
ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพฯ 
รายการแข่งขัน  Comic  Strip  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ทิพมน  โบราณราษฎร ์

ด.ญ.ธนิสรา  เปี่ยมบริบูรณ์ 

สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ศรันย์  ทาเหล็ก 

ด.ช.อิทธิกร  วงษ์พันธ์ุลักษณ์ 

เทศบาล 4  วัดศรีบัวบาน เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - - เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพฯ 
รายการแข่งขัน  Comic  Strip  ระดบั มธัยมศกึษาตอนตน้ 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธิชา  แช่มช้อย 

ด.ช.ธรรมรัตน์  จันภาวะ 

กรรณสูตศึกษาลัย เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.วนัชพร  วงศ์สมบูรณ์ 

ด.ญ.เองจิล่า  ยาค๊อบบิ 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ศรินฎา  สังข์วิศิษฐ์ 

ด.ญ.พนิดา  กรสุข 

วังหว้าราษฎร์สามคัค ี เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพฯ 
รายการแข่งขัน  Web  Editor  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ญาณิศา  ประเทืองทิพย์ 

ด.ญ.พรนภา  จันทร์มา 

สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ภูวนัย  ต่ายแสง 

ด.ช.ชิษณุพงษ์  มาปู 

เทศบาล 4  วัดศรีบัวบาน เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.พีรพัฒน์  คู่กระสัง 

ด.ช.จรูญทรัพย์  ทองเผือก 

เทศบาล 2  วัดปราสาททอง เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพฯ 
รายการแข่งขัน  Web  Editor  ระดบั มัธยมศกึษาตอนตน้ 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เพชรรุ้ง  แสงมาลา 

ด.ญ.นภัสสร   ตัวแก้ว 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ชนาธิป  เรือนใจมั่น 

ด.ช.ศรุต  นครารมย์ 

กรรณสูตศึกษาลัย เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.คมกริช  ชาวโพธ์ิหลวง 

ด.ช.วงศกร   ประเสริฐ 

เทศบาล 2  วัดปราสาททอง เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์
รายการแข่งขัน  คิดเลขเร็ว  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ศิรวิทย์  แลเพชร สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ภคธีมา   ทองบุญเหลือ เทศบาล 4  วัดศรีบัวบาน เงินรางวัล 200 บาท 

 
 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส.ญ. 
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์
รายการแข่งขันเวทคณติ ระดบัประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ    ด.ช.ชญานิน   ค าอุ่ม 

 

สุพรรณภูมิ 

(80 คะแนน) 

เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

- 

 

 เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

- 

 

 เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์
รายการแข่งขัน  อัจฉริยภาพคณติศาสตร์  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.กิตติธัช  จันทร สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ณัฐณิชา  จิตพินิจยล ศุภลักษณ ์ เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.ณัชพงศ์   ฉ ่ามณี อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
รายการแข่งขัน  กวีเยาวชนคนรุน่ใหม่  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พิชญาภา   คล้ายมาลา 

ด.ญ.ณัฏฐณิชา   นันชนะ 

อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ณัฐธีรา   จักรชัย 

ด.ญ.สุพิชญ์นี   เกษแก้วสถาพร 

สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.คริษฐา   ชยิสรางกูร 

ด.ญ.พาทินธิดา   คนทน 

เทศบาล 4  วัดศรีบัวบาน เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
รายการแข่งขัน  กวีเยาวชนคนรุน่ใหม่  ระดบั มัธยมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ศิรินภา   สังข์สุวรรณ 

ด.ญ.อรวรรณ  แจ้งใจดี 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.วงศ์ผกา   ม่วงประสิทธ์ิ 

ด.ญ.จิราภร   ศิริโสภณ 

หนองหญ้าไซวิทยา เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ธญญพร แก้วศรี 

ด.ช.ธนันศักด์ิ  เท่ียงธรรม 

อู่ทอง เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
รายการแข่งขัน  อ่านท้านองเสนาะ  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศิลา  อนุกูลวัฒนา สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ณัฏฐมณท์   ท านุ เทศบาล 2  วัดปราสาททอง เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.อลิษา   สังข์วรรณะ วัดมเหยงคณ์ เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
รายการแข่งขัน  อ่านท้านองเสนาะ  ระดบั มัธยมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เกตน์สิริ   เฮงซี หนองหญ้าไซวิทยา เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ภควดี  วงษ์จันทร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา  3 เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.สโรชา  ชีพนุรัตน์ สวนแตงวิทยา เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ 
รายการแข่งขัน  ตอบปญัหาทั่วไป (English Quiz)    ระดับ   ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กนกกร  ยอดศรี 

ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ 

อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.มนรดา  งามอภิสิทธ์ิ 

ด.ช.ธนเสฎฐ์  นาเมืองรักษ์ 

ศุภลักษณ ์ เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.ภูวน   ถวัลย์อรรณพ 

ด.ญ.จีรนันต์  แย้มมี 

เทศบาล 4  วัดศรีบัวบาน เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายการแข่งขัน English quiz ระดบัมัธยมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ธษุฎ 
  ด.ช.อิงควัช 

   

ไชยพัชรกุล 
รายะรุจิ 

 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ด.ช.ชัยวัฒน์ 
  ด.ช.พสธร 

 

 

มูลถา 

ศรีวรนาถ 

 

อู่ทอง เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ชัญญณัฐ 

  ด.ญ.ปริม 

 

ยศศักดิ์ศรี 
กระแจะเจิม 
 

กรรณสูตศึกษาลัย เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
รายการแข่งขัน  สะกดค้า (Spelling  Bees)  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.จีรานุวัฒน์   พันธ์ุศรี 

ด.ญ.ณัฐวลัญญ์   พันธ์ุศรี 

ศุภลักษณ ์ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.อิศภัทร   เรือนทองดี 

ด.ช.แทนคุณ   ลาวัณยากุล 

อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.นิติธร   สุระตโก 

ด.ช.นัธทวัฒน์   เกตุอร่าม 

สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ 
รายการแข่งขัน  สะกดค้า (Spelling  Bees)  ระดบั มัธยมศกึษาตอนตน้ 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.กฤตยชญ์  เจริญผล 

ด.ช.ชนภัช   โชติภัทร์กุล 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ณฐภรรท   คล้ายสุบรรณ 

ด.ช.ปุณพล  บุญมา 

กรรณสูตศึกษาลัย เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.บุญรัตน์   วงษ์ 

ด.ญ.ณภัทร  เข็มทอง 

บางลี่วิทยา เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
รายการแข่งขัน การแสดงทางวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สันทิฐ   
ด.ช.จิรพัฒน์ 
ด.ช.จิรวัฒน์ 

จันทะค ำแสง 
ประชุมพร 
บุญเกิด 

เทศบำล ๒ 
วัดปรำสำททอง 

เงินรำงวัล 500 บำท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   - เงินรำงวัล 300 บำท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   - เงินรำงวัล 200 บำท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์
รายการแข่งขัน  อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  ระดบั มัธยมศกึษาตอนตน้ 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.นาธาน  สะราค า 

ด.ช.บวรทัต  เชียงทอง 

ด.ญ.ยุพารัตน์  นาคเสน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กรพินธ์ุ  บุญนาค 

ด.ญ.พิมพกานต์  เตียะเพชร 

ด.ญ.อรพินธ์  คัดชา 

อู่ทอง เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.บุญญฤทธ์ิ  กุลน้อย 

ด.ญ.กนกวรรณ  พุ่มมาลา 

ด.ญ.ศิริลักษณ์  ฉ  าสดใส 

หนองหญ้าไซวิทยา เงินรางวัล 200 บาท 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 
รายการแข่งขัน  ร้องเพลงไทยลกูทุง่ (รวมหญิง,ชาย) ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรทิพย์  บุญเพ็ง สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.บัณฑิต    สุนาอาจ วัดนิเวศน์ธรรมาราม เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  นุ่มพันธ์ุ เทศบาล 3  วัดไชนาวาส เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 
รายการแข่งขัน  ร้องเพลงไทยลกูทุง่ (รวมหญิง,ชาย) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.อัยยากานต์  จิระสุข บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.อวัศยา   ฉัตรเงิน เทศบาล 1  วัดประตูสาร เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.อริยดา  ค ามา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศกึษาฯ 
รายการแข่งขัน  ตอบปญัหาสังคมศกึษา  ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นิราภร  สุวรัตน์ 

ด.ญ.อณัชฌา  สังขพันธ์ุ 

ด.ช.ธงชัย  คล้ายฉ ่า 

กรรณสูตศึกษาลัย เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.แพรวา  ทองโสภา 

ด.ญ.ชนิดาภา  แย้มไสว 

ด.ช.จารุวิชญ์  ธัญญเจริญ 

หนองหญ้าไซวิทยา เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.ชลศักด์ิ  วงศ์ศรสีังข์ 

ด.ช.กอบเกียรติ  ค่าภา 

ด.ช.ชาญวิทย์  สุทธิจิต 

อู่ทอง เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศกึษาฯ 
รายการแข่งขัน  สวดมนตห์มูส่รภญัญะ  ระดบั ประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เมธาพร   กระจาดทอง เทศบาล ๒  
วัดปราสาททอง 

เงินรางวัล 500 บาท 

ด.ญ.ธนัชชา   เผ่าพันธ์ภู 
ด.ญ.ศรัณยาภรณ์ พระจางวาง 
ด.ญ.อรชุมา   พึ่งคล้าย 
ด.ญ.สิโรธร   สิงห์โตแก้ว 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.สุภาพร พิมใจใส วัดมเหยงคณ์ เงินรางวัล 300 บาท 

ด.ญ.มุกดาภา บุญโต 
ด.ญ.หทัยมาศ บุญประเสริฐ 
ด.ญ.กิตติยาพร เนตรทิพย์ 
ด.ญ.จิราพร มยุรา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ภัทรวดี หวานจริง เทศบาล 4  
วัดศรีบัวบาน 

เงินรางวัล 200 บาท 

ด.ญ.สุดปล้ืม ฉิมพลี 
ด.ญ.ธนัชภร ชุ่มอ่วม 
ด.ญ.มาริสา อ่อนใส 
ด.ญ.ภัทรวดี ชาวบางงาม 

 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
รายการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่ ระดบัประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ทัตเทพ   
ด.ญ.ณัฐพร   
ด.ช.ปานเทพ   
ด.ช.ภูมิภัทร   
ด.ญ.อนัญตญา 
ด.ช.ธเนศ   
ด.ช.ก าธร   
ด.ญ.ภัทราพร   
ด.ญ.ชวิศา  
ด.ญ.อัยลดา   

ศรีเพชร 
จิตงาม 
อิทธิฤทธ์ิ 
แพพิพัฒน์ 
บุญธนาวงษ์ 
พันธ์จบสิงห์ 
แจ่มรัตนโสภิณ 
ขวัญเมือง 
หวานจริง 
จอมพะลา 

เทศบาล ๒ 
วัดปราสาท 

เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.พงศภัค ศุขเกษม สุพรรณภูม ิ เงินรางวัล 300 บาท 
ด.ช.ศิลา พันธ์ุเรือง 
ด.ช.วรปรัชญ์ โนรี 
ด.ช.ธีรโชติ ฤทธิพร 
ด.ช.มนพัทธ์ หงส์ทอง 
ด.ช.ฟ้าประทาน ลมูลม ี
ด.ช.ณัฐพล โชติปทุมวรรณ 
ด.ช.ชัยพัฒน์ สังวรรณะ 
ด.ช.ธนภัทร แย้มปิ๋ว 
ด.ช.ธรรมรัตน์ คล้ายสุบรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - - เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา 
รายการแข่งขัน  แข่งตอบปญัหาสุขศกึษา  ระดบั มัธยมศกึษาตอนต้น 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สกุณา  ขันทอง 

ด.ญ.อรทัย  อ่อนส้มกิจ 

อู่ทอง เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.มุรินทร์ 

ด.ญ.จิรัชญา  ย้ิมละมัย 

เทศบาล 2  วัดปราสาททอง เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.นริศรา  ศรีเจริญ 

ด.ญ.ศุภรัตน์  วัชระพิมลมิตร 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุร ี

เงินรางวัล 200 บาท 

 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา 

รายการแข่งขัน  แอโรบิค  ระดบัประถมศกึษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สโรชา กลิ่นชาติ  
ด.ช.ณฐนพ จิตอนันต์  
ด.ญ.มนฤดี เผื่อนสุริยา 

ด.ญ.พิมลภา บุญเรืองรอด 

ด.ญ.ธิดารัตน์ เชื้อวงษ์ 
ด.ญ.อัญชัน ชมพู 

ด.ญ.ณัฐณิชา เนตรสว่าง 

ด.ช.ภาณุพงษ์ ร้าโรย 

ด.ญ.อิงครัต มลิวัลย์ 

ด.ญ.พลอยไพลิน หวานฉ่ า 

วัดทุ่งกฐิน เงินรางวัล 500 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.สโรชา กลิ่นชาติ  
ด.ช.ณฐนพ จิตอนันต์  
ด.ญ.มนฤดี เผื่อนสุริยา 

ด.ญ.พิมลภา บุญเรืองรอด 

ด.ญ.ธิดารัตน์ เชื้อวงษ์ 
ด.ญ.อัญชัน ชมพู 

ด.ญ.ณัฐณิชา เนตรสว่าง 

ด.ช.ภาณุพงษ์ ร้าโรย 

ด.ญ.อิงครัต มลิวัลย์ 

ด.ญ.พลอยไพลิน หวานฉ่่า 

วัดสามจุ่น เงินรางวัล 300 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ณัฏฐ์นรี   ชาวห้วยหมาก  
ด.ญ.พิมพ์ชนก   อ่อนศรี  
ด.ญ.สวิตตา   เอ่ียมอ าพันธ์ 

ด.ญ.ณัฐนันท์   ค าหอม 

ด.ญ.วิสสุตา   นุชพันธ์ 

ด.ญ.วรพร   วิบูลชาติ 

ด.ญ.กุลนันท์   จันทร์นุกูลศิลป ์

ด.ญ.รภัสวิสา   หวนบุตตา 

ด.ญ.บุณยานุช   อินทร์สว่าง 

ด.ช.รัชต์ชานนท์ เจริญทับศร 

อนุบาลสุพรรณบุร ี เงินรางวัล 200 บาท 

 



ประกาศผลการจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง 

“Open  House เลิศล ้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส .ญ.  
 ณ โรงเรียนสงวนหญิง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา 

รายการแข่งขัน  แอโรบิค  ระดบัมัธยมศึกษา 

รางวัล ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน หมายเหต ุ

รางวัลชนะเลิศ นายธันวา ดิษฐ์กระจัน  
นายมนัส แซ่ตัง 

น.ส.มัณฑนา แก้วเลาขวัญ 

น.ส.ธิดารัตน์ อินทชิต 

น.ส.ฐิตินันท ์เจี่ยภักดี 

น.ส.วรดา ชูก้าน 

น.ส.นริศรา แสเพ็ชร 

น.ส.วรรณศิริ ทองคงอ่วม 

ด.ช.ศาสตรา สาสุข 

ด.ญ.นวรัตน์ สุ่มสมรูป 

อู่ทอง เงินรางวัล 500 บาท 

 
 


