

บางระกําวิทยศึกษา 87 5 ทอง 

เด็กชายตอเกยีรติ  สิงหะ 4. 
เด็กชายธีรพงษ  จั่นงาม   

พิษณุโลกพิทยาคม 95 2 ทอง 

เด็กหญิงกัญวรรธน  นาคะรัตน 5. 
เด็กหญิงวิลาวนิี  นุตโร 

เฉลิมขวัญสตรี 76 8 เงิน 

เด็กหญิงทพิยวรรณ  ขันทอง 6. 
เด็กหญิงอุทุมพร  ไพรสนธิ์ 

ทาทองพิทยาคม 70 16 เงิน 

เด็กชายคุณากร  ธีรฐิติธรรม 7. 
เด็กชายศิวกร  ร่ืนฤทธิ์ 

เซนตนิโกลาส 71 15 เงิน 

เด็กหญิงไพลิน  จันทรพุฒ 8. 
เด็กหญิงสรีวรรณ  เปาโทน 

บานกรางวิทยาคม 77 7 เงิน 

เด็กหญิงศิรินภา  พูลโพธ์ิ 9. 
เด็กหญิงเพ็ญพักตร  ศิริกุล 

วัดจนัทรตะวนัตก
มิตรภาพที่ 73 

75 10 เงิน 

เด็กชายชุษณะ  เขื่อนแกว 10. 
เด็กชายยศธร  อาฟด 

พุทธชินราช 74 12 เงิน 

นางสาวชลธิรศน  บัวศรี 11. 
นางสาวบุญญานุช  ทรัพยสิน 

วัดตาปะขาวหาย 90 4 ทอง 

เด็กหญิงไขมุก  จูดวง 12. 
เด็กชายนันทวฒุิ  จับแสงจันทร 

บานหนองกุลา 75 10 เงิน 

เด็กชายอนุวัฒน  ทองสุข 13. 
เด็กชายศิวกร  เณรพิทักษ 

บานปาฯ 73 13 เงิน 

รายการที่ 5 



 
 

สรุปผล (ตอ) 
“การสรางหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-book)”  

(ม.1–3) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กชายเฉลิมชัย  ปานบุญ 
เด็กหญิงวิภาพร  เผือกชัยภูม ิ

14. 

เด็กหญิงสุปราณี  กุหลาบมงคล 

บานปลักแรด 93 3 ทอง 

เด็กชายเทียนชยั  ช่ืนบางบา 15. 
เด็กหญิงนุชจรินทร  เขียวเรือง 

วัดบานดง 70 16 เงิน 

เด็กหญิงฉิลาวลัย  โคคุม 16. 
เด็กชายณัฐพงศ  อรุณบุญสวัสดิ์ 

วัดยางแสนอู 76 8 เงิน 

เด็กหญิงกาญจนา  จันทรรัก 17. 
เด็กหญิงศิริพร  เมฆอินทร 

วัดจอมทอง 78 6 เงิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 5 



 
 
 

สรุปผล 
“การสราง Webpage ประเภท Text Editor” 

(ม.1–6) ทีม 2 คน 
 

กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 
(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นางสาวทิพยสุดา  อินทะพุท 1. 
เด็กหญิงพิมพอักษร นาคสวสัดิ์ 

จานกรอง 93 1 ทอง 

นายอภนิันท  อูสุวรรณทิม 2. 
นายณัฐชนน  บุญเผือก 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 78 3 เงิน 

นายปฏิญญา  มณีสาว 3. 
นายบุญญาฤทธิ์  ทรัพยเจริญ 

พิษณุโลกพิทยาคม 90 2 ทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 7 



 
 
 
 

สรุปผล 
“การสราง Webpage ประเภท “Web Editor” 

(ม.1–3) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กหญิงวิสสุตา  สังขบัวช่ืน 1. 
เด็กหญิงธนวรรณ  สมเชื้อ 

จานกรอง 
 

95 1 ทอง 

เด็กชายวิศษิฐ  สุรารักษ 2. 
เด็กหญิงญาณศิา  อูสวรรณทิม 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 83 4 ทอง 

นายภานุพงศ  เหลืองแดง 3. 
นายชญานิน  เสือทัพ 

พิษณุโลกพิทยาคม 92 2 ทอง 

เด็กหญิงบูชณยีา  บูรณเขตต 4. 
เด็กหญิงธนพร  กลมกลึง 

เฉลิมขวัญสตรี 89 3 ทอง 

เด็กชายนีรนาถ  พงษพานิช 5. 
เด็กหญิงเพิ่มทรัพย  ทรัพยมา 

เซนตนิโกลาส 75 6 เงิน 

เด็กชายโสภณ  สุขรัตน 6. 
เด็กชายรัตนพล  อุนเปย 

วัดยางเอน                  
(ประชานุเคราะห) 

76 5 เงิน 

เด็กชายกฤษณะ  ศรีบัวจับ 7. 
เด็กหญิงวิชิราภรณ  เดชะ 

บานปลักแรด 72 7 เงิน 

เด็กหญิงจีรวรรณ  ชางคง 8. 
เด็กหญิงเกยูร  ดําฉิม 

บานใหมเจริญธรรม 71 8 เงิน 

นางสาวมาลี พันจั่น 9. 
นางสาวณิชนนัทน  ดําฉิม 

บานใหมเจริญธรรม 71 8 เงิน 

 
 

 
 
 
 
 

รายการที่ 8 



 
 
 
 
 

สรุปผล 
“การสราง Webpage ประเภท CMS” 

(ม.1–6) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นายธนภัทร  กองเพชร 1. 
นางสาวสุขระพี  ภูเชย 

จานกรอง 
 

94.5 2 ทอง 

เด็กชายอมรเทพ  อินออน 2. 
นายวงศกร  ทองอําไพ 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย - - - 

นายพงศพล  หนูดอนทราย 3. 
นายวสุธร  ชูแสงเพชร 

เตรียมอุดมศึกษา  
ภาคเหนือ 

96 1 ทอง 

นางสาวอสมา  สุนทรพงศ 4. 
นายโกวิท  ตองกลิ่น 

เฉลิมขวัญสตรี 75.5 3 เงิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 9 



 
 
 
 
 

สรุปผล 
“การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร” 

(ม.1–6) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นายณัฐพนธ  ธันยธรณพงศ 1. 
นางสาวณฐัลิณัร  ธงทอง 

จานกรอง 55 4 เกียรบัตร 

นายณัฐพงศ  ละอองทัพ 2. 
นายพีระภูมิ  แพงพร 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 78 3 เงิน 

นางสาวสุมิตรา  เกตุทับทิม 3. 
นางสาวปยะธดิา  คงตะโม 

บางระกําวิทยศึกษา 30 5 เกียรบัตร 

นายสิปปกร  วิชญสันตกุล 4. 
นายสุวจิักขณ  ดีใหญ 

พิษณุโลกพิทยาคม 83 2 ทอง 

นางสาวอธิสรา  ทรงเจริญ 5. 
นางสาวนนทพร  นาคผู 

เฉลิมขวัญสตรี 84 1 ทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 10 



 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
“การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟทแวร” 

(ม.1–3) ทีม 3 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กหญิงฑิตยา  จอยทอง 
เด็กหญิงศิโรวลัย  ศิริวัฒน 

1. 

เด็กหญิงลักษณาภา  กันจ ู

เฉลิมขวัญสตรี 82.67 1 ทอง 

 
 

2. 

 

    

 
 

3. 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 11 



 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
“การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟทแวร” 

(ม.4–6) ทีม 3 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นายเกียรติพงษ  มั่นคง 
นายศภุชัย  กนัมาลัย 

1. 

นายพษิณนุาค  ชูรุจิพร 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

83.67 1 ทอง 

นายผดุงเกียรติ  ตามาสี 
นายเศรษฐ  เสมาทอง 

2. 

นายชณิภวิัช วงศวีรเดชขจร 

เฉลิมขวัญสตรี 82.67 2 ทอง 

 
 

 

 

    

 
 

 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 11 



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
“เทคนิคการสรางภาพยนตร” 

(ม.1–6) ทีม 2 คน 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

นางสาวภาสิน ี อินทรอารีย 1. 
เด็กชายไชยเฉลิม  พิชากูล 

จานกรอง 85 1 ทอง 

นายรตน  เจียรรัตนสวัสดิ ์2. 
นายศภุชัย  แกวเกลี้ยง 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

64 5 ทองแดง 

นายคณนิ  บัวเพ็ง 3. 
นายคหัฏฐา  แกวปองปก 

พิษณุโลกพิทยาคม 80 2 ทอง 

นางสาวชนกนันท  คงพิรุณ 4. 
นายรัชพล  พวงวราพนัธ 

เฉลิมขวัญสตรี 77 3 เงิน 

เด็กชายพัฒนพงษ  ชัยพพิัฒน 5. 
เด็กหญิงชนกนันท  ศรีสุดสะอาด 

เซนตนิโกลาส 71 4 เงิน 

เด็กชายดนยั  ยิ้มประดษิฐ 6. 
เด็กชายสุรศักดิ์  ไพรโรจน 

บานใหมเจริญธรรม - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายการที่ 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
“คนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร” 

(ม.1–6) 
กลุมท่ี รายชื่อผูเขาแขงขนั โรงเรียน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) ไดลําดบัท่ี เหรียญ 

เด็กชายสิทธิกร  สีโหมี 1. 
เด็กชายนิธิพงศ  สิทธิหลอ 

จานกรอง 94.3 4 ทอง 

นายกฤษณพงษ  บรรณสี 2. 
นายพุฒิพงศ  เพียรรุงเรือง 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

97.3 2 ทอง 

เด็กชายนที  สิงหคง 3. 
เด็กชายศิรพงศ  ภูสวรรค 

พิษณุโลกพิทยาคม 99 1 ทอง 

นายกนัตกวี  ภัทรอาภากร 4. 
นางสาวอรชีรา ทองพระไชยนาม 

เฉลิมขวัญสตรี 96 3 ทอง 

เด็กชายธีรพล  ทิมภ ู5. 
เด็กหญิงพิมพใจ  พลูประเสริฐ 

บานใหมเจริญธรรม 38.3 7 
 

- 

เด็กชายอาทิตย  ยลระบิล 6. 
เด็กชายจีรายุทธ  เครือหมู 

บางระกํา 51.6 5 - 

นายนพรัตน ภูพระกา  7. 
นายพงศกร เอืย่มมา 

ปรือกระเทียม 43 6 - 

 
 

รายการที่ 13 


