เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

1. งานวันวิทยาศาสตร์ศิลปากร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ จั ด การแข่ ง ขั น การเขี ย นโปรแกรม ในวั น สั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ (สาขาคอมพิวเตอร์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว 2 ทีม
ทีมที่ 1 ประกอบด้วย น.ส.อัจฉราวรรณ คล้ามณี และ น.ส.กัญณัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว และนายนิตินนท์ เพ็งเลา
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
และมีครูผู้ฝึกสอนดังนี
1. นายสามารถ เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่
ผลการแข่งขัน
ทีมที่ 1 ประกอบด้วย น.ส.อัจฉราวรรณ คล้ามณี และ น.ส.กัญณัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ล้าดับที่ 13
ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว และนายนิตินนท์ เพ็งเลา
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้ล้าดับที่ 10

2. การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ “บางแพนิทรรศ พัฒนาภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน”

ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556
ผลการแข่งขัน
- กิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ช. ชานนท์ ปาณรงค์
2. ด.ช. เจษฎา จังพานิช
- กิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. นาย นิตินนท์ เพ็งเลา
2. นาย คุณานนท์ เรียนชอบ
- กิจกรรม การสร้างเว็บไซต์ (Text Editor) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. นางสาว วรัญญา ขุนทอง
- กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ช. ปิ่นพงศ์ พุทธไพบูลย์
2. ด.ญ. ประภาวรินทร์ ข้าเจริญ

3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
3.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2556 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
ที่

กิจกรรม

1

การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
CMS
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Web Editor
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Web Editor

2
3
4

5
6

7

8

9

ชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ชื่อ-สกุล นักเรียน
ปาณรงค์
จังพานิช
ทิมอรรถ
ทองสุข

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
ม.1-3 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
นายสามารถ เพ็งเลา

ด.ช.ชานนท์
ด.ช.เจษฎา
ด.ช.ธัญเทพ
ด.ช.อรรถพล

ม.4-6 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
นายสามารถ เพ็งเลา

นายปฏิภาณ พันศรี
นายภูวกร จีรวัฒน์

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

ด.ช.สาฑิต จันทร์ทอง
ด.ช.ณัชพล ห่วงประเสริฐ

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.4-6 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

นายนิตินนท์ เพ็งเลา
นายคุณานนต์ เรียนชอบ

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.1-3 น.ส.สมถวิล นาคนาคา
นายอัมพร ชมเด็จ

ด.ช.ปิ่นพงศ์ พุทธไพบูลย์
ด.ญ.ประภาวรินทร์ ข้าเจริญ

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.1-3 นายสมชาย ขวาไทย
นายสามารถ เพ็งเลา

ด.ช.วราณัฐ สุทธิการณ์
ด.ช.ปรัชญ์นนิ ทร์ สระทอง

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

ม.1-3 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
น.ส.แว่นฟ้า ภู่ระหงษ์

ด.ญ.ญาณตา สมาภาคย์
ด.ญ.อรวรรณ อินทรสุวรรณ์

เหรียญเงิน

ม.4-6 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
น.ส.แว่นฟ้า ภู่ระหงษ์

น.ส.อนัญญา เหลาโชติ

เหรียญทองแดง

นายจักรพรรณ์ ปานพรหม

10 การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Text Editor

ม.4-6 นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่ น.ส.วรัญญา ขุนทอง
นายสามารถ เพ็งเลา

เหรียญทอง
เป็นตัวแทน

11 การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์

ม.4-6 นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่
นายอัมพร ชมเด็จ

เหรียญเงิน
เป็นตัวแทน

นายศิริชัย แย้มเกตุ
น.ส.ณัฐมน พรหมชัยศรี

ที่
12

กิจกรรม

ชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์
การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นายปราโมทย์ เพ็งเลา

15

การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ

ม.4-6 นายสมชาย ขวาไทย
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

16

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์

ม.4-6 นางสุทิสา สุธาบูรณ์
น.ส.สมถวิล นาคนาคา

13

14

ม.4-6 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเชียร ทองสมนึก
ม.1-3 นายสมชาย ขวาไทย
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

ชื่อ-สกุล นักเรียน
น.ส.กนกพร ยาดอร์
ด.ญ.พรนภา ชูเลิศ
ด.ญ.ภาวิณี บัวเจก
นายนิตินนท์ เพ็งเลา
น.ส.สุทธิณี กิมหงษ์
น.ส.กฤติยาภรณ์ แก้วปาน
นายศิริชัย แย้มเกตุ
นายภรพล ทานะ
ด.ช.วัชรพงศ์ ห่วงประเสริฐ
นายกฤษดา จันทร
นายอภินนั ท์ ชมพูนุช
นายอมรรัตน์ ศิริไพรบูรณ์
นายธรรมนูญ ศรีอูดทาพาน
นายปกรณ์ สองสุโข

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทน
เหรียญเงิน

3.2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
ที่

กิจกรรม

ชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ชื่อ-สกุล นักเรียน

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
เป็นตัวแทน
เหรียญทองแดง

1

การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นางสุทิสา สุธาบูรณ์

ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์
ด.ช.เจษฎา จังพานิช

2

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
CMS

ม.1-3 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
นายสามารถ เพ็งเลา

ด.ช.ธัญเทพ ทิมอรรถ
ด.ช.อรรถพล ทองสุข

ม.4-6 นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย
นายสามารถ เพ็งเลา

นายปฏิภาณ พันศรี
นายภูวกร จีรวัฒน์

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

ด.ช.สาฑิต จันทร์ทอง
ด.ช.ณัชพล ห่วงประเสริฐ

เหรียญเงิน

ม.4-6 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

นายนิตินนท์ เพ็งเลา
นายคุณานนต์ เรียนชอบ

ม.1-3 น.ส.สมถวิล นาคนาคา
นายอัมพร ชมเด็จ

ด.ช.ปิ่นพงศ์ พุทธไพบูลย์
ด.ญ.ประภาวรินทร์ ข้าเจริญ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
เหรียญทอง

ม.1-3 นายสมชาย ขวาไทย
นายสามารถ เพ็งเลา

ด.ช.วราณัฐ สุทธิการณ์
ด.ช.ปรัชญ์นนิ ทร์ สระทอง

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Text Editor

ม.4-6 นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่ น.ส.วรัญญา ขุนทอง
นายสามารถ เพ็งเลา น.ส.อนัญญา เหลาโชติ

3
4

5
6

7

8

9

การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์
10 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์
11 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์

เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

ม.4-6 นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่
นายอัมพร ชมเด็จ

นายศิริชัย แย้มเกตุ
น.ส.ณัฐมน พรหมชัยศรี

เข้าร่วม

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นายปราโมทย์ เพ็งเลา

น.ส.กนกพร ยาดอร์
ด.ญ.พรนภา ชูเลิศ
ด.ญ.ภาวิณี บัวเจก
นายนิตินนท์ เพ็งเลา
น.ส.สุทธิณี กิมหงษ์
น.ส.กฤติยาภรณ์ แก้วปาน

เหรียญทอง

ม.4-6 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเชียร ทองสมนึก

เหรียญทอง

ที่

กิจกรรม

ชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

12

การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ

ม.1-3 นายสมชาย ขวาไทย
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

13

การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ

ม.4-6 นายสมชาย ขวาไทย
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

ชื่อ-สกุล นักเรียน
นายศิริชัย แย้มเกตุ
นายภรพล ทานะ
ด.ช.วัชรพงศ์ ห่วงประเสริฐ
นายกฤษดา จันทร
นายอภินนั ท์ ชมพูนุช
นายอมรรัตน์ ศิริไพรบูรณ์

ผลการแข่งขัน
เข้าร่วม
เข้าร่วม

3.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 19 – 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
ที่
1
2

กิจกรรม
การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน
การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์

ชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ม.1-3 นายสามารถ เพ็งเลา
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
ม.4-6 นายสามารถ เพ็งเลา
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

ชื่อ-สกุล นักเรียน
ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์
ด.ช.เจษฎา จังพานิช
นายนิตินนท์ เพ็งเลา
นายคุณานนต์ เรียนชอบ

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

