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ล าดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรยีญ อนัดบั โรงเรยีน นกัเรยีน คร ู

1 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3 

98.14 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กชายพชัรพงศ์  มาตย์วงษ์ 
2. เด็กชายศุภกร  ทองอว่มใหญ ่
  

1. นายธวชัชยั  ทว้มหลุน่ 
  

2 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

77.84 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร)สาขาบ้านสระ
สาล ี

1. เด็กชายกติตชิยั  พานเงิน 
2. เด็กชายธนากร  บรรลอืเสนาะ 
  

1. นายเฉลมิ  แก้วอารลีกัษณ์ 
  

3 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

76.87 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายธนภทัร  ยอ่มไธสง 
2. เด็กชายวฒุภิทัร  บุญรกัษ์ 
  

1. นายฤกษ์ชยั  แสงตาล 
  

4 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

75.28 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายคณาธปิ  เขตชยัภูม ิ
2. เด็กชายสมประสงค ์ ดีม ั่น 
  

1. นายถวลิ  เพ็ชรโต 
  

5 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั       
ป.1-ป.3 

73.28 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กชายธร์ีธภทัร  อาจสมบูรณ์ 
2. เด็กชายนวดล  บูญช ู
  

1. นายสธุนุ  จนัทรา 
  

6 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

72.3 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขานาง 

1. เด็กชายปรมินทร์  กองมา 
2. เด็กชายอมัฤทธิ ์ เมอืงล ี
  

1. นางสาวรตัติกาล  พดัสาริ
กรณ์ 
  

7 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

71.36 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายณฐัพนธ์  หยงสตาร์ 
2. เด็กชายนพดล  บุราคร 
  

1. นายจกัรภพ  ถึงกนั 
  

8 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

65.98 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กชายยศพฒัน์    เผือกโสภา 
2. เด็กชายวศิน   สรสวุรรณ 
  

1. นางฉววีรรณ   พุฒฟกั 
  

9 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั       
ป.1-ป.3 

64.07 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายสรศกัดิ ์  สงิห์ลอ 
2. เด็กชายอภิรกัษ์  กรอีนิทอง 
  

1. นางสาวบุญสง่  นพกาล 
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10 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

64.07 ทองแดง 9 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน สาขา
บ้านทา่แห 

1. เด็กชายธรีภทัร  พลราช 
2. เด็กชายปรม ี สวสัดิม์ิ่ง 
  

1. นางอ าไพ  ใจชื้น 
  

11 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั       
ป.1-ป.3 

60.05 ทองแดง 11 โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ ์  เรอืงศิร ิ
2. เด็กชายธติิกร  แจม่ดวง 
  

1. นางสาวดอกออ้  เรอืงฤทธิ ์
  

12 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

58.98 เข้ารว่ม 12 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กชายวนัชยั  ทรพัย์สนิ 
2. เด็กชายสริวชิย ์ จนัโอก 
  

1. นางวไิลพร  จนัทรา 
  

13 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3 

57.19 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กชายชลธ ี   ฤทธพิรหม 
2. เด็กชายวยสกร   เสนแสง 
  

1. นายบณัฑติ    ใจแก้ว 
  

14 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

51.78 เข้ารว่ม 14 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายณฐัพนธ์  สหีาบุตร 
2. เด็กชายศกัดิด์า  โตสมบตั ิ
  

1. นายบรรพต  ทยุบึงฉิม 
  

15 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3 

50.24 เข้ารว่ม 15 โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กชายนกัรบ  ครฑุทนิ 
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สารฤทธิ ์
  

1. นางศิรนินัท์  พรมมะกุล 
  

16 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

48.99 เข้ารว่ม 16 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กชายจริภทัร  จวนสาง 
2. เด็กชายเสกข์  พลเยีย่ม 
  

1. นางธนพร  ตาส ี
  

17 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3 

47.61 เข้ารว่ม 17 โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กชายณฐัพงษ์  ดาสงูเนิน 
2. เด็กชายวงศกร  รกัษาแดน 
  

1. นางสาวศิรพิร  สขุพฒัน์ 
  

18 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3 

46.25 เข้ารว่ม 18 โรงเรยีนวดัดงป่าค า 1. เด็กชายทตัธรรม   เกตุเปีย 
2. เด็กชายวฒุภิทัร   ทองค า 
  

1. นางเปรมจติต์   ทา่ไม้สขุ 
  

19 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั     
ป.1-ป.3  

41.18 เข้ารว่ม 19 โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กชายกฤษฎา  พนารกัษ์ 
2. เด็กชายเอราวฒัน์  คบบณัฑติ 
  

1. นายโชค  น่วมศรนีวล 
  

20 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบั      
ป.1-ป.3 

21.07 เข้ารว่ม 20 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายน าโชค   โก่งสอน 
2. เด็กชายสถาพร   พิศวง 
  

1. นางขนิษฐา   การงานดี 
  



21 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

89.97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายรชต  สโียหะ 
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตุตะพะ 
  

1. นายณฐัพฒัน์  มูลค า 
  

22 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กชายธนาวฒุ ิ ดิดจาด 
2. เด็กชายมโนชาต ิ ชิดมนตร ี
  

1. นายสมหมาย  โตนาราง 
  

23 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

77.51 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กหญิงพรธรีา  แซ่เลา้ 
2. เด็กหญิงพดัชา  พาภูเขียว 
  

1. นางสาวพรพิมล  สฉี ่า 
  

24 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

76.4 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงคณิตศร  เปลือ้งปลดั 
2. เด็กชายนฤนาถ  บวัแก้ว 
  

1. นายอภิชาต  ปานเทศ 
  

25 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

75.86 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กชายบุญฤทธิ ์ กนัประตูยอด 
2. เด็กชายวฒุชิยั  แก้วประดบั 
  

1. วา่ทีร่อ้ยตรปีรญิญา  เถือ่นชืน่ 
  

26 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

68.95 ทองแดง 6 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายจริวฒัน์  ข าระหงษ์ 
2. เด็กชายพีรภทัร  ภกัด ี
  

1. นางสาวสริริตัน์  ค าพิมูล 
  

27 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

63.55 ทองแดง 7 โรงเรยีนวดัดงป่าค า 1. เด็กชายกฤษกร   สขุทศัน์ 
2. เด็กหญิงขวญัตา   สขุประเสรฐิ 
  

1. นายน้อม   รกัเกียรติ ์
  

28 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

63.22 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายกติตพิงษ์  ดีนิยม 
2. เด็กชายวรเซษฐุ ์ ตุงคะศิร ิ
  

1. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม 
  

29 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

58.91 เข้ารว่ม 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
สองห้อง 

1. เด็กชายพีระพล  ระรวย 
2. เด็กชายสรุมศั   บุญพนัธ ์
  

1. นายนิคม   สขุสะอาด 
  

30 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

55.91 เข้ารว่ม 10 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กชายนิตพิล  แซ่ฮ้อ 
2. เด็กชายเกียรตศิกัดิ ์ ออ่นลมูล 
  

1. นางปญัญานี  บุญวงศ์ 
  

31 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

55.13 เข้ารว่ม 11 โรงเรยีนบ้านทุง่
ประพาส 

1. เด็กชายวรีวฒัน์  มามีศร ี
2. เด็กชายเมธ ี สขุศร ี

1. นายกอบโชค  พอใจ 
  



32 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

50.84 เข้ารว่ม 12 โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กชายชินภทัร  แพทย์สทิธิ ์
2. เด็กชายพงศพศั  ทรงไพรเดช 
  

1. นายเผด็จ  บุญมาทนั 
  

33 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

45.61 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กชายภควตั  แสงสวา่ง 
2. เด็กชายอภิสทิธิ ์ สบืเหลา่รบ 
  

1. นายปญัญา  เกี้ยวเกิด 
  

34 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

37.1 เข้ารว่ม 14 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กชายทกัดนยั    ไทยเทศ 
2. เด็กชายนฤพล    โสมสพุรรณ 
  

1. นายบณัฑติ   ใจแก้ว 
  

35 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

34.75 เข้ารว่ม 15 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายปานมงคล  บึงไกร 
2. เด็กชายยศวร   นาแพง 
  

1. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  

36 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

32.96 เข้ารว่ม 16 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กชายจริายสุ  มูลไชยสบู 
2. เด็กชายณฐัวฒุ ิ อนิทร์ประสทิธ์ 
  

1. นางวลยัภรณ์  ธนสมับณัณ์ 
  

37 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

31.08 เข้ารว่ม 17 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กชายจารกิุตติ ์ อนิทกูล 
2. เด็กชายนฐัวฒัน์  พนัแตง 
  

1. นางสาวเมธณีิ  เกตเุขียว 
  

38 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นไกล ป.4-ป.6 

28 เข้ารว่ม 18 โรงเรยีนพิจติร
อนิเตอร์ 

1. เด็กชายปวรศิ  ทรงทอง 
2. เด็กชายวชัรพล  เรอืนชะเมือง 
  

1. นางสาววนิดา  อนิโอภาส 
  

39 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กชายธนกฤต  บุญมา 
2. เด็กชายธรีพงษ์  มโนราช 
  

1. นายสมหมาย  โตนาราง 
  

40 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
ฝาง 

1. เด็กชายวรกานต์  พึ่งเกต ุ
2. เด็กหญิงวไิลพร  สทุธผิุย 
  

1. นางอรอมุา  เข็มทอง 
  

41 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายทวชียั  หยอยสกุล 
2. เด็กชายสริภพ  กมลาไสย์ 
  

1. นายไพโรจน์  บุญยิม้ 
  

42 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

79 เงิน 4 โรงเรยีนพิจติร
อนิเตอร์ 

1. เด็กชายภคัพล  ขะสะอาด 
2. เด็กชายภาณุวฒัน์  เอีย่มราคนิ 
  

1. นางสาววนิดา  อนิโอภาส 
  



43 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

77 เงิน 5 โรงเรยีนวดัสามขา 1. เด็กชายอไุร    นนัทสาร 
2. เด็กชายไพศาล   กุชะนนัท์ 
  

1. นายบณัฑติ   ใจแก้ว 
  

44 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

69 ทองแดง 6 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ จมุภู ่
2. เด็กหญิงนงลกัษณ์  ทบัมา 
  

1. นางมณฑกานต์  เฮงรสัม ี
  

45 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

68 ทองแดง 7 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขนัธวธุ 
2. เด็กชายธชิานนท์  ไกรนยั 
  

1. นางวนชัญา  ปนัทวาย 
  

46 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

67 ทองแดง 8 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กชายวฒุชิยั  รตันะวนั 
2. เด็กชายศิวกร  ดานาดแก้ว  

1. นางสาวประรดิา  สดุสงวน 
  

47 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายธรีศกัดิ ์ ใจงาม 
2. เด็กชายวนิยั  เขียวพุม่พวง 
  

1. นางสาวพิชชาภา  ทา้ววฒันา
กุล 
  

48 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงกมลลกัษณ์  ดงพลบั 
2. เด็กชายพีรพล  น่วมพนัธ์ 
  

1. วา่ทีร่อ้ยตรปีรญิญา  เถือ่นชืน่ 
  

49 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

60 ทองแดง 11 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายธรีภทัร  สาระชยั 
2. เด็กชายศุภกร  ชกัน า 
  

1. นางนิตยา  วลิยัรตัน์ 
  

50 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

56 เข้ารว่ม 12 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กชายปฏภิาณ  ตรอีนิทอง 
2. เด็กชายพชัรพล   พสักุล 
  

1. นายธานินทร์  บุญวงศ์ 
  

51 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

56 เข้ารว่ม 12 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กชายยศพทัธ ์ พนัวเิศษ 
2. เด็กชายรชัพงษ์  เสมาแก้ว 
  

1. นางวรศิรา  ทองสขุ 
  

52 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

53 เข้ารว่ม 14 โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กชายกรกฤต  แก้วเกษ 
2. เด็กชายทตัธน  บุญแสง 
  

1. นายเผด็จ  บุญมาทนั 
  

53 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

50 เข้ารว่ม 15 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายนนทพนัธ ์  เพชรเขยีว 
2. เด็กชายอภิวชิญ์   สภุาพ 
  

1. นางสาวจารวุรรณ   ศิรไิกร
วฒันาวงค ์
  



54 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งรอ่น ประเภท
รอ่นนาน ป.4-ป.6 

46 เข้ารว่ม 16 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายพินิจ  อนิทสนิ 
2. เด็กชายวฒุธิชิยั   สมุน 
  

1. นายณฐัพฒัน์  มูลค า 
  

55 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายก้องเกยีรต ิ ขุนสงคราม 
2. เด็กชายธวชัชยั  จติรมา 
  

1. นายวจิติร  ไทยลา 
  

56 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

69 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัพร   บุญเทีย่ง  
2. เด็กชายเมคนิ  ศรนีรคตุร 
  

1. นางสาวสภุคัชญา   อดัโดดดร 
  

57 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

68 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายธนธรณ์  พรมโพธิ ์
2. เด็กชายธนวตัร  ศรรีะวตัร 
  

1. นายธานี  ไรยนารถ 
  

58 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายชยากร  พรมพฒุ 
2. เด็กชายโกสนิทร์  สวา่งเมฆ 
  

1. นายวโิรจน์  ค าฟกั 
  

59 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

66 ทองแดง 5 โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กชายพงศกร  ทมุเสน 
2. เด็กชายสราวฒุ ิ คงทน 
  

1. นายอภิชาต  ปานเทศ 
  

60 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายธรียทุธ  บานแยม้ 
2. เด็กชายยศกร  พนัส ี
  

1. นางสาวธารรีตัน์  ใจเอือ้ย 
  

61 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินขึ้น
จากพื้น) ม.1-ม.3 

64 ทองแดง 7 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายต้นตระการ    มานิตย ์
2. เด็กชายศรายธุ    อนิตา 
  

1. นางดรณีุ    ใจสกุใส 
  

62 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายทกัดนยั  คมุสขุ 
2. เด็กชายรชัพล  เลขนอก 
  

1. นายวจิติร  ไทยลา 
  

63 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

73 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กชายประกาศิต  ใจงาม 
2. เด็กชายสทิธชิยั  ตนัซิน 
  

1. นายอภิชาต  ปานเทศ 
  

64 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

65 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายธนธรณ์  ทองด ี
2. เด็กชายปฏพิล    ทนุ 
  

1. นางสาวมานิตา   อนิทรสทิธิ ์
  



65 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

53 เข้ารว่ม 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายจริะศกัดิ ์ จนัทร์หา 
2. เด็กชายชยากร  วงศ์สวุรรณ 
  

1. นางสาวธารรีตัน์  ใจเอือ้ย 
  

66 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

47 เข้ารว่ม 5 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายนทัพงษ์  จนัตะบุตร 
2. เด็กชายศุภชยั  แยม้ชตุ ิ
  

1. นายกฤษณะ  หมืน่หาญ 
  

67 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

44 เข้ารว่ม 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายชยัมงคล  รอดวนิิจ 
2. เด็กชายโกศล  สวา่งเมฆ 
  

1. นายวโิรจน์  ค าฟกั 
  

68 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัเครือ่งบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย
ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

43 เข้ารว่ม 7 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายทวศีกัดิ ์   ชมพูวเิศษ 
2. เด็กชายเทดิศกัดิ ์   แก้วออ่น 
  

1. นางทติะยา    พาละพล 
  

69 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดภาพยนตร์ส ัน้ ป.1-ป.
6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายบุพกร   บูรณกูล 
2. เด็กหญิงรวสิรา  กลอ่มรกัษา 
3. เด็กชายศิวะวธุ  สขุใส 
4. เด็กหญิงสรุดา   ภิญโญ 
5. เด็กหญิงอนญัพร   ชุ่มเย็น 
  

1. นายชนินทร์  เป่ียมงาม 
  

70 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดภาพยนตร์ส ัน้ ป.1-ป.
6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กหญิงกรกมล  มีโต๊ะ 
2. เด็กชายจอ่ จอ่  เทะ 
3. เด็กหญิงประภาพนัธ์  บวับาง 
4. เด็กชายรชัชานนท์  จอมพล 
5. เด็กชายราเมศวร์  ทองอนิทร์ 
  

1. นางสาวพรสวรรค์   ตุงคะสริ ิ
2. นางนิภาพร  สขุประเสรฐิ 
  

71 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดภาพยนตร์ส ัน้ ม.1-ม.
3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงจรญัญา  บุญเต็ม 
2. เด็กหญิงทวพีร   สงิห์ลอ 
3. เด็กหญิงปวณ์ีนุช   แตงนุ่น 
4. เด็กชายพีระพฒัน์   ตู้แก้ว 
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่อชัน้ 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นายสรลั   ส าล ี
  

72 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดภาพยนตร์ส ัน้ ม.1-ม.
3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ พลรกัษา 
2. เด็กชายนิธวิฒัน์  สขุม ี
3. เด็กหญิงวภิาวรรณ  กู่สนัเทยีะ 
4. เด็กหญิงสริกิานดา  กลิน่มะพร 
5. เด็กหญิงสวุรรณา  พุทธพนั 

1. นายนรงฤทธิ ์ ศรทีอง 
2. นายอษัฎาวธุ  ศรสี าราญ 
  



73 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กชายจรีวฒัน์  ปะสริ ิ
2. เด็กหญิงเบญจรตัน์  สขุหนุน 
  

1. นางเอือ้มเดือน  แสงปญัญา 
2. นางสาวอรณุรุง่
รตัน์  ทองอว่ม 
  

74 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัโนนป่า
แดง 

1. เด็กชายภาคนิ  ออ่นแก้ว 
2. เด็กหญิงวรีดา  อนิหาดกรวด 
  

1. นางยพุิน  พนัธุ์หวยพงศ์ 
2. นางสารณีิ  เทีย่งอยู ่
  

75 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กชายชโยดม  พุกกลิน่ 
2. เด็กหญิงฐติิพร   หย ่าวลิยั 
  

1. จ.ส.อ.กชภูม ิ ขุนทองพนัธุ ์
2. นายบุญเลศิ  เมืองทอง 
  

76 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงมิ่งกมล   แพทอง 
2. เด็กชายศุภกร  รอดเขียว 
  

1. นางวไิลวรรณ   ใจบุญ 
  

77 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรยีนราษฎร์
บ ารงุ 

1. เด็กหญิงณฎัฐรกิา  เรอืงฤทธิ ์

เดช 
2. เด็กชายวทิวสั  ทางาม 
  

1. นายธงชยั  เถาสมบรณ์ 
2. นางสาวเกศนีย์  มีแสง 
  

78 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายธรีภทัร  ภูศร ี
2. เด็กหญิงเยาวพร  กุณะ 
  

1. นางนกน้อย  ห้องทองค า 
2. นางภูรชิญา  พรหมเมศร์ 
  

79 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กชายพงศกร  เซ็งประสทิธิ ์
2. เด็กหญิงอรอนงค ์ พลเมืองหลา้ 
  

1. นางสาววารดา  เขือ่นพนัธ ์
2. นางสาวสชุาภคั  จนัทสงิห์ 
  

80 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กหญิงกญัญาวร์ี  ป่ินทอง 
2. เด็กชายปภาวรทิร์  โตเร็ว 
  

1. นางสาวสภุารตัน์  ธนสตัยา 
2. นางบงัอร  จนัทราทพั 
  

81 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กหญิงวรนิทร  มรรยาท 
2. เด็กชายเดชาโชต ิ ไชยค าภา 
  

1. นางสาวนงเยาว์  กาญจนอดุม 
  

82 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กหญิงกลัยรตัน์  กลิน่จนัทร์ 
2. เด็กชายณฐัวฒัน์  หมอนจนัทร์ 
  

1. นางสาวพรสวรรค์   ตุงคะสริ ิ
  

83 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กหญิงดารนิทร์  สขุเจรญิ 
2. เด็กชายธนโชต ิ อ ่าปั้น 
  

1. นางวรีดา  พานิชผล 
2. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
  



84 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านหนอง
น ้าเขียว 

1. เด็กหญิงธญัจริา  รุง่เรอืง 
2. เด็กชายธร์ีกวนิ  ใจกล ่า 
  

1. นางกลัยรตัน์  วทิยการ 
  

85 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านป่า
แซง 

1. เด็กหญิงกานดา  นพวงค ์
2. เด็กชายสรุยิะกาญ  ชาติบตุร 
  

1. นางสาววาสนา  แก้วมาก 
  

86 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กชายสทิธนินัท์  เกตุวงศ์ 
2. เด็กหญิงอษุาวภาค  บุญช่วย 
  

1. นางนพวรรณ  วจิติรเนตร 
  

87 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กชายพิพรรธ  สวุรรณรตัน์ 
2. เด็กหญิงวรวรรณ์  แซ่ต ัง้ 
  

1. นางสาวจนิดา  ศรหีิรญั 
2. นางวารณีุ  ก าลงังาม 
  

88 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านตลกุ
หิน 

1. เด็กชายภคัพล   ภูมเิขต 
2. เด็กหญิงภาณุมาศ   กุลเทศ 
  

1. นางนทัธมน   หลจี ู
2. นางสาวเยาวรตัน์   พงษ์
ประยรู 
  

89 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านใด
โพธิ(์เงิน - ทองยอ้ย
อทุศิ) 

1. เด็กชายภาณุวฒัน์  ปอสงิห์ 
2. เด็กหญิงศิรภสัสร  จติวจิารณ์ 
  

1. นางพรรณอร  สรุยิสวสัดิ ์
  

90 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงณฐักาญจน์  หีบแก้ว 
2. เด็กชายสวุรรณภมู ิ ชูแก้ว 
  

1. นางกนัยาวร์ี  จิว๋แก้ว 
2. นางสาวเทพอกัษร  สวา่งด ี
  

91 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กหญิงณฐัรกิา  โพธิอ์ยู ่
2. เด็กชายวรีนิทร์  ธรีวฒุิ 
  

1. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
2. นางทศพร  ศรสีวสัดิ ์
  

92 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงชนนัธร  ผายแสง 
2. เด็กชายภูมพิฒัน์  พรมน้อย 
  

1. นางสธุญัญา  ตัง้สวุรรณเจรญิ 
2. นายสธุาศิน  ตัง้สวุรรณเจรญิ 
  

93 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายพิพฒัน์   อาจหาญ 
2. เด็กหญิงสชุาวดี   พงัคะ 
  

1. นางวเิชียร   มธรุส 
2. นางสาวรุง่รตัน์   อนิทะกูล 
  

94 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายปฏพิล   เหลาประดิษฐ์ 
2. เด็กหญิงศิรพิร  แก้วกาญจนะ
วงษ์ 
  

1. นางสาววาสนา  รุง่อนิทร์ 
  



95 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัล าชะลา่ 1. เด็กหญิงปรยีานุช  ทนิะศร ี
2. เด็กชายปรเมศร์  เดือนเพ็ญ 
  

1. นางอมรศร ี จนีสวสัดิ ์
2. นายสนัติ  ทั่งศิร ิ
  

96 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กหญิงณชัฌา  แสงเย็น 
2. เด็กชายวษิณุ  จนัทร์ช่วง 
  

1. นางคมคาย  จนัทร์กลิน่ 
2. นางจนิตนา  เชื้อต่อมา 
  

97 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.75 ทอง 4 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงกลัยาณี  ค าแก้ว 
2. เด็กชายกติิณฏัฐ์  ล าตาล 
  

1. นางสาววารดา  เขือ่นพนัธ ์
2. นางสาวสชุาภคั  จนัทสงิห์ 
  

98 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กชายพิพฒัน์พงษ์  เหมือนนึก 
2. เด็กหญิงภทัราภรณ์  ทมุพร 
  

1. นางเอือ้มเดือน  แสงปญัญา 
2. นางสาวอรณุรุง่
รตัน์  ทองอว่ม 
  

99 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.25 เงิน 6 โรงเรยีนวดัโนนป่า
แดง 

1. เด็กหญิงชมพูนุช  อิม่ปั้น 
2. เด็กชายพีรพงศ์  นุชทพั 
  

1. นางยพุิน  พนัธุ์หวยพงศ์ 
2. นางจนิดา  เกี้ยวเกิด 
  

100 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงกรรว ี สนีาคสขุ 
2. เด็กชายณภทัร  แป้นสะอาด 
  

1. นางฐติิมา  สวุรรณา 
2. นางนิตยา  วชัรานุกูลกิจ 
  

101 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านตลกุ
หิน 

1. เด็กชายจริวฒัน์   ละมงั 
2. เด็กหญิงณฐัชยา   สขุท ั่วญาติ 
  

1. นางนทัธมน   หลจี ู
2. นางสาวเยาวรตัน์   พงษ์
ประยรู 
  

102 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.5 เงิน 9 โรงเรยีนราษฎร์
บ ารงุ 

1. เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเชษฐ์ 
2. เด็กชายมโนชา  สขุหรอ่ง 
  

1. นายธงชยั  เถาสมบรณ์ 
2. นางสาวเกศนีย์  มีแสง 
  

103 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรยีนวดับ้านล า
นงั 

1. เด็กหญิงเบญจภา   สงัมา 
2. เด็กชายเป่ียมบญุ   บุญต่อม 
  

1. นายอทุศิ   สง่ศร ี
2. นางสมุาล ี ศรทีอง 
  

104 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายนพรตัน์  ตรพีฒัน์ 
2. เด็กหญิงวริยิาภรณ์  จอมค าสงิห์ 

1. นางกลัยกร  พนัตรเีกิด 
  

105 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านทา่
มะไฟ 

1. เด็กชายจารกุร  ตรษุศาสตร์ 
2. เด็กหญิงปนดัดา  เปรมรุง่ 
  

1. นางณิชนนัทน์  อาตวงษ์ 
2. นางจรญีาภรณ์  ฟกัคง 
  



106 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กชายนพรตัน์  คงเจรญิ 
2. เด็กหญิงนฤภร  คงแรต 
  

1. นางสาวสภุารตัน์  ธนสตัยา 
2. นางบงัอร  จนัทราทพั 
  

107 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายณฐัพล  พระเทศ 
2. เด็กหญิงยพุารตัน์  สวสัเอือ้ 
  

1. นางสาวจริาภรณ์  ภาระพงษ์ 
  

108 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.25 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายดนุเดช  สงัครฑุ 
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์เดช 
  

1. นายวจิติร  ไทยลา 
2. นางสาวอรณีุ  แสงศร ี
  

109 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.25 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงสดุารตัน์   โตเมศร 
2. เด็กชายไกรภพ   วงัอนิตา 
  

1. นางวไิลวรรณ   ใจบุญ 
  

110 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 17 โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กหญิงกาญจเนตร   นิลวฒัน์ 
2. เด็กชายวรพจน์   ครธุทนิ 
  

1. นางชนิดา   ถาวรศกัดิ ์
2. นางสวุรรณรตัน์   ทองขาว 
  

111 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กชายนิธภิทัร  ใจงาม 
2. เด็กหญิงวราพร  เชียงออ่น 
  

1. นายสชุน  ออ๊ดหม ี
2. นางสาวสพุรรษา  กุณา 
  

112 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 19 โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กชายธนาดล  ใจแสวง 
2. เด็กหญิงสวุดิา  ขมคิม้ 
  

1. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
2. นางทศพร  ศรสีวสัดิ ์
  

113 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 20 โรงเรยีนเทศบาล 3 1. เด็กชายพงษกร  แนวโสภี 
2. เด็กหญิงพิชยา  บุตสะโต 
  

1. นางสชุาดา  สติานนท์ 
2. นางสาวชุติมา  นิติศกัดิ ์
  

114 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 21 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง สาขาบ้านบ่อป้ิง
เกลอื 

1. เด็กหญิงณชัชา  สรุะมยั 
2. เด็กชายอานนท์  หอมเจรญิ 
  

1. นางสาวภทัรมาส  สขุาภิรมย ์
2. นางสาวสภุาวดี  รกัหาญ 
  

115 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายชชัชยั  แสงใส 
2. เด็กหญิงพิยาดา  โสข า 
  

1. นางสภุาพร  ถาวรศกัดิ ์
  

116 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงปญัญาพร  สงิห์สง่า 
2. เด็กชายวญิญ ู จะนะสมบตั ิ
  

1. นางเอือ้มเดือน  แสงปญัญา 
2. นางสาวอรณุรุง่
รตัน์  ทองอว่ม 
  



117 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงพิชญ์สนีิ   สงิห์โต 
2. เด็กชายภิญโญ   ตุงคะศิร ิ
  

1. นางสาวเจรญิศร ี  ทพิยโสตถ ิ
2. นางสาวพรรณงาม   รอดฟ้า 
  

118 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงพรปวณ์ี  อรญัพฤกษ์ 
2. เด็กชายยศธร  ปารกัษา 
  

1. นางสะอาด  เถือ่นชืน่ 
2. นางขวญัเรยีม  มณีธรรม 
  

119 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จอ้ยสขุ 
2. นายเชาวรตัน์  ภู่เสม 
  

1. นางประฤด ี มากทรพัย์ 
2. นางประนอม  ทรงทอง 
  

120 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายฐริพรรษ  พงษ์พานิช 
2. เด็กหญิงวาสนา  ล าปะละ 
  

1. นางสาวศิรจิติ  ถาวรกูล 
2. นางอมัพรรณ์  ทบัทมิ 
  

121 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กชายสถาพร   ฉิมสดุ 
2. เด็กหญิงสมุาล ี  ธานี 
  

1. นางสาวจตินภา    บ ารงุมา 
  

122 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายภาณุพงศ์  วราหะ 
2. เด็กหญิงอารพ ี แก้วทองด ี
  

1. นางสริยิากร  ตุงคะศิร ิ
2. นางสจุติรา  สงวนสตัย ์
  

123 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กชายนิติรนัดร์  สเีมฆ 
2. เด็กหญิงศศปิระภา  พรรษา 
  

1. นายธรีวฒุิ  กุศลวงศ์ 
2. นางวาสนา  กุศลวงศ์ 
  

124 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กชายกติติสร  จริะชิตสนุทร 
2. เด็กหญิงนทัวนั  พลอยเขียว 
  

1. นางส าเนียง  นาป้อม 
2. นางสาวภทัรวรรณ  ภู่ผะกา 
  

125 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายนฐัพล  เอีย่มนุช 
2. เด็กหญิงแพรวพิไล  พิมทอง 
  

1. นายบุญเลศิ  มีนก าจรเดช 
  

126 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายชินวฒัน์   อนิหนั 
2. เด็กหญิงนพรตัน์   ตรผีล 
  

1. นางวเิชียร   มธรุส 
2. นางผาณิต   โพธิใ์บ 
  

127 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงฐติิรตัน์   ธปูหอม 
2. เด็กชายสทุธพิงษ์   ตุงคะศิร ิ
  

1. นางวนัเพ็ญ   แสงศร ี
  



128 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงกลัยานี  ทพิย์มณี 
  

1. นางจรีภา  เอมเอีย่ม 
  

129 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายธนวฒัน์  สทิธโิชติ 
  

1. นางสมานตัตา   ทองรุง่ 
  

130 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงจามจรุ ี  ล า้เลศิ 
  

1. นางยพุา   เฟ่ืองโชติการ 
  

131 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

83 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงรุง่ทวิา   โฆษา 
  

1. นางรตันา   สนปี 
  

132 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรฟีอง 
  

1. นางวนัทนา  ไทยหลอ่ 
  

133 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

78 เงิน 6 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงฆรวณัณ์  บูรณชาติ 
  

1. นางสมทรง  บุตวงศ์ 
  

134 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

76 เงิน 7 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงอาจารญีา  พงษ์เจรญิ 
  

1. นางสาวพิจติรา  บญัญตั ิ
  

135 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

68 ทองแดง 8 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร 
  

1. นายพิษณุ  วชินี 
  

136 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

65 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงเพชรมณี  จาดมี 1. นางอาภรณ์  สมบูรณ  

137 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

63 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายวทิยา  โยวะ 
  

1. นายอภิกฤตย ์ ข าบณัฑติย ์
  

138 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

62 ทองแดง 11 โรงเรยีนวดัใหม่
ราษฎร์บ ารงุ 

1. เด็กหญิงเขมจริา  อยูศ่ร ี
  

1. นางลาวลัย์  สขุเกิด 
  

139 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงศุจภีรณ์   ทรพัย์
ประเสรฐิ 
  

1. นางสาวพชัรนิทร์   สขุสะอาด 
  

140 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านห้วย
ค าตาล 

1. เด็กชายสมพงษ์  เย็นขนั 
  

1. นางสาคร  พึ่งบุญเรอืง 
  

141 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกญัญ์กุลนชั  บุญผ่อง 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  



142 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กหญิงศิรพิร  ออมสนิ 
  

1. นางสาวเหมือนฝนั  ขาวทรง
ธรรม 
  

143 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงมุกธติา  มีแดนไผ ่
  

1. นางนภารตัน์   อาภาศิรผิล 
  

144 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

78 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงวไิลวรรณ  ศิรชิยัสทิธิ
กรณ์ 
  

1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์ 
  

145 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

76 เงิน 5 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายศุภกิจ  เมฆชอุม้ 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

146 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

75 เงิน 6 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงอมัพวนั  แสนวงั 
  

1. นางสาวพิจติรา  บญัญตั ิ
  

147 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์" ป.
4-ป.6 

72 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงรุง่นภา    หอมหุน 
  

1. นางรตันา   สนปี 
  

148 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

68 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กชายมานุ   ภู่พชิิต 
  

1. นางยพุิน   ยอดเถือ่น 
  

149 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"         
ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กหญิงอนญัญา  จงัพินิจกุล 
  

1. นางส านวน  จ านงภกัด ี
  

150 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

64 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
จ ั่ว 

1. เด็กหญิงดารนิ   ชูไชยภูม ิ
  

1. นายพินิจ   ขนัดวง 
  

151 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

63 ทองแดง 11 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงอรนลนิ  แสงค า 
  

1. นายขรรชยั  สารนอก 
  

152 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

62 ทองแดง 12 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กหญิงจดิาภา  สงัข์ทอง 
  

1. นางผ่องศร ี หมอนเมือง 
  

153 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

61 ทองแดง 13 โรงเรยีนวดัใหม่
ราษฎร์บ ารงุ 

1. เด็กหญิงธรีาพร  อยูศ่ร ี
  

1. นายชยัพร  แพโพธิ ์
  

154 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านห้วย
ค าตาล 

1. เด็กชายสวิานนท์  ชูประสนธิ ์
  

1. นางสาวพนารกัษ์  ศรนีาราง 
  

155 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายอาทติย ์ สนุทรศร ี
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  



156 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ม.1-ม.3 

75 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงวรรณภา  ปลืม้ยิม้ 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

157 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ม.1-ม.3 

55 เข้ารว่ม รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงศศิธร  เสรฐิสงิฐ์ 
  

1. นางประไพ  อยูบุ่ญ 
  

158 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัพร  สวุรรณดิษฐ์ 
  

1. นายมานะ  พลายเพลดิ 
  

159 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สรา้งสรรค์"  
ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายธนวฒัน์   นุ่มแน่น  1. นายประกอบ   สขุสวา่ง  

160 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงนชัณชล   มาสระ 
  

1. นางสจุติรา   รตันอดุมวรรณา 
  

161 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงวชัราภรณ์  ดีม ั่น 
  

1. นางส าเนา  จนัทพิมพ์ 
  

162 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านคลอง
สะแกป่าหวาย 

1. เด็กหญิงจติรลดา  วรรณกูล 
  

1. นางสมถวลิ  ศรฉี ่า 
  

163 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

86 ทอง 4 โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กหญิงมธรุส  กะอาจ 
  

1. นางสาวปราณี  จิม่จนัทร์ 
  

164 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

86 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหวัดง 1. เด็กหญิงปณัฑติา    เจรญิวยั 
  

1. นายเบญจรงค์    มนัตะสตูร 
  

165 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

86 ทอง 4 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงนิชาภา  ปลืม้ยิม้ 
  

1. นางสมทรง  บุตรวงศ์ 
  

166 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

86 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านตลกุ
หิน 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ  กลิน่เดช 
  

1. นางนทัธมน   หลจี ู
  

167 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงสทุธกิานต์  ฉบัจนัทกึ 
  

1. นางจรุภีรณ์  แพทอง 
  

168 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

75 เงิน 8 โรงเรยีนวดัดงป่าค า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สขุ
ประเสรฐิ  
  

1. นางบุญญิสา   อศวบุญโชด 
  



169 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

74 เงิน 10 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงเพชรภสัรา  ด่านพิไล
พร 
  

1. นายวษิณุ  วชินี 
  

170 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

74 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านยาง
สขุวฒัน์ 

1. เด็กหญิงหทยัภทัร   แยม้ทอง 
  

1. นางสาวสนิุสา   หมอกมืด 
  

171 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

74 เงิน 10 โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กชายขตัตยิ  กนัสขุ 
  

1. นางเพ็ญแข  วรีะพนัธ์ 
  

172 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

74 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กหญิงธนศร   มีบุญ 
  

1. นางศศิธร  เถาวลัย์ 
  

173 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

73 เงิน 14 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กชายวรีวฒัน์  คงคา 
  

1. นายประเสรฐิ  แจม่จ ารสั 
  

174 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

66 ทองแดง 15 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงวรรณวล ี สงัด ี
  

1. นางสาวปราณีต  เทยีมศร 
  

175 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

65 ทองแดง 16 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กหญิงปณัฑติา  ข าไชโย 
  

1. นางสาวสายสญิจน์  ตัง้ใจ 
  

176 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

65 ทองแดง 16 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายเอ  กิตติพนั 
  

1. นางแก้วนภา  อนุเคราะห์ 
  

177 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

64 ทองแดง 18 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กชายเอรคิ  ฮวนทชิาวด์ 
  

1. นายศุภสงกรานต์  พฤกษะวนั 
  

178 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กชายธนิศ  วงศ์ห้วยแก้ว 
  

1. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
  

179 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัทา่บวั
ทอง 

1. เด็กหญิงอยัยารนิ  เอีย่มส าอาง 
  

1. นายวรีเชษฐ  เถาวลัย์ 
  

180 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงชญานิน  ม่วงโพธิศ์ร ี
  

1. นางวนชัญา  ปนัทวาย 
  

181 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  แก้วอดุม 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  

182 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

89 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กหญิงสภุาวลัย์  มงคลค าชาว 
  

1. นางสาวเหมือนฝนั  ขาวทรง
ธรรม 
  



183 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

88 ทอง 5 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงณฐกาญจน์   ศรทีอง 
  

1. นางสาวชมพูนุท   ศกัดิเ์พ็ญ
ศร ี
  

184 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

87 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมกลอ่ม 
  

1. นางบวัผนั  จนัทร์หอมกุล 
  

185 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

76 เงิน 7 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กชายติณณพฒัน์  ชูเมือง 
  

1. นางสาวสายสญิจน์  ตัง้ใจ 
  

186 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงวลยัพร  แก้วก าพล 
  

1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์ 
  

187 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านปลวก
สงู 

1. เด็กหญิงมานิตา  บุญสง่ 
  

1. นางปุณรศิา  เรอืงเดช 
  

188 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

74 เงิน 10 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงอนามกิา  สวา่งเพ็ง 
  

1. นางบุปผา  กองละเอยีด 
  

189 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

74 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ยา 

1. เด็กหญิงณชักานต์   ทมิแยม้ 
  

1. นางทเุรยีน   ศิรอิอ่น 
  

190 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

73 เงิน 12 โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กหญิงทนิประภา  จนัทวงค์ 
  

1. นางสาวสาลี ่ สขุพนัธ ์
  

191 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 13 โรงเรยีนบ้านปากดง 1. เด็กชายธนพล  จนิดามงั 
  

1. นางศรทีอง  สละสนิ 
  

192 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 14 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงธนชัพร   โพธิจ์นิดา 
  

1. นางสาวลดัดา   โพธิจ์นิดา 
  

193 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 14 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายเจนณรงค ์ สายบวั 
  

1. นางศลษิา  ไชยพรพฒันา 
  

194 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 14 โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กชายภาณุภทัร  สวุรรณ 
  

1. นางวรีดา  พานิชผล 
  

195 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

64 ทองแดง 17 โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กหญิงสรุยิา  แตงงาม 
  

1. นางส านวน  จ านงภกัด ี
  

196 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

64 ทองแดง 17 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กหญิงจนัทมิา  พาเจรญิ 
  

1. นางผ่องศร ี หมอนเมือง 
  



197 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ป.4-ป.6 

64 ทองแดง 17 โรงเรยีนบ้านหวัดง 1. เด็กหญิงสภุศิร ิ   หมีแช 
  

1. นายเบญจรงค์   มนัตะสตูร 
  

198 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายณฐัพล  บุญช ู
  

1. นางสาวสปุญัญา  เทศทาบ 
  

199 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กชายเจษฎา  ออ่นตานา 
  

1. นางขวญัเรยีม  มณีธรรม 
  

200 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

76 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กชายกรทอง  พิณทอง 
  

1. นางประพาส  เพชรพงศ์ 
  

201 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

74 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงมานิตา  ฟกัศร ี
  

1. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
  

202 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

54 เข้ารว่ม 5 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายศุภวทิย์   ภู่เงิน  
  

1. นางสาวนพมาศ  เถาวลัย์ 
  

203 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

53 เข้ารว่ม 6 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงจนัทกานติ ์ พรมใจ
รกัษ์ 
  

1. นายชยัชาญ  รกัผึ้ง 
  

204 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 
 

52 เข้ารว่ม 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงนุจร ี อยูเ่บิก 
  

1. นายมานะ  พลายเพลดิ 
  

205 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

50 เข้ารว่ม 8 โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงอรมรตัน์   ศรนารายณ์ 
  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 
  

206 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี 
ม.1-ม.3 

50 เข้ารว่ม 8 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงธดิารตัน์  กระสงั 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

207 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงวาสนา  กองบาง 
  

1. นางจรีภา  เอมเอีย่ม 
  

208 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงพิมพ์ประพตัร  อนิทะ 
  

1. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
  

209 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

53 เข้ารว่ม รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงภาพิมล  ทะมีน 
  

1. นายประหยดั  เจรญิชยั 
  

210 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

50 เข้ารว่ม 4 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงกฤตยา  เผ่าพนัธ ์
  

1. นางสาวสมควร  เชิงหล า 
  



211 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

50 เข้ารว่ม 4 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงจริาภรณ์  แน่งอนงค ์
  

1. นายชยัชาญ  รกัผึ้ง 
  

212 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงสวุรรณี   พานพบ 
  

1. นายประกอบ   สขุสวา่ง 
  

213 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการเขียนภาพ
จติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายสรุชยั  จนัดา 
  

1. นางจรีะภา  เอมเอีย่ม 
  

214 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการเขียนภาพ
จติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงอมรรตัน์  มีมา 
  

1. นายชยัชาญ  รกัผึ้ง 
  

215 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการเขียนภาพ
จติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

70 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายเอกชยั  มุสกิะพนัธ ์
  

1. นางอษุา  คงคอน 
  

216 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการเขียนภาพ
จติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เก้าพนัธ ์
  

1. นายประกอบ   สขุสวา่ง 
  

217 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กหญิงญาใจ  สงัข์คง 
2. เด็กหญิงพรนภา  คงสม 
  

1. นางสรุนิทร์  เกี้ยวเกดิ 
2. นางมรรยาท  นิธธินัยกานต์ 
  

218 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านคลอง
สะแกป่าหวาย 

1. เด็กหญิงสลลิทพิย ์ ธรรมสทิธิ ์
2. เด็กชายเดชาวตั  กุลจนัทร์ 
  

1. นางสมถวลิ  ศรฉี ่า 
2. นางสาวสาวติรี  กวยทะวมิล 
  

219 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงหทยัรตัน์  เสกสงิห์ 
2. เด็กหญิงอโรชา  ช านาญ 
  

1. นางอชัรา  จนัแดง 
2. นางจรีะภา  เอมเอีย่ม 
  

220 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

83 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงสภุสัสร  บุญเพิ่ม 
2. เด็กหญิงเสาวคนธ ์ แยม้ล าใย 
  

1. นางภรณ์ธภิา  คงรส 
2. นางสภุจันา  รตันะไทย 
  

221 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

79 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงรจุริา  หุ่นลาย 
2. เด็กหญิงวาสนา  ตัง้นาป ู
  

1. นางสาววารนิ  ค าเล็ก 
  

222 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

78 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กชายศกัดิส์ทิธิ ์ สบืสวน 
2. เด็กหญิงศิรวิรรณ  สบืสวน 
  

1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ ์
2. นางสาวฉววีรรณ  เกยงค ์
  



223 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

77 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กหญิงนฐัวรรณ  เบ้าภาระ 
2. เด็กหญิงนิศารตัน์  อนิทะหงษ์ 
  

1. นางมานิศา  ออ่นจา้ย 
  

224 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

76 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงกญัญาณฐั  งิ้วราย 
2. เด็กหญิงรุง่นภา  ประสงค์ผล 
  

1. นางสาวศิรเิพ็ญ   พุฒฟกั 
2. นายกมล   มุทจุดั 
  

225 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

75 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงปนดัดา    กุชะนนัท์ 
2. เด็กหญิงเด็กหญงิเจน
สดุา    พ่วงบุใหญ ่
  

1. นางรตันา   สนปี 
  

226 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

68 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กหญิงสชุาดา  โนนุช 
2. เด็กหญิงสภุาวรรณ  หมีอิม่ 
  

1. นางบวัผนั  จนัทร์หอมกุล 
  

227 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

67 ทองแดง 11 โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กหญิงขวญัจริา  พิมบุตร 
2. เด็กหญิงนฤมล  จนัทสิา 
  

1. นางสาวปราณี  จิม่จนัทร์ 
  

228 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

66 ทองแดง 12 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกานตศิา   ศรโีชติ  
2. เด็กหญิงจารวุรรณ   ด้วงมาก 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นางสาวกิฒยาภรณ์   กองโฮม 
  

229 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

57 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงกุลสนีิ  บุญเลีย้ง 
2. เด็กหญิงรตันาภร  สมานมิตร 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
2. นางสาวเสาวลกัษณ์  เส็ง
พานิช 
  

230 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

57 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญโท 
2. เด็กหญิงพิจติรา  พวงทอง 
  

1. นางสาวสายสญิจน์  ตัง้ใจ 
  

231 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

57 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กหญิงนิโคล ยเูซนน่า  ฟิล
ลปิส์ 
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ทองประดษิฐ์ 
  

1. นายอภิกฤตย ์ ข าบณัฑติย ์
  

232 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

57 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ ์
2. เด็กหญิงสวุมิล  เพ็ญสมบตั ิ
  

1. นางลคัคณา   ถาวรพนัธุ์ 
2. นางทพิาพร   เพชรอ าไพ 
  



233 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านล า
นงั 

1. เด็กหญิงปิยาพร  นาเจรญิสขุ 
2. เด็กหญิงพีรดา   จนัทรมณี 
  

1. นางสมุาล ี ศรทีอง 
2. นายอทุศิ  สง่ศร ี
  

234 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กหญิงบณัฑติา  ชูเมือง 
2. เด็กหญิงสนิุศา  วงษ์ทอง 
  

1. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
2. นางทศพร  ศรสีวสัดิ ์
  

235 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านคลอง
สะแกป่าหวาย 

1. เด็กชายพชัรพล  ทเีพ็ง 
2. เด็กหญิงวภิาว ี โคตะนนท์ 
  

1. นางสมถวลิ  ศรฉี ่า 
2. นางอมัพร  มานออ่น 
  

236 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัเนินปอ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมพู ่
2. เด็กหญิงธญัรตัน์  จนัทร์มน 
  

1. นางส าเรงิ  ตงเทง่ 
  

237 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงณฐัพร  ขนัทอง 
2. เด็กหญิงพรรณภกัษา  ชุ่มเย็น 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
2. นางสมคดิ  บุญม ี
  

238 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

85 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กหญิงชนญัชิดา  รอดทรพัย ์
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  สขุเขตร์ 
  

1. นายณฐัพล  ไพรวรรณ์ 
2. นายธนกฤต  เต็งสวุรรณ์ 
  

239 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

78 เงิน 5 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กหญิงกติตมิา  พลาพล 
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  ทรพบั 
  

1. นางบุญสม  แจม่จ ารสั 
2. นายประเสรฐิ  แจม่จ ารสั 
  

240 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

76 เงิน 6 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงจฬุารกัษ์   ดีไทย 
2. เด็กหญิงมณฑติา   ไมนา 
  

1. นางประภสัสร  สวามีชยั 
  

241 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

75 เงิน 7 โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กชายวรีภทัร   ศรสีมศกัดิ ์
2. เด็กชายสายป่าน   จนัทะเสน 
  

1. นางสาวเหมือนฝนั  ขาวทรง
ธรรม 
  

242 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

74 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงณฐัธดิา   บวัผนั 
2. เด็กหญิงสริวิรรณ    แซงชน 
  

1. นางสาวแพรไพลนิ   วงษา 
2. นางสทุธกิานต์   สอนสงิห์ 
  

243 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

73 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงตติยา  กรอีนิทอง 
2. เด็กหญิงพุทธา   ค าคอ้ม 
  

1. นางสาววารนิ  ค าเล็ก 
  



244 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

68 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงประกายวรรณ    ลาภ
เกิด 
2. เด็กหญิงสชุานุช    งามออ่น 
  

1. นางรตันา   สนปี 
  

245 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

67 ทองแดง 11 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกุลธดิา   เกตุคง 
2. เด็กหญิงเขมจริา   สมุลทา 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นางสาวกิฒยาภรณ์   กองโฮม 
  

246 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 12 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงจนิต์จฑุา  ศรสีนาม 
2. เด็กหญิงปิยะวด ี กองเต็ก 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
2. นางปภชัญา  ภทัรพิพชัร์ 
  

247 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 13 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงณิชา  เหมือยไทยสง 
2. เด็กหญิงนทัธมน  จงูวงษ์สขุ 
  

1. นางสาวนิตยา  พกัด ี
2. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ ์
  

248 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

64 ทองแดง 14 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กหญิงณลสิา  สรนรนิทร์ 
2. เด็กหญิงณฐักาญจน์  แยม้พราย 
  

1. นางบวัผนั  จนัทร์หอมกุล 
  

249 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

63 ทองแดง 15 โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กหญิงพรประภา  ธรรมดา 
2. เด็กหญิงสภุชัชา  จนัทาทบั 
  

1. นางทศพร  ศรสีวสัดิ ์
2. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
  

250 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

62 ทองแดง 16 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กหญิงพรสนีิ  หาญประเทศ 
2. เด็กหญิงสภุชัชา  อ าภา 
  

1. นางธนพร  ตาส ี
  

251 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

61 ทองแดง 17 โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กหญิงจดิาภา  จนัทร์ลี 
2. เด็กหญิงปญัจรตัน์  คะสา 
  

1. นางสาวสาลี ่ สขุพนัธ ์
  

252 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

57 เข้ารว่ม 18 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กหญิงณฐัยา  ทองดอนอนิทร์ 
2. เด็กหญิงรจุจริาพร  แซ่เจยีม 
  

1. นางสาวสายสญิจน์  ตัง้ใจ 
  

253 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งสรรค์ภาพ
ด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

57 เข้ารว่ม 18 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงสริวิราภรน์   โก่งสอน 
2. เด็กหญิงอนงคพ์ร   แซ่โซว  
  

1. นางสาวนพมาศ  เถาวลัย์ 
2. นางสาวพชัรา   จงรกัไทย 
  

254 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวจิติร 
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิน่กุหลาบ 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  



255 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงวรรณพร  หนุ่มน้อย 
2. เด็กหญิงอภิญญา  ป้อมมอญ 
  

1. นางสาวธนิตา  ศิรอิอ่น 
2. นางอจัฉราพร  บวัจบั 
  

256 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกนกพร   ข าแป้น 
2. เด็กหญิงอลษิา  รอดทอง 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นางสาวกิฒยาภรณ์   กองโฮม 
  

257 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กหญิงอรุสัยา   เพ็ญเกตุการ 
2. เด็กหญิงแก้วกลัยา   รุง่เรอืง 
  

1. นางทองเหรยีญ   กลิน่แยม้ 
2. นายถวลิ  วดัเกวีย้พงษ์ 
  

258 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงจารภุา  ภู่แบ่งไม ้
2. เด็กหญิงพรปวณ์ี  อรญัพฤกษ์ 
  

1. นางขวญัเรยีม  มณีธรรม 
2. นางสะอาด  เถือ่นชืน่ 
  

259 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  เมืองทอง 
2. เด็กหญิงศินาร ี พรมจิว๋ 
  

1. นางสาวฉววีรรณ  เกยงค ์
2. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ ์
  

260 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

75 เงิน 7 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงทตัสกิา   บวัดี 
2. เด็กชายปิยะ   จนัทร์แจง้  
  

1. นางสาวนพมาศ  เถาวลัย์ 
2. นางบุญเลือ่น  เถือ่นชืน่ 
  

261 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 8 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมสร 
2. เด็กหญิงสพุตัรา  ต่วนยนต์ 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
2. นางสมทรง  บุตรวงศ์ 
  

262 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 8 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงขนิษฐา   จนัทวงศ์ 
2. เด็กหญิงดารตัน์   เกิดด ี
  

1. นางศรวีภิา   ชาญณรงค ์
  

263 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการ
ปะตดิ ม.1-ม.3 

60 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงภทัรวด ี กองพิกุล 
2. เด็กหญิงแพรวพิไล  พิมทอง 
  

1. นางอษุา  คงคอน 
  

264 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้       
ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายกฤตพรต  โชติวฒั
นอนนักุล 
  

1. นายภคพล  เอมเอีย่ม 
  

265 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้       
ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายเฉลมิชนม์    ศิรเิวช 
  

1. นายจรีะศกัดิ ์  แตงสมบูรณ์ 
  

266 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้        
ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายพิสษิฐ์   มูลทองค า 
  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 
  



267 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้         
ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงสมุาล ี  ออ่นผา 
  

1. นางศิรลิกัษณ์   มทัธวรตัน์ 
  

268 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้        
ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายธนพนธ์  ทพิย์โอสถ 
  

1. นายขรรชยั  สารนอก 
  

269 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้         
ม.1-ม.3 

73 เงิน 6 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงเฉลมิขวญั  ปลืม้ยิม้ 
  

1. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

270 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้          
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงสภุสัรา  คงกะพนัธ ์
  

1. นายประหยดั  เจรญิชยั 
  

271 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้        
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 7 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงรชันีวรรณ   เวยีงยศ 
  

1. นายนิธศิ  การสมดี 
  

272 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้  
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 7 โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทีย่งแท ้
  

1. นายสวุมิล  ป้อมจนัทร์ 
  

273 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้  
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายเพชรภูภาน  ม่วงจอม 
  

1. นางสาววารนิ  ค าเล็ก 
  

274 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กหญิงนาฏตยา  สอนชุน 
2. เด็กหญิงพลอยมณีรตัน์  เจมิ
สวุรรณ์ 
3. เด็กชายศุภวชิญ์  ใหม่เหลอืง 
  

1. นางสาวภรณ์นภสั  ธญัโรจน์
ธ ารงกุล 
2. นายธนกฤต  เต็งสวุรรณ์ 
  

275 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

91 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงกสุมุา  สงิห์สวสัดิ ์
2. เด็กหญิงธญัญารสั  ทองมาเอง 
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมา 
  

1. นางจฑุารตัน์  บุญม ี
2. นางบุปผา  กองละเอยีด 
  

276 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงกานต์รว ี แก้วมณี 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสลดุ 
3. เด็กหญิงสพุรรษา  มูลชาต ิ
  

1. นางสมทรง  บุตรวงศ์ 
2. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

277 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

88 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านปลวก
สงู 

1. เด็กชายธรีศกัดิ ์  โพธริณุ 
2. เด็กหญิงปานสัรา   ศรลีาชยั 
3. เด็กหญิงอนุวรรณ   ป้อมจนัทร์ 
  

1. นางปุณรศิา   เรอืงเดช 
  



278 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

86 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กชายณฐัพล  แพรงาม 
2. เด็กหญิงธนชัชา  ศิรแิตง 
3. เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ 
  

1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์ 
2. นางอารยี์  สคุนธวโิรจน์ 
  

279 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

84 ทอง 6 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงกญัญาวร์ี  พูลทรพัย์ 
2. เด็กชายนภสนิธุ์   เนียมเทีย่ง 
3. เด็กหญิงเปรมกมล    พุ่มผูก 
  

1. นาง อนญัญา   ด่านไทยน า 
2. นางบุญเลือ่น  เถือ่นชืน่ 
  

280 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

83 ทอง 7 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กหญิงครองขวญั  สงิหะเรอืง 
2. เด็กหญิงพิชญญา  สายยาว 
3. เด็กหญิงลกัษิกา  ทบัสาย 
  

1. นางรตันาภรณ์  นุชเฉย 
2. นางจฑุามาศ  กนัทา 
  

281 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

78 เงิน 8 โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงณฐัธนีิ  หลวงปราบ 
2. เด็กชายภูพเนตร  เอีย่ม
ประพนัธ ์
3. เด็กหญิงอมุากร  เพชรวจิติร 
  

1. นางภควด ี ทองรตัน์ 
2. นายชญานิน  จนัทร์ปาน 
  

282 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

77 เงิน 9 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กชายคมชดิ  ค าปรวิ 
2. เด็กชายบรม ี ระดาสทิธิ ์
3. เด็กชายอภิสทิธิ ์ เสมศร ี
  

1. นางอญัชล ี เทศแก้ว 
2. นางสทุธยา  ทองบญุ 
  

283 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

76 เงิน 10 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายตวฒัน์วงศ์   กาญจนะ 
2. เด็กหญิงพทัธานนัท์   เกียรติ
พงษ์พทัธ ์
3. เด็กชายวรีกุล   วสนัติวงศ์ 
  

1. นางกนกวรรณ  ศรจี านงค ์
2. นางศิรพิร  ศรทีอง 
  

284 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

75 เงิน 11 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายชนพล  เมืองนา 
2. เด็กหญิงญาณิศา  เหลา่เวยีงเกต ุ
3. เด็กหญิงสชุานนัท์  สงิห์มณี 
  

1. นายบรรพต  ทยุบึงฉิม 
2. นางสาวพิจติรา  บญัญตั ิ
  

285 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

74 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   สดีา 
2. เด็กหญิงธญัชนก    ใจมงคล 
3. เด็กหญิงวรรณพร   ค าพาอนิทร์ 
  

1. นางฉววีรรณ   พุฒฟกั 
2. นายกมล   มุทจุดั 
  



286 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

73 เงิน 13 โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กชายณฐัพร  บุญมาก 
2. เด็กชายธญักร  สภุาพนัธ ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองดอนแสน 
  

1. นางสาวเหมือนฝนั  ขาวทรง
ธรรม 
  

287 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

72 เงิน 14 โรงเรยีนวดัโนนป่า
แดง 

1. เด็กชายฐริพงษ์  ธรรมดา 
2. เด็กชายนนทพทัธ ์ ขอรสกลาง 
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลามุก 
  

1. นางสารณีิ  เทีย่งอยู ่
2. นางจนิดา  เกี้ยวเกิด 
  

288 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านวงั
กระดีท่อง 

1. เด็กหญิงพชัราภรณ์  ถนอมชีพ 
2. เด็กหญิงพิมล  เอีย่วลบั 
3. เด็กหญิงอรวรา  กุลเทศ 
  

1. นางสาวรตันอาภา  อตัโตห ิ
2. นางทศพร  ศรสีวสัดิ ์
  

289 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงจริาวรรณ   ชูจติร 
2. เด็กหญิงอติมา   พูลทรพัย ์ 
3. เด็กหญิงอรเทพิน   ชูจติร  
  

1. นายสมชาย  เถือ่นชืน่ 
2. นางบุญเลือ่น  เถือ่นชืน่ 
  

290 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กหญิงมนสันนัท์  ใจดี 
2. เด็กชายวฒุชิยั  เกตุโสภา 
3. เด็กชายเจษฎาพร  ใจดี 
  

1. นางจฑุามาศ  กนัทา 
2. นางรตันาภรณ์  นุชเฉย 
  

291 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัเนินปอ 1. เด็กชายธนกฤต  ชุ่มเย็น 
2. เด็กชายศิรศิกัดิ ์ งามสง่า 
3. เด็กชายอธพิฒัน์  ชุ่มเย็น 
  

1. นางประนอม  เจรญิภาพ 
2. นายจเด็จ  มะลดิิน 
  

292 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

87 ทอง 4 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายจริเมธ  เกตุพิจติร 
2. เด็กชายชนฐั  อ ่าปั้น 
3. เด็กชายณฐัวฒุ ิ อนิทร์ใย 
  

1. นางสมทรง  บุตรวงศ์ 
2. นางรชันีวรรณ  เพ็ชรภูม ิ
  

293 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

86 ทอง 5 โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายจริวฒัน์   มางาม 
2. เด็กหญิงภิรมณ  อนิทร์ใย 
3. เด็กชายสริภพ   สวนเศรษฐ 
  

1. นางสาวอรอนงค์  จ านงค์คณุ 
  

294 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

85 ทอง 6 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงอนุธดิา  ทวบีูรณ์ 
2. เด็กหญิงเบญจภา  แสนค ากลาง 
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แก้วทอง 
  

1. นางจฑุารตัน์  บุญม ี
2. นายนิพนธ ์ บุญม ี
  



295 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

84 ทอง 7 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กหญิงนิภาพร  ปจัมนตร ี
2. เด็กหญิงปราณี  รกัษางาม 
3. เด็กหญิงอรสา  ขิระณะ 
  

1. นางวลยัภรณ์  ธนสมับณัณ์ 
2. นายธนกฤต  เต็งสวุรรณ์ 
  

296 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

83 ทอง 8 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กชายกนกพล  คุม้ภยัสวสัดิ ์
2. เด็กชายณฐันนท์  เกตเุทพ 
3. เด็กชายเอกเทพ  บุญยงค ์
  

1. นางสาวอษุา  สรอ้ยมาล ี
2. นางสรุนิทร์  เกี้ยวเกดิ 
  

297 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

82 ทอง 9 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายกติตินนัท์  มิทยานนท์ 
2. เด็กหญิงณฐัรตัน์   แสงสวุรรณ์ 
3. เด็กชายนคร  ปั้นน้อย 
  

1. นางประภสัสร   สวามีชยั 
  

298 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

81 ทอง 10 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายจริศกัดิ ์ กองงอน้ 
2. เด็กชายพฒันา  ผกาศร ี
3. เด็กชายสรณ์สริ ิ ตัง้จติร 
  

1. นายบรรพต  ทยุบึงฉิม 
2. นางสาวพิจติรา  บญัญตั ิ
  

299 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

78 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายณฐัพล   ปานแก้ว 
2. เด็กชายปฏพิล   ต่อชีพ 
3. เด็กชายภูตะวนั   โป๊ะขุนทอง 
  

1. นางสาวแพรไพลนิ   วงษา 
2. นางสทุธกิานต์   สอนสงิห์ 
  

300 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม  
ป.4-ป.6 

77 เงิน 12 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงกษมา  คุม้เขตร 
2. เด็กชายทศพร  ค าปรวิ 
3. เด็กชายภาคภมู ิ ไหวยะ 
  

1. นางอนงค ์ หอมอดุม 
2. นางรตันาภรณ์  ชยัสขุ 
  

301 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั 
ม.1-ม.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงนรนิรตัน์    บุญมา  
2. เด็กหญิงพชัยา   ครฑุวเิศษ  
3. เด็กชายพิยะดา    สองเมือง  
  

1. นายสมชาย  เถือ่นชืน่ 
2. นางบุญเลือ่น  เถือ่นชืน่ 
  

302 ศิลปะ-
ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั 
ม.1-ม.3 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายจกัรกฤษ  มะจนัลา 
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุตรด ี
3. เด็กชายเอกภพ  วงษ์จนัทนา 
  

1. นายมานะ  พลายเพลดิ 
2. นายปรณั  อยูแ่บน 
  

303 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกติติวฒัน์  แผ่นผา 
  

1. นายอนุชิต  จนัทร์ยอ้ย 
  



304 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กหญิงชรนิรตัน์  สงัข์ทอง 
  

1. นางสาวภทัรวรรณ  ภู่ผะกา 
  

305 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กหญิงวรญัญา  หนุนเมือง 
  

1. นางมลัลกิา  เพชรแหน 
  

306 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

84 ทอง 4 โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กชายคณิติน  บวัแก้ว 
  

1. นายสชุาติ  รุง่อนิทร์ 
  

307 ศลิปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 5 โรงเรยีนวดับ้านนา 1. เด็กชายธนพฒัน์   มีเอีย่ม 
  

1. นายพจน์   เขียวขจรเขต 
  

308 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

81 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กชายพยงุศกัดิ ์ พนัธ์เพชร 
  

1. นางลดัดา  พุ่มแก้ว 
  

309 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

50 เข้ารว่ม 7 โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายชยนิ  วงศ์แสงจนัทร์ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
  

310 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดเอก  
ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านคลอง
ทรายราษฎร์อทุศิ 

1. เด็กหญิงนนัทกิานต์  ทพิย์เนตร 
  

1. นางสกุล  สดุตา 
  

311 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงศศพิิมพ์  โสภา 
  

1. นายสชุาติ  รุง่อนิทร์ 
  

312 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัจระเข้
ผอม 

1. เด็กหญิงรุง่ทวิา  บุญผ่อง 
  

1. นางนงนุช  เนตรทอง 
  

313 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กหญิงชลธชิา    กสนิธเกต ุ
  

1. นายนิรญั  เมอืงทอง 
  

314 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงอยัการ   หลวงสนาม 
  

1. นายปฎิวตัิ   ยอดเถือ่น 
  

315 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

81 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กหญิงตะวนัฉาย  ทองโชต ิ
  

1. นางผกาพร  เดียวสรุนิทร์ 
  

316 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

80 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กชายรชัชานนท์  คงสมุทร 
  

1. นางมลัลกิา  เพชรแหน 
  

317 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุม้  
ป.1-ป.6 

50 เข้ารว่ม 7 โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์แสง
จนัทร์ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
  

318 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงอรรมัภา  ชอบธรรม 
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  



319 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงภทัรภร   บานเย็นงาม 
  

1. นายพชัชาณฐั   อตัพรต 
  

320 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัทา่บวั
ทอง 

1. เด็กหญิงนภทัร  หงษ์เจอื 
  

1. นายมงคล  สฉี ่า 
  

321 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

85 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงรตัน์ชฎาภรณ์   ชูชืน่ 
  

1. นางอรยิา   เปรมปร ี
  

322 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

84 ทอง 5 โรงเรยีนวดัจระเข้
ผอม 

1. เด็กหญิงธญัจริา  ทองใบ 
  

1. นางวาสนา  เขียวพุม่พวง 
  

323 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

83 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กหญิงอทติยา  เกตพุิจติร 
  

1. นางมลัลกิา  เพชรแหน 
  

324 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

80 ทอง 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กชายเอกชยั  ยีภู่ ่
  

1. นายประยงษ์  รุง่เรอืง 
  

325 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ่  
ป.1-ป.6 

50 เข้ารว่ม 8 โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กหญิงณิชาภทัร  เพ็ชรอ าไพ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
  

326 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก  
ป.1-ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัทา่บวั
ทอง 

1. เด็กหญิงอนุธดิา    เขียวข า 
  

1. นายสนุนัท์  นวลแก้ว 
  

327 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก  
ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงนนัท์นภสั  บุญยะรงั 
  

1. นายสชุาติ  รุง่อนิทร์ 
  

328 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก  
ป.1-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กหญิงสธุารตัน์  คบบณัฑติ 
  

1. นางมลัลกิา  เพชรแหน 
  

329 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก  
ป.1-ป.6 

81 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กชายไชยา  ฤทธริงค ์
  

1. นางสาวคนึง  พรมม ี
  

330 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก  
ป.1-ป.6 

80 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงณฐัฤทยั   คอยเอือ้ชาต ิ
  

1. นางอรยิา   เปรมปร ี
  

331 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวสัดิ ์
  

1. นางสนีินาฎ  สายทองเยิน้ 
  

332 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กหญิงนนัทวด ี ป่ินน้อย 
  

1. นางสาวศิรริตัน์  พรมมาศ 
  



333 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงปารชิาติ   วริติร 
  

1. นางชนากานต์   ทองจนัทร์ 
  

334 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กหญิงชลติา  ทองดอนน้อย 
  

1. นางลดัดา  พุ่มแก้ว 
  

335 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. เด็กหญิงปุญญิศา  ออ่นสมสวย 
  

1. นางสนีินาฎ  สายทองเยิน้ 
  

336 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซออู ้ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงตนัหยง  เต่าโพรง 
  

1. นางมานพ  สมบญุยอด 
  

337 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซออู ้ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงสรญัญา   ปานฤทธิ ์
  

1. นางบรรจง   เกษรสขุ 
  

338 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วซออู ้ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. เด็กหญิงรนิสดุา  ศรบีุญธรรม 
  

1. นางสนีินาฎ  สายทองเยิน้ 
  

339 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กหญิงธญัชนก  คงเมือง 
  

1. นางสาวปารชิาติ  จนัทนั 
  

340 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงจรินนัท์  รอดเสง็ 
  

1. นายน้อย  ยอดเถือ่น 
  

341 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงปิยดา   ช่อชัน้ 
  

1. นายปฎิวตัิ   ยอดเถือ่น 
  

342 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-
ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงภรภทัร   บานเย็นงาม 
  

1. นายพชัชาณฐั   อตัพรต 
  

343 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-
ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านคลอง
ทรายราษฎร์อทุศิ 

1. เด็กหญิงสริริตัน์  ฤทธไิกร 
  

1. นางสกุล  สดุตา 
  

344 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-
ป.6 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงชุตมิณฑ์   ใสชาติ 
  

1. นายทรงศกัดิ ์  ประจนันวล 
  

345 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-
ป.6 

60 ทองแดง 4 โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงนิจชานนัต์  อุน่ศร ี
  

1. นางมานพ  สมบญุยอด 
  

346 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-
ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงวลยัพร  แก้วก าพล 
  

1. นางฉลวย  เกตดุ ี
  

347 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ป.1-
ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านคลอง
ทรายราษฎร์อทุศิ 

1. เด็กหญิงลดัดาวรรณ์  สงัข์ทอง 
  

1. นางสกุล  สดุตา 
  

348 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ป.1-
ป.6 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงชมพูพนัทพิย ์ สารส 
  

1. นายมานะ  พลายเพลดิ 
  



349 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ป.1-
ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กชายธงชยั  สขุขนัทอง 
  

1. นางฉลวย  เกตดุ ี
  

350 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ป.1-
ป.6 

80 ทอง 4 โรงเรยีนวดัหนอง
หลมุ 

1. เด็กชายธรวฒัน์  ค าแหวน 
  

1. นายสมชาต ิ ุุสภุาวะ 
  

351 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ป.1-
ป.6 

50 เข้ารว่ม 5 โรงเรยีนวดัยางคอย
เกลอื 

1. เด็กหญิงเบญญาภา  ธอินิโต 
  

1. นายสชุาติ  รุง่อนิทร์ 
  

352 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ม.1-
ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายวนัเฉลมิ  เพ็งม ี
  

1. นายนิธศิ  การสมดี 
  

353 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัเดีย่วขลุย่เพียงออ ม.1-
ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายวรตุน์  ปะสตุะ 
  

1. นายอดุม  หุ่นทอง 
  

354 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-
ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านปลวก
สงู 

1. เด็กหญิงวรญัญา  ผิวด ี
  

1. นางจนัทร์ฉาย   ข าม ั่น 
  

355 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-
ป.6 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงวราภรณ์   มั่งม ี
  

1. นายพชัชาณฐั   อตัพรต 
  

356 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-
ป.6 

77 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านรงันก
(ประชาพิทกัษ์) 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  หงษ์อรา่ม 
  

1. นางนิภารตัน์  เอือ้องักรดูษิกุล 
  

357 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัการบรรเลงวง
เครือ่งสายวงเล็ก ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงจรินนัท์  รอดเสง็ 
2. เด็กหญิงตนัหยง  เต่าโพรง 
3. เด็กชายธนทัชยั  ค าภาพ 
4. เด็กหญิงธารณีิ  บานแสง 
5. เด็กหญิงพลอยลดา  บุญคบ 
6. เด็กชายวชัระ  แจง้บ้าน 
7. เด็กหญิงศิรนิทร์ทพิย ์ ตรอีนิ
ทอง 
8. เด็กหญิงสธุดิา  อุน่ศร ี
  

1. นางมานพ  สมบญุยอด 
2. นางเยาวรตัน์  พูลเมือง 
3. นางสาวณฏัฐ์ชานนัท์  อน้
อนิทร์ 
  



358 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัการบรรเลงวง
เครือ่งสายวงเล็ก ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กหญิงกฤติมา  แยม้สวุรรณ 
2. เด็กหญิงกนัติชา  คงเมอืง 
3. เด็กหญิงขวญัหทยั  เทีย่งอยู ่
4. เด็กหญิงฐานิตารชัต์   จนัทร์
ทพิย์ 
5. เด็กหญิงนรนิทร์ธร  เบ้าภาระ 
6. เด็กชายนฐัภมู ิ เกตุแยม้ 
7. เด็กหญิงนนัธติา  สงิห์หะนาท 
8. เด็กหญิงพรนภสั  สขุใส 
9. เด็กหญิงอไุรพร  สนพระเดิม 
  

1. นางศิรริตัน์  พรมมาศ 
2. นางประนอม  สมิงนิล 
3. นางสาวอภิญญา  เรอืนปานนั 
  

359 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม 
เครือ่งสายเครือ่งเดีย่ว ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กหญิงชลธชิา  เพชรเออืง 
2. เด็กหญิงชลติา  ทองดอนน้อย 
3. เด็กหญิงณฐัรกิา  โพธิอ์อ่น 
4. เด็กหญิงตะวนัฉาย  ทองโชต ิ
5. เด็กหญิงธดิารตัน์  หมืน่บิดา 
6. เด็กชายประวนัวทิย์  หนัวชิยั 
7. เด็กชายพยงุศกัดิ ์ พนัธุ์เพชร 
8. เด็กหญิงยพุาพร  หงส์ดวง 
9. เด็กชายวชัระ  ล าพึงกิจ 
10. เด็กหญิงสมสมยั  ทองดอน
ยอด 
11. เด็กหญิงสวุพร  ทองดอนยอด 
12. เด็กชายอภิสทิธิ ์ น้อยพนัธ ์
13. เด็กหญิงเปรมสนีิ  บุตรเนตร 
14. เด็กชายเอกชยั  ยีภู่่ 
15. เด็กชายไชยา  ฤทธริงค์ 
  

1. นายพสธุร  รตันวบิูลย์เลศิ 
2. นายประยงษ์  รุง่เรอืง 
3. นางลดัดา  พุ่มแก้ว 
4. นางผกาพร  เดียวสรุนิทร์ 
  



360 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม 
เครือ่งสายเครือ่งเดีย่ว ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ   มงัคดุ 
2. เด็กหญิงชุตพิร   ไกรหา 
3. เด็กหญิงทวพีร   สงิห์ลอ 
4. เด็กหญิงนพรตัน์  แป้นเตี้ย 
5. เด็กหญิงปรยีนุช  แตงนุ่น 
6. เด็กหญิงมาลสิา  ถีละแก้ว 
7. เด็กหญิงลลติา   ไกรแก้ว 
8. เด็กหญิงศศิกานต์   ช่อชัน้ 
9. เด็กหญิงศศปิระภา   นามบุญ 
10. เด็กหญิงสกุญัญา   ถาวรกุล 
11. เด็กหญิงสธุดิา   ทองชีวงศ์ 
12. เด็กหญิงสพุตัรา   ไกรหา 
13. เด็กชายอนุชา   ชมชืน่ 
14. เด็กหญิงอลษิา   รอดทอง 
15. เด็กหญิงองัคณา  หมเูหลา้ 
  

1. นายปฎิวตัิ   ยอดเถือ่น 
2. นางอรยิา   เปรมปร ี
  

361 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง
เครือ่งคู ่ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายกฤติพงศ์  มีอสิระ 
2. เด็กหญิงฐติารยี์  อนิเกิด 
3. เด็กชายณฐันนัท์  มาอยู ่
4. เด็กชายณฐัวรรธน์  ครฑุทา 
5. เด็กหญิงธวลัรตัน์  เอีย้งหม ี
6. เด็กหญิงนชัณชล  มาสระ 
7. เด็กหญิงพิชญธดิา  กลดัแก้ว 
8. เด็กหญิงภรภทัร  บานเย็นงาม 
9. เด็กหญิงภทัรภร  บานเย็นงาม 
10. เด็กชายเตโชดม  รงัคเสนี 

1. นายพชัชาณฐั  อตัพรต 
  

362 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัวงองักะลงุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูเมอืง 
2. เด็กหญิงกรชกร  แวภู่ ่
3. เด็กหญิงณฐัชยา  อดุมไชย 
4. เด็กหญิงณฐัพร  ขจรศร ี
5. เด็กชายธงชยั  สขุขนัทอง 
6. เด็กชายธนวนิท์  ให้สขุ 
7. เด็กชายธรีพงษ์  สขุขนัทอง 
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรพงศ์ 
9. เด็กชายพีรพฒัน์  เพชร์พงศ์ 
10. เด็กชายยศพทัธ ์ พนัวเิศษ 
11. เด็กชายรชัพงษ์  เสมาแก้ว 
12. เด็กหญิงวนิดา  ยามวนั 
13. เด็กหญิงสริกิร  แซ่ภู ่
14. เด็กหญิงสกุญัญา  นิละต๊ะ 

1. นางฉลวย  เกตดุ ี
2. นางอาภรณ์  สมบูรณ์ 
3. นางอารยี์  สคุนธวโิรจน์ 
4. นางวรศิรา  ทองสขุ 
5. นางวาสนา  กงัวลทรพัย์ 
6. นายปญัญา  เกี้ยวเกิด 
  



15. เด็กหญิงสพุิชชา  รกันาก 
16. เด็กหญิงสรุาทพิย ์ รอดคง 
17. เด็กชายสวุโรจน์  บุญผ่อง 
18. เด็กชายอภินทัธ ์ สงิห์ทอง 
19. เด็กชายอภิสทิธิ ์ สบืเหลา่รบ 
20. เด็กหญิงเบญญาภา  พนัวเิศษ 

363 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัวงดนตรลีกูทุง่ ประเภท
ทมี ก ป.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธญั
กรรม 
2. เด็กชายกรรชยั  สงิห์ป้อง 
3. นางสาวกญัญาภคั  ชินมา 
4. เด็กหญิงกลัยา  นาสงิห์คาล 
5. เด็กหญิงจนัทาทพิย ์ น้อมระว ี
6. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ โหกรดั 
7. เด็กหญิงจฑุามาศ  เย็นสขุ 
8. เด็กชายชยตุม์  ทองเชื้อ 
9. เด็กหญิงชลธชิา  ด้วงหนองบวั 
10. เด็กชายณฏัฐพล  รงัจะโป๊ะ 
11. เด็กหญิงณฐัณิชา  เคหะบาล 
12. เด็กหญิงณฐัพล  ผิวงาม 
13. เด็กหญิงดวงกมล  ปตัตะแวว 
14. เด็กหญิงทพิรตัน์  มีกมล 
15. เด็กหญิงทพิลดา  ชยัสทิธิ ์
16. เด็กหญิงทพิานนั  บุรหีลง 
17. นายธนธรณ์  พรมโพธิ ์
18. เด็กชายธนญัญา  นิลคง 
19. เด็กหญิงธารณีิ  โหกรดั 
20. เด็กหญิงนรกีานต์  ศรบีุญเรอืง 
21. นางสาวนิตยา  บุญมา 
22. เด็กหญิงนิลวด ี บุตรด ี
23. เด็กชายบวรทดั  สภุาวงษ์ 
24. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ล าตาล 
25. เด็กหญิงปวรตัน์  อชุ ี
26. เด็กหญิงพลอยชมพ ู สอนเวช 
27. เด็กหญิงพลอยสดุา  กรรณ
รตัน์ 
28. นายพีระยธุ  โดลน 
29. เด็กหญิงรววิรรณ  ไวธญั
กรรม 
30. เด็กหญิงวรรณิดา  วนัทอง 
31. เด็กหญิงวรญัชล ี พูนผล 
32. นายสภพ  แจง้อรณุ 

1. นายสริภพ  มีจาด 
2. นายธรีติ  ชาวอา่งทอง 
3. นายกฤษณะ   หมืน่หาญ 
4. นายวชิญ์พล  ถิ่นนุช 
5. นางจฑุารตัน์  บุญม ี
6. นางบุปผา  กองละเอยีด 
7. นางประมวล  บุญจนัทร์ 
8. นางสาวศิรมิาศ  ศิรเิขตกิจ 
  



33. เด็กหญิงสชุญัญา  สนามทอง 
34. เด็กหญิงอนามิกา  สวา่งเพ็ง 
35. เด็กหญิงอรธชิา  สายสนีุย์ 
36. นางสาวองัคณา  คงดอนทอง 
37. เด็กหญิงอารรีตัน์  ทรพัย์สนิ 
  

364 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.
3 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงณฐักานต์  มนูญญา 
2. เด็กชายอมัเรศ  รอดละม้าย 
3. เด็กชายเกรยีงไกร  มนูญญา 
4. เด็กชายโกศล  สวา่งเมฆ 
  

1. นายกิตติโชค  กระบวนศร ี
  

365 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายอนุศิษฏ์  สทุธไิสย 
  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 
  

366 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายรุง่โรจน์  ออ๊ดหม ี
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  

367 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. นายบุรนิทร์   สขุสวสัดิ ์
  

1. นางมาล ี  บุญแยม้ 
  

368 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

83 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายนฐัพล  เอีย่มนุช 
  

1. นายมานะ  พลายเพลดิ 
  

369 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายธรีภทัร   แก้วก าพล 
  

1. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
  

370 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายสายชล    ประดิษฐ  
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

371 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายสมชาย  โลส่ าราญ 
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

372 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

80 ทอง 8 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กชายณฐักรณ์  สมญัทสารกิิจ 
  

1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง 
  

373 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

75 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายธนกฤต  วกิรยัพฒัน์ 
  

1. นางสาวสรุยี์  ก้านจนัทร์ 
  



374 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายอนุสรณ์   มานะสขุ 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  

375 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่
ชาย ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายชานน  ม่วงจอม 
  

1. นางสาวอรศิตรา   ดีอดุม 
  

376 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงบณัฑติา  ช านาญ 
  

1. นางสาวกญัญาภคั  สง่
ประเสรฐิ 
  

377 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงวรรณิภา  จนัทร์รุง่ 
  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 
  

378 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงอมินตรา   แคน้คุม้ 
  

1. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
  

379 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

87 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงนิลวด ี บุตรด ี
  

1. นายธรีติ  ชาวอา่งทอง 
  

380 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

85 ทอง 5 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กหญิงฐดิาพร  ชินนุภาพ 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  

381 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

84 ทอง 6 โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กหญิงอารยีา   พลอยเขียว 
  

1. นางส าเนียง  นาป้อม 
  

382 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

83 ทอง 7 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงพรรณธภิา  จรเสถียร 
  

1. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
  

383 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

78 เงิน 8 โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงภาวณีิ   โพธิแ์ก้ว 
  

1. นางทองวรรณ   ปานจติต์ 
  

384 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

76 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงชลธชิา  โรจนธรรม 
  

1. นายสทิธเิดช  เรอืงเดช 
  

385 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

73 เงิน 10 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงการ์ตูน  เกตุแก้ว 
  

1. นางกลัยา  กลอ่มแก้ว 
  

386 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

64 ทองแดง 11 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงนลนิทพิย ์   ป่ินทอง 
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

387 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

58 เข้ารว่ม 12 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. นางสาวศุภนิดา  ออ่งแดง 
  

1. นางมาล ี  บุญแยม้ 
  

388 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัธดิา  วงษ์แก้ว 
  

1. นายโชติภทัร  แสงสวุรรณ 
  



389 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายสริวิชิญ์   อนิทร์เทง้ 
  

1. นายภิญโญ   แก้วแดง 
  

390 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กชายอภิวชิญ์  สงัข์แก้ว 
  

1. นางจนัทร์เพ็ญ  เขือ่นเพ็ชร 
  

391 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายวรมนัต์  บุญเพ็ง 
  

1. นางกลัยกร  พนัตรเีกิด 
  

392 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

77 เงิน 4 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายอนุชา  ภรรยาทอง 
  

1. นายอดุลย์  ศรทีพิย์ 
  

393 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

76 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัชนน   เม่นเจรญิ 
  

1. นางสาวยพุา   ทองทวสีทิธิ ์
  

394 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

76 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายปญัญา  ทมุแก้ว 
  

1. นายมนสั  เลญิไธสง 
  

395 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

72 เงิน 7 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  พวงกลิน่ 
  

1. นางพรธนา  แก้วทอง 
  

396 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

68 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายพงศกร   โพธิศ์ร ี
  

1. นายจนัทร์   สมบญุยอด 
  

397 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านมาบ
แฟบ 

1. เด็กชายปวรศิ  พุ่มมาลนิ 
  

1. นางวไิลพร  แก้วรอด 
  

398 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายชยนิ  วงศ์แสงจนัทร์ 
  

1. นางสฌุาณี  นิชี 
  

399 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
ริน้ 

1. เด็กชายพยงศกัดิ ์ พนัธ์เพชร 
  

1. นายพสธุร  รตันวบิูลย์เลศิ 
  

400 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายภูวดล   สมุาลา 
  

1. นางมาล ี  บุญแยม้ 
  

401 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายนพดล   ฟกัศร ี 
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

402 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัฆะมงั 1. เด็กชายพิษณุ    นิวงษา 
  

1. นางภทัราพร  ปั้นเพ็ง 
  

403 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงอมรรตัน์   รตันใหม ่
  

1. นายอนุชิต  จนัทร์ยอ้ย 
  

404 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านรงันก
(ประชาพิทกัษ์) 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  หงษ์อรา่ม 
  

1. นางนิภารตัน์  เอือ้องักรดูษิกุล 
  



405 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงสริธิร   เขตร์จ าลอง 
  

1. นายกมล   มุทจุดั 
  

406 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

85 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงเพชรลดัดา   มณีเนตร 
  

1. นายวชิระ  ศรทีอง 
  

407 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

85 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงปวณีา  จนัทร์เสนา 
  

1. นายมนสั  เลญิไธสง 
  

408 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

83 ทอง 6 โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงสดุารตัน์   ค าเมืองคณุ 
  

1. นางผาณิต  โพธิใ์บ 
  

409 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

83 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงตนัหยง  เต่าโพรง 
  

1. นางเยาวรตัน์  พูลเมือง 
  

410 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

83 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงวชิญาภรณ์  บุญสายยงั 
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
  

411 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

82 ทอง 9 โรงเรยีนบ้านคลอง
สะแกป่าหวาย 

1. เด็กหญิงวชิญาดา  หมืน่สา 
  

1. นายเสวก  พิลา 
  

412 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

81 ทอง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงอรสิรา  เทีย่งสาย 
  

1. นางอจัฉราพร  บวัจบั 
  

413 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

81 ทอง 10 โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงเกสร  ระเวกโสม 
  

1. นางวนัทนีย์  หตัถมาศ 
  

414 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 12 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงวรรณนภา  ปญัจนา 
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  

415 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 12 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงศิรดา  กุลนานนัท์ 
  

1. นางอมัพร  ทองไพบูรณ์ 
  

416 ศลิปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 12 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงพนชักร  อตัรา 
  

1. นางสาวบงกช  เนตรค า 
  

417 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 12 โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงยพุาวรรณ   ศรใีส 
  

1. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
  

418 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 12 โรงเรยีนวดัไผ่รอบ 1. เด็กหญิงนงนภสั  บวักล ่า 
  

1. นายปิยะ  ช่วงไกล 
  

419 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

77 เงิน 17 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กหญิงภทัรดิาพร  ค าหมู ่
  

1. นางจนัทร์เพ็ญ  เขือ่นเพ็ชร 
  

420 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

70 เงิน 18 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กหญิงดวงสริ ิ   เทศแท ้
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  



421 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
หญิง ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงมะปราง   เรอืงภ ู 
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

422 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

85.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กชายธนากร  นุกูล 
  

1. นางสาวศุภนิช  มีขนัหมาก 
  

423 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. นายบุรนิทร์   สขุสวสัดิ ์
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

424 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายศรายทุธ    พิมพา  
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

425 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กชายอดิศร   ชาติเวช 
  

1. นางยพุา   เฟ่ืองโชติการ 
  

426 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัชนน   เม่นเจรญิ 
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

427 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กชายวชิรวทิย ์ เพชรเออืง 
  

1. นางพรทพิย ์ พลสมคัร 
  

428 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

79 เงิน 4 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายปรญิญา    จ าปานา 
  

1. นางสดุใจ    ชมภ ู
  

429 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

78 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กชายรตันมงคล  มงัคดุ 
  

1. นางกาญจนา  นาคฤทธิ ์
  

430 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

77 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กชายหรนิทร์  พิมเสน 
  

1. นายพรชยั  ม่วงแจม่ 
  

431 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

75 เงิน 7 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายพงศกร  สขุสงัขาร 
  

1. นางกลัยกร  พนัตรเีกิด 
  

432 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

74 เงิน 8 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายนนทวฒัน์  พรใหม ่
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  

433 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

72 เงิน 9 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายภสัพงษ์   สทุธศาสตร 
  

1. นางมาล ี  บุญแยม้ 
  

434 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านมาบ
แฟบ 

1. เด็กชายอนุศิษฎ์  คาระวะ 
  

1. นางวไิลพร  แก้วรอด 
  

435 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายนพดล  ฟกัศร ี
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  



436 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

90.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงบณัฑติา  ช านาญ 
  

1. นางสาวกญัญาภคั  สง่
ประเสรฐิ 
  

437 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

81.6 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงชยดุา  มีหินกอง 
  

1. นางสาวอรวรรณ  สงิห์ลอ 
  

438 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

81.5 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงจนัทร์เพ็ญ  แรเ่งิน 
  

1. นางสาวอรศิตรา   ดีอดุม 
  

439 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

77.8 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านมาบ
มะไฟ 

1. เด็กหญิงมะปราง  ขุมทอง 
  

1. นางสาวนรศิรา  แก้วเขียว 
  

440 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

70.4 เงิน 5 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. นางสาวศุภนิดา  ออ่งแดง 
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

441 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

67.8 ทองแดง 6 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงณฐัพร  ออ่นตานา 
  

1. นางสาวรชัดาภรณ์  นาค
สวสัดิ ์
  

442 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านไผ่
ใหญ ่

1. เด็กหญิงกณัศิยารชัน์  กฤต
สวุรรณ์ 
  

1. นายสธุร์ี  ประสานสมบตั ิ
  

443 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านรงันก
(ประชาพิทกัษ์) 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  หงษ์อรา่ม 
  

1. นางนิภารตัน์  เอือ้องักรดูษิกุล 
  

444 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กหญิงอารยีา  โนนุช 
  

1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี 
  

445 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

81 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงสพุิชฌาย์   อนิเกิด 
  

1. นายวชิระ  ศรทีอง 
  

446 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

81 ทอง 4 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กหญิงอนญัพร  พงษ์เมธ ี
  

1. นายช านิ  ชมภ ู
  

447 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

78 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงศศิธร  แก้วไทรหยวก 
  

1. นางสาววาสนา  ต้นทนุ 
  

448 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

78 เงิน 6 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรคีะ
ชินทร์ 
  

1. นางพรธนา  แก้วทอง 
  



449 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงจรินนัท์  รอดเสง็ 
  

1. นางมานพ  สมบญุยอด 
  

450 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงธนพร  สขุบญุโต 
  

1. นางอญัชล ี เทศแก้ว 
  

451 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงเกสร  ระเวกโสม 
  

1. นางวนัทนีย์  หตัถมาศ 
  

452 ศลิปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

72 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงดวงยหิวา  พาสขุ 
  

1. นายทรงศกัดิ ์ ประจนันวล 
  

453 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 12 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงอรณีุ   แก้มจกัษุ 
  

1. นายกมล   มุทจุดั 
  

454 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กหญิงกิง่กาญจน์  ธนศรี
ววิฒัน์ 
  

1. นางสาววนันิสาข์  บูชา 
  

455 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัฆะมงั 1. เด็กหญิงวรนิทร์นิภา    บุญไทย 
  

1. นางภทัราพร    ปั้นเพ็ง 
  

456 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงปทัมวรรณ    ปรี
ประดิษฐ์ 
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

457 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
หญิง ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงสณิุชา  เวชกามา 
  

1. นายอดุลย์  ศรทีพิย์ 
  

458 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แป้งคาย 
  

1. นายสมศกัดิ ์ บุญเกดิ 
  

459 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายนฐัพล  เอีย่มนุช 
  

1. นางสาววชัรภรณ์   มีคณุ 
  

460 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

74 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายสชุาติ   เกิดจนัทกึ 
  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 
  

461 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

71 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายศรายทุธ   พิมพา  
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

462 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 5 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายสทิธพิงษ์   ตุงคะศิร ิ
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  



463 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายธนกฤต  วกิรยัพฒัน์ 
  

1. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
  

464 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายพชัรพล   พลอยทบัทมิ  
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

465 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงเบญจมาพร  เขียว
อนิทร์ 
  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 
  

466 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงอมินตรา   แคน้คุม้ 
  

1. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
  

467 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงณฐัพร  วงษ์เงิน 
  

1. นางกลัยา  กลอ่มแก้ว 
  

468 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

78 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงขวญัจริา  โมคลา 
  

1. นางสาวธนิตา  ศิรอิอ่น 
  

469 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

77 เงิน 5 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  อุน่สมยั 
  

1. นางศิรภิรณ์  ขุมเพ็ชร์ 
  

470 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

77 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงณฐัสกมล  จานโพธิ ์
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
  

471 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

76 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงญาดา  พะเทศ 
  

1. นางขวญัเรยีม  มณีธรรม 
  

472 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

74 เงิน 8 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงรุง่นภาภรณ์  นาคสงิห์ 
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

473 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

70 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัธดิา  วงษ์แก้ว 
  

1. นางอษุา  คงคอน 
  

474 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

62 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงนลนิทพิย ์  ป่ินทอง 
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

475 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กหญิงสริพิร  นาคพุ่ม 
  

1. นางส าเนียง  นาป้อม 
  

476 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แป้งคาย 
  

1. นางสาวกญัญาภคั  สง่
ประเสรฐิ 
  



477 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายสชุาติ   เกิดจนัทกึ 
  

1. นางนารรีตัน์  หุ่นทอง 
  

478 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

76 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายจริมติร   นาคนวล 
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

479 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

73 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายธนกฤต  วกิรยัพฒัน์ 
  

1. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
  

480 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายนฐัพล  เอีย่มนุช 
  

1. นายประหยดั  เจรญิชยั 
  

481 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 5 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายต้นตระการ   มานิตย์ 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  

482 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 5 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายศรายทุธ   พิมพา  
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

483 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กชายสายชล  ประดิษฐ 
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

484 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล ชาย 
ป.1-ป.6 

80.4 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กชายหรนิทร์  พิมเสน 
  

1. นายพรชยั  ม่วงแจม่ 
  

485 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล ชาย 
ป.1-ป.6 

77.6 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กชายอณุวตัร  กนัปี 
  

1. นางกลัยกร  พนัตรเีกิด 
  

486 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล ชาย 
ป.1-ป.6 

72.4 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายภสัพงษ์   สทุธศาสตร 
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

487 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล ชาย 
ป.1-ป.6 

70.2 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายสทุศัน์   สาทร 
  

1. นางสาวรจณา   คลีแ่คลว้ 
  

488 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กหญิงชนากานต์  สงัข์โชต ิ
  

1. นายกรกช  ภูส าเภา 
  

489 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กหญิงวาเนสซ่า  ฟิลลปิส ์
  

1. นางกลัยกร  พนัตรเีกิด 
  

490 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กหญิงทพิรตัน์  ช านาญ 
  

1. นายพรชยั  ม่วงแจม่ 
  



491 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

80.8 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงกรกมล   พรไพโรจน์
ศิร ิ
  

1. นางสาวรชันก   บุญปู่  
  

492 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

70.2 เงิน 5 โรงเรยีนวดับ้าน
ใหม ่

1. เด็กหญิงศุภสรา  สวนครษฐ 
  

1. นางลดาพิมพ์  ขจรกลิน่สมฐว ี
  

493 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

70 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงศศิวมิล  หนูปลอด 
  

1. นางสาวนุจรนิทร์  ศรวีชิยั 
  

494 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ 
ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงนงนุช  ใจชื้น 
  

1. นายทรงศกัดิ ์ ประจนันวล 
  

495 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงอมินตรา   แคน้คุม้ 
  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 
  

496 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงธดิารตัน์  สง่ประเสรฐิ 
  

1. นางศิรภิรณ์  ขุมเพ็ชร์ 
  

497 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงณฐัสกมล  จานโพธิ ์
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
  

498 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

81 ทอง 4 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงศุภรดา   กาญจนะเกต ุ
  

1. นายดรณุ  สขุหนุน 
  

499 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

78 เงิน 5 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงพิมพ์พิสทุธิ ์ แจม่ด ี
  

1. นางสาวพนาวรรณ   ไทย
เจรญิ 
  

500 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

75 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงขวญัจริา  โมคลา 
  

1. นายสทิธเิดช  เรอืงเดช 
  

501 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

75 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงนลนิทพิย ์ ป่ินทอง 
  

1. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  

502 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

74 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัธดิา  วงศ์แก้ว 
  

1. นางอษุา  คงคอน 
  

503 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 9 โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงหฐัภรณ์  บุญอาจ 
  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 
  

504 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กหญิงมณฑาทพิย ์ บุญชิน 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  



505 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กชายภลัลพ  พรมรอด 
  

1. นางยพุิน  ชยัแสงแก้ว 
  

506 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กชายธงชยั  สขุขนัทอง 
  

1. นางวรศิรา  ทองสขุ 
  

507 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัชนน   เม่นเจรญิ 
  

1. นางสาวยพุา   ทองทวสีทิธิ ์
  

508 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

77 เงิน 4 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายอนุชา  ภรรยาทอง 
  

1. นายอดุลย์  ศรทีพิย์ 
  

509 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

73 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กชายธนทัชยั  ค าภาพ 
  

1. นายสนามชยั  ม่วงม ี
  

510 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

72 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายสทิธพิร  บุรหีลง 
  

1. นางสาวสรุยี์  ก้านจนัทร์ 
  

511 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

69 ทองแดง 7 โรงเรยีนวดัวงัแดง 1. เด็กชายธนกร  ปญัต ิ
  

1. นายบรพิฒัน์  หมอกมืด 
  

512 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

68 ทองแดง 8 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายปรญิญา   จ าปานา 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  

513 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กชายอดิศร  ชาติเวช 
  

1. นางวมิลพรรณ   ศรใีจวงศ์ 
  

514 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายจริาวชัร  จนัทร์เทยีร 
  

1. นางสาวเก็จแก้ว  โพธอิยู ่
  

515 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กชายภูวดล   สมุาลา 
  

1. นางมาล ี  บุญแยม้ 
  

516 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กชายวชิยตุม์  อตุมา 
  

1. นางกาญจนา  นาคฤทธิ ์
  

517 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

84 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กหญิงวลิาวลัย์  วบิุตร 
  

1. นางณฐันนัท์  เปียวฒัน์ 
  

518 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงเกสร  ระเวกโสม 
  

1. นางวนัทนีย์  หตัถมาศ 
  

519 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาล
พุทธชาต ิ

1. เด็กหญิงชนากานต์  สงัข์โชต ิ
  

1. นางสาววนัวสิาข์  บูชา 
  



520 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านรงันก
(ประชาพิทกัษ์) 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  หงษ์อรา่ม 
  

1. นางนิภารตัน์  เอือ้องักรดูษิกุล 
  

521 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

78 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงวชิญาภรณ์  บุญสายยงั 
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
  

522 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

77 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ตัง้ใจ 
  

1. นางวมิลพรรณ   ศรใีจวงศ์ 
  

523 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

75 เงิน 7 โรงเรยีนวดัวงัแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองพงษ์
เนียม 
  

1. นายบรพิฒัน์  หมอกมืด 
  

524 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

74 เงิน 8 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงสพุรรณิษา  ปาน
ประสทิธิ ์
  

1. นายพิทกัษ์ศิลป์  แสนกลา้ 
  

525 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

71 เงิน 9 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงณฐักานต์  ปานทา่ฬ่อ 
  

1. นางมณฑกานต์  เฮงรสัม ี
  

526 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

70 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านใด
โพธิ(์เงิน - ทองยอ้ย
อทุศิ) 

1. เด็กหญิงจริาภรณ์  อิม่ด ี
  

1. นายสมศกัดิ ์ สรอ้ยสนธิ ์
  

527 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

70 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กหญิงทพิรตัน์  ช านาญ 
  

1. นายพรชยั  ม่วงแจม่ 
  

528 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

69 ทองแดง 12 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงศุดานนัท์  พนัธะมงั 
  

1. นายปรณั  อยูแ่บน 
  

529 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

69 ทองแดง 12 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กหญิงนนันิชา    บวัสงิห์ 
  

1. นางสดุใจ   ชมภ ู
  

530 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 14 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงศศิธร  แก้วไทรหยวก 
  

1. นางสาววาสนา  ต้นทนุ 
  

531 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 15 โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กหญิงอรศิรา  แซ่จนัทร์ 
  

1. นางมณัฑนา  สวุรรณภูมิ 
  

532 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

0 เข้ารว่ม  โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงณชัชา   ลามร 
  

1. นางสาวรชัดาภรณ์   นาค
สวสัดิ ์
  



533 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดขบัขานประสานเสยีง 
ป.1-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงกาญจนา  แน่นอดุร 
2. เด็กหญิงจดิาภา  เพ็ชรเกิด 
3. เด็กหญิงจฬุาลกัษณ์  พรมจิว๋ 
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนา 
5. เด็กหญิงณฐัธดิา  สงิห์ทอง 
6. เด็กชายณฐันยั  ภูมิภาค 
7. เด็กหญิงดวงจนัทร์  ชาญธญั
กรรม 
8. เด็กหญิงดวงใจ  ชาญธญักรรม 
9. เด็กหญิงนฐัชานนัท์  เนียมจติร 
10. เด็กหญิงนฐัญา  ภู่คง 
11. เด็กหญิงนิยากร  ยนืรมัย ์
12. เด็กหญิงบษุบากร  ศรสีวา่ง 
13. เด็กหญิงบษุยมาศ  ชาติไทย 
14. เด็กหญิงปนิฐา  แสง
อนุเคราะห์ 
15. เด็กหญิงปรญิญาพร  สายสอน 
16. เด็กหญิงปวนัรตัน์  บุญรอด 
17. เด็กหญิงปานิสรา  ไชยหงส ์
18. เด็กหญิงพชัราภรณ์  เทีย่งสาย 
19. เด็กหญิงภทัรธชีา  ชูจติร 
20. เด็กหญิงภทัรวด ี ถาวร 
21. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อนิทวงค ์
22. เด็กหญิงวรารตัน์  มาตสนา 
23. เด็กหญิงศิรดา  บุญเนียม 
24. เด็กหญิงศิรประภา  ค าสาม
น้อย 
25. เด็กหญิงอนุธติา  นครกณัฑ์ 
26. เด็กชายอภิวฒุ ิ วฒุิยานนัท์ 
27. เด็กหญิงอรอมุา  นิละกุล 
28. เด็กหญิงโชติรส  วงศ์เพ็ชร 

1. นายสายณัย์  บุสด ี
2. นางวนชัญา  ปนัทวาย 
3. นางรตันาภรณ์  ชยัสขุ 
4. นายภาณุวฒัน์  กลัพตัร์ 
5. นางส าเนา  จนัทพิมพ์ 
6. นางอนงค ์ หอมอดุม 
7. นายวรีะพร  ดวงเจรญิพงศ์ 
8. นางอญัชล ี เทศแก้ว 
  

534 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกณัวรา  มะโนเรอืง 
2. เด็กหญิงธนพร  ป่ินสกุล 
3. เด็กชายนิรมติร   บุญมา 
4. เด็กชายพรชยั  ทบัทอง 
5. เด็กหญิงพชัรมยั  จ าเนียร 
6. เด็กชายภูรณิฐั  แก้วดวงใหญ ่
7. เด็กชายยศภทัร  ค าเกิด 
8. เด็กหญิงวรชัยา  มีพรสวรรค ์
9. เด็กชายสปิปนนท์  กิ่งประเสรฐิ 
10. เด็กหญิงสริณิฏัฐ์  สดุสวาสดิ ์

1. นางวไิลวรรณ   เพือ่นฝงู 
2. นายอนุชิต  จนัทร์ยอ้ย 
3. นางสาวจฬุารตัน์  ขุมพลกรงั 
  



535 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กชายณฐัสทิธฺ ์ คณาจนัทร์ 
2. เด็กชายนราธปิ  คงเจรญิ 
3. เด็กชายนลวฒัน์  พวงทอง 
4. เด็กหญิงนลนิรกัษ์  เกตุศร ี
5. เด็กชายนทัพงศ์  จติตะชยั 
6. เด็กหญิงนิศารตัน์  หมอกมืด 
7. เด็กหญิงพทัธ์ธรีา  บุญม ี
8. เด็กหญิงมนทกานต์  สนีอก 
  

1. นางประเสรฐิศร ี ก าจาย 
2. นางสรุนิทร์  แก้วเกิด 
3. นางวนัวสิา  นาคแดง 
  

536 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 
 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายกมลวทิย์   ราชพฒัน์ 
2. เด็กหญิงฐติิมา   โพส ี
3. เด็กชายพีรวสั   อนิทะกะ 
4. เด็กหญิงรตนวรรณ   ประไพ
ภกัดิ ์
5. เด็กหญิงลกัศิกา   บุญยก 
6. เด็กชายหสัชยั   สวุรรณโชติ 
7. เด็กชายอติวชิญ์   อนิหนัต์ 
8. เด็กหญิงเจษฎาพร   ประไพ
ภกัดิ ์
  

1. นางสราญรตัน์   สรุรตัน์เรอืง
กุล 
2. นางรตันา   สรุรตัน์ 
3. นางสาวรุง่รตัน์   อนิทะกูล 
  

537 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 4 โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กชายชาครติ   บุปผามาลา 
2. เด็กชายตรเีนตร   จตินิยม 
3. เด็กชายธนพล   สมพงษ์ไพบูลย ์
4. เด็กชายนนทพทัธ์   นานาชาติ 
5. เด็กหญิงวจิติรา   งามสอาด 
6. เด็กหญิงสนิุษา   เครอืเนตร 
7. เด็กหญิงสพุรรษา   มูลทองค า 
8. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สมสดุ  

1. นางเพ็ญศิร ิ ศรอีอ่นทอง 
2. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
3. นางสาวอภิญญา   รุง่อนิทร์ 
  



538 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 4 โรงเรยีนวดัฆะมงั 1. เด็กชายกฤตการณ์    เหลอืง
เรอืง 
2. เด็กชายคฑาวธุ   รานอก 
3. เด็กชายจกัร ี   ทศันยั 
4. เด็กหญิงปวณีา    ขนัทะ 
5. เด็กชายพิษณุ   นิวงษา 
6. เด็กชายพีรภทัร    อนิทร์วชิยั 
7. เด็กหญิงลดาวลัย์    บุญช่วย 
8. เด็กหญิงวรญัญา    ทองใบ 
9. เด็กหญิงสพุรรษา   มุตตระ 
10. เด็กหญิงเจนจริา   สผีึ้ง 
  

1. นางบงัอร  ไชยพรพฒันา 
2. นางสาวอรญา   บวัแยม้ 
  

539 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

82 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กหญิงกญัชพร   ข าปรกิ 
2. เด็กชายจริภทัร   สดี ี
3. เด็กหญิงณฏัฐา   คงสอน 
4. เด็กชายนฤเบศว์   สงิห์รอ 
5. เด็กหญิงวรศิรา    มั่นใจ 
6. เด็กชายวรีวฒัน์   สายจดั 
7. เด็กชายสหภาพ   ปานเรอืง 
8. เด็กหญิงอดิศา   เคลา้ละม่อม 
  

1. นายกมล   มุทจุดั 
2. นางสาวอาทติยา    ถาวร 
3. นางฉววีรรณ   พุฒฟกั 
  

540 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

84 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภยัสวสัดิ ์
2. เด็กหญิงนาตยา  แยม้อบุล 
3. เด็กหญิงรลีาวรรณ  อนิทศร 
4. เด็กหญิงวรศิรา  วาปีเน 
5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิร ิ
6. เด็กหญิงอรุสัยา  บุ้งกระโทก 
7. เด็กหญิงเมธาว ี ผงัด ี
8. เด็กหญิงแพรวา  เลญิไธสง 
  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรอืง 
2. นางสรุรีตัน์  พุกกลิน่ 
3. นางแสงอรณุ  บุญยิม้ 
4. นางสาวสปุญัญา  เทศทาบ 
  

541 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน  
ป.1-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงกลัยา  ปุราโต 
2. เด็กหญิงณฐัวรา  สบืสนิ 
3. เด็กหญิงนราพา  พ่วงภกัด ี
4. เด็กหญิงปภาดา  เขือ่นแก้ว 
5. เด็กหญิงพิยดา  ศรทีอง 
6. เด็กหญิงวรศิรา  แก้วสวา่ง 
7. เด็กหญิงอาทติยา  พรมด ี
8. เด็กหญิงเกษศิรนิทร์  บุญรกัษ์ 
  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรอืง 
2. นางสรุรีตัน์  พุกกลิน่ 
3. นางแสงอรณุ  บุญยิม้ 
4. นางนิรดา  อานนท์ 
  



542 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ 
ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภยัสวสัดิ ์
2. เด็กหญิงนาตยา  แยม้อบุล 
3. เด็กหญิงรลีาวรรณ  อนิทศร 
4. เด็กหญิงวรศิรา  วาปีเน 
5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิร ิ
6. เด็กหญิงอรุสัยา  บุ้งกระโทก 
7. เด็กหญิงเมธาว ี ผงัด ี
8. เด็กหญิงแพรวา  เลญิไธสง 
  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรอืง 
2. นางสรุรีตัน์  พุกกลิน่ 
3. นางแสงอรณุ  บุญยิม้ 
4. นางสาวอรวรรณ  สงิห์ลอ 
  

543 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ 
ม.1-ม.3 

75 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัโนน
สะเดา 

1. เด็กหญิงจริาภรณ์   เทยีนสวสัดิ ์
2. เด็กหญิงธญัพร   งามสะอาด 
3. เด็กหญิงนรศิรา   บุญเกิด 
4. เด็กหญิงนนัทดิา   ทองเอีย่ม 
5. เด็กหญิงศิรริตัน์   สรอ้ยทพิย์ 
6. เด็กหญิงสภุารตัน์   สบาย 
7. เด็กหญิงเยาวพา   เฉลยจรรยา 
  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 
2. นางนารรีตัน์   หุ่นทอง 
3. นางสาวอภิญญา   รุง่อนิทร์ 
4. นางสาวธนาวดี   อยูศ่ร ี
  

544 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ 
ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัญกร  สเุมรไุหว 
2. เด็กหญิงณฐัธดิา  วงษ์แก้ว 
3. เด็กชายภทัรวด ี กองพกิุล 
4. เด็กหญิงสภุสัรา  คงกะพนัธ ์
5. เด็กหญิงอดิภา  ทบัเกษม 
6. เด็กหญิงแพรวพิไล  พิมทอง 
  

1. นางสาวศิขรนิทร์  สดส ี
2. นางอาทติยา  รกัเสนาะ 
  

545 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ 
ป.1-ป.6 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงธดิารตัน์   ค าหอม 
2. เด็กหญิงปภาวรนิทร์   เกสร 
3. เด็กหญิงปรวรรณา   ทองยิม้ 
4. เด็กหญิงปทัมาภรณ์   คะชา
นนท์ 
5. เด็กหญิงพรพรหม   ธรีะกิจ 
6. เด็กหญิงพชัชมน   บรรจงรกัษ์ 
7. เด็กหญิงอภสัราวดี   รุง่ร ่ารวย 
8. เด็กหญิงเมธาว ี   ป่ินทอง 
  

1. นางสาวธดิาวรรณ   อยูด่ ี
2. นางสาวราตรี  กรอีนิทอง 
3. นางสาวกรวกิา   อน้โต 
4. นางสาววลินัดา  ตรตีุนา 
  



546 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงตลก ป.1-ม.
3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายภทัรพล  ศรทัธาผล 
2. เด็กชายภาณุเดช  รอดวนิิจ 
3. เด็กชายอรรถพล  สรุรตัน์ 
4. เด็กชายปัญัญานนท์  คงคา 

1. นายประพนัธ ์ พรมมะกุล 
  

547 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงตลก ป.1-ม.
3 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายณฐัดนยั  ค าฝอย 
2. เด็กชายปญัญากร  ทรงมาก 
3. เด็กชายอนุภทัร  ดีเมือง 
4. เด็กหญิงอรญัญา  ม่วงเก่า 
5. เด็กชายไพศาล  เขียวแก้ว 

1. นายพรรษวฒุิ  ธนูทอง 
2. นางศศิกานต์  ถึงกนั 
  

548 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงตลก ป.1-ม.
3 

77 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายธนชติ  พาลาหาญ 
2. เด็กชายนนัทภพ  ตุนานนัท์ 
3. เด็กชายอภิรกัษ์  พรมมา 
4. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ 
5. เด็กชายไตรคณุ  บุญด ี

1. นางเตือนใจ  แผนสนิท 
2. นางจารทุรรศน์  พูลคลา้ย 
  

549 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงตลก ป.1-ม.
3 

65 ทองแดง 4 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงจริภญิญา   เสยีวสขุ 
2. เด็กชายณฐัภทัร   ตัง้ใจ 
3. เด็กชายทนิกฤต   สาลจีนัทร์ 
4. เด็กชายวรากร   พุทธะโร 
5. เด็กหญิงเพยีงฟ้า   ศรอีอ่น  

1. นายจนัทร์   สมบญุยอด 
2. นายทรงศกัดิ ์  ประจนันวล 
  

550 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงมายากล ป.1-
ม.3 

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายธนกร  นพกาล 
2. เด็กชายพลภูม ิ แก้วเมือง 
  

1. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  

551 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านบึง
ตะโกน(ธนาคาร
กรงุเทพ 1) 

1. เด็กชายขวญัชยั   เจรญิทรพัย ์
2. เด็กชายตะวนั   พุ่มแก้ว 
3. เด็กชายภูรวิฒัน์   ม่วงประเสรฐิ 
4. เด็กชายศิวณฐั   สริกิุลชวาล 
5. เด็กชายอสัพล   ยะไมย 
6. เด็กชายไชยวฒัน์   มีศร 

1. นางทศันีย์   เถาวลัย์ 
2. นายสมนึก   เถาวลัย์ 
3. นางสาววราภรณ์   นาดี 
  

552 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

85.5 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงธญัชนก    พฤกษะวนั 
2. เด็กหญิงพรรษา  ดีม ั่น 
3. เด็กหญิงยพุารตัน์    บุญเทศ 
4. เด็กหญิงวนัวสิา    แก้วสทิธิ ์
5. เด็กหญิงศิรปิระภา    แก้วสทิธิ ์
6. เด็กชายโชติปกรณ์  รณุนะทศัน์ 
  

1. นายบณัฑติ    ใจแก้ว 
2. นางรตันา    สนปี 
3. นางนพวรรณ    วจิติรเนตร 
  



553 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กหญิงณฐัธาวด ี  ฤทธมินตร ี
2. เด็กชายนนทกร  ปิดตาฝ้าย 
3. เด็กชายนพรตัน์  เข็มทองค า 
4. เด็กชายภากร  พอใจ 
5. เด็กชายวรีะพงศ์  แก้ววจิติร 
6. เด็กชายเสกสรร  มีเหวา่พนัธ ์

1. นางเพ็ญแข  วรีะพนัธ์ 
2. นางศรนีวล  ไตรธรรม 
  

554 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

82.5 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายกติติทตั  ผงัด ี
2. เด็กชายกติตพิงษ์  หยอยสกุล 
3. เด็กชายกิตตศิกัดิ ์ กมลาไสย์ 
4. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ รตันะไทย 
5. เด็กหญิงฐติาภา  วฒันสมบตั ิ
6. เด็กชายปรเมชร์  ช่างวาด 

1. นายไพโรจน์  บุญยิม้ 
2. นายเชิดชยั  ภู่สวุรรณ์ 
3. นางแสงอรณุ  บุญยิม้ 
  

555 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

76 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กหญิงรภสั  รามสงูเนิน 
2. เด็กหญิงวรญัญา  เสวกวรรณ์ 
3. เด็กชายสทิธพิล  พรมอยู ่
4. เด็กชายอนิทชั  ชูประดิษฐ์ 
5. เด็กหญิงอุม้บญุ  ชุ่มประมล 
6. เด็กชายแสงอรณุ  โนนุช 
  

1. นางเดือน  นาควสิทุธิ ์
  

556 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

74.5 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายนพณฐั   ข าแป้น 
2. เด็กชายปณัฑติา   คดัตะสงค ์
3. เด็กชายพชร   มาไร 
4. เด็กชายวรีศกัดิ ์ ศรเีมือง 
5. เด็กชายศดานนัท์   เหมือนทอง
ดี 
6. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์   สมีุกดา 
  

1. นางสาวสกุญัญา   ถนอมมติร์ 
  

557 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

74 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐักร   วงัผา 
2. เด็กชายณฐัดนยั   ชยัวเิศษ 
3. เด็กหญิงธรีนาฎ   ทองผาจาร ุ
4. เด็กชายมนตร ี เสอืเสน 
5. เด็กชายวรีวฒุ ิ  บุญเทีย่ง  
6. เด็กชายเตวชิ   แดงวงษ์ 
  
 
 
 
 

1. นายสมพร   เนาวรตัน์ 
2. นางสาวยพุา   ทองทวสีทิธิ ์
3. นางสาวศกัดิศ์ร ี  ปญัจวฒัน์ 
  



558 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

72 เงิน 8 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กชายกติตพิงษ์  สขุเลศิ 
2. เด็กชายจริพนธ ์ แก้วมาก 
3. เด็กหญิงญาตาว ี ชมกลิน่ 
4. เด็กหญิงฐติิพรรณ  ต้องเดช 
5. เด็กหญิงพชัรนิทร์  ภูพุม่ 
6. เด็กชายวรวทิย ์ ทรพัย์สนิ 
  

1. นางฉว ี ไชยแสง 
2. นายหลม่  วชิยั 
3. นางบุญสง่  ธรรมชาต ิ
  

559 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

71.5 เงิน 9 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กชายจกัรพล  ใจยนื 
2. เด็กชายชวกร  สทุธปิระภา 
3. เด็กหญิงฐติิรตัน์  ธปูหอม 
4. เด็กชายปองพล  ยีต่ ัง้ 
5. เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย 
6. เด็กหญิงศุภสตุา  ตาส ี
  

1. นายปฐว ี บุญมา 
2. นายสมชยั  ประเสรฐิสทิธโิชต ิ
  

560 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

69 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านคลอง
ทรายราษฎร์อทุศิ 

1. เด็กชายกฤษฎา  อมัภาภรณ์ 
2. เด็กชายชญานิน  ชายะกุล 
3. เด็กชายธนกร  ประจติร 
4. เด็กชายปวณีวชั  ปานเสน 
5. เด็กชายอนุวตัร  จ ั่วสนัเทยีะ 
6. เด็กชายเจษฎา  อปัสร 
  

1. นางสกุล  สดุตา 
  

561 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

68 ทองแดง 11 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายดวงหทยั  เพิกสรอ้ยแก้ว 
2. เด็กชายธนวนิท์  สอดศร ี
3. เด็กชายพงษ์พิชยั  ป้อมสวุรรณ 
4. เด็กชายภทัรพล  มลณี 
5. เด็กหญิงวลัรนา  อนิตรา 
6. เด็กชายสทิธโิชค  อมัพฤกษ์ 
  

1. นางบรรจง  กิจจาจารย์ 
2. นายวทญัญู  ยาศร ี
3. นางสาววไิลพร  พาม ี
  

562 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

65 ทองแดง 12 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กหญิงกนกรดา  มีแหนบ 
2. เด็กหญิงกาญจนารตัน์  ทศัศร ี
3. เด็กหญิงจนัทกานต์  ภกัดีโต 
4. เด็กหญิงฐติิวรดา  เพ็ญโพธิ ์
5. เด็กชายธนากร  ภูมดิ ี
6. เด็กหญิงภทัรสดุา  บุญเกิดกูล 

1. นางสาวสภุารตัน์  ธนสตัยา 
2. นายอารญั  ดาเอีย่ม 
3. นางประเสรฐิศร ี ก าจาย 
  



563 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการผูกเงือ่น เดินทรง
ตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

58 เข้ารว่ม 13 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายธนพฒัน์  เชีย่วชาญ 
2. เด็กหญิงนภาพร  สทีาน้อย 
3. เด็กหญิงมาติกา  พนัมหา 
4. เด็กชายวรศกัดิ ์ บุตรด ี
5. เด็กหญิงสฑุาสนีิ  โกยทา 
6. เด็กหญิงเพชรธดิา  โฮ้ไทย 

1. นางสาวสรุยี์   ก้านจนัทร์ 
2. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
3. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
  

564 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

91.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงญาณิศา   ขดัส ี
2. เด็กชายประวทิย์    ขมินทกูล 
3. เด็กหญิงพรชติา   งามออ่น  
4. เด็กหญิงพิมพ์วภิา    ทองครฑุ 
5. เด็กชายอนุสรณ์    มูลสขุ 
6. เด็กหญิงเมษา   เพ็ชรแสงสวา่ง 
  

1. นายนเรศ    ศรปีระเสรฐิ 
2. นางรตันา    สนปี 
3. นายวษิณุ    สนปี 
  

565 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

88.5 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายการณ์   สขุสมบูรณ์ 
2. เด็กชายธญัเทพ   ศรเีรอืง 
3. เด็กชายนิธพิฒัน์  พิกุลเงิน 
4. เด็กชายปุณยวจัน์   สงิหะ 
5. เด็กชายพงศธร  คงเมือง 
6. เด็กชายรกัษ์แพร   ศิรโิวหาร 
  

1. นางสชุาดา  สงิห์ลอ 
2. วา่ทีร่อ้ยตรไีพศาล  แซ่โซง้ 
  

566 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กหญิงชินภากรณ์  จนัศร 
2. เด็กชายชินวตัร  จนัศร 
3. เด็กชายณฐัวฒัน์  ทรายทอง 
4. เด็กหญิงภทัรวด ี ช้างทอง 
5. เด็กหญิงศิลามณี  จนัทร์หอม 
6. เด็กหญิงสโรชา  ช้างทอง 
  
 

1. นายขวญัชยั  ฉิมสขุ 
2. นางสรุนิทร์  แก้วเกิด 
3. นางประเสรฐิศร ี ก าจาย 
  

567 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

68.5 ทองแดง 4 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ วรรกั 
2. เด็กหญิงปรางแก้ว  ยอดจนัทร์ 
3. เด็กหญิงพีรญา  พฤกษะวนั 
4. เด็กชายพีรพฒัน์  โพธิศ์ร ี
5. เด็กหญิงสภุาวด ี อึง้ทองค า 
6. เด็กหญิงเมธนินัท์  ทนันิเทศ 
  

1. นายกิตติพิชญ์  ภมรกูล 
2. นายฌณภทัร  คงคะชาต ิ
3. นายนิรตุติ ์ หทัยงั 
  



568 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

63 ทองแดง 5 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงณฐัชา  ออ่นม ี
2. เด็กหญิงธญัญาพร  ขวญัยาใจ  
3. เด็กหญิงนพมาศ  หาญสารกินั 
4. เด็กชายพทัธดนย ์ ตนัติเอมอร 
5. เด็กชายอกนิษฐ์  พูนคลา้ย 
6. เด็กชายอธปิ  เพชรพงศ์  
  

1. นายวลัลพ  จนัทร์โท 
2. นายไชยา  เบ็ญจรญู 
  

569 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

60.5 ทองแดง 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กหญิงจดิาภา  นนัทา 
2. เด็กหญิงนิชาภทัร  โฉมยาโลน 
3. เด็กหญิงพชัรพร  ตนัเตง 
4. เด็กหญิงมณีรตัน์  ปิยะมาตย ์
5. เด็กหญิงสธุติา  ปั้นเกี้ยว 
6. เด็กหญิงสภุสัสร  ศรทีอง 
  

1. นายกฤษณ์  จนัทมาส 
2. นายภูเมศ  แสงสาย 
3. นางสาวเพ็ญสภุา  ขวญัแจง้ 
  

570 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัจระเข้
ผอม 

1. เด็กชายฉตัรดนยั  โพธิศ์ร ี
2. เด็กชายธนวฒัน์  ปานวงศ์ 
3. เด็กชายธนาวฒุ ิ โฉมงาม 
4. เด็กชายนวตั  สงิห์ทอง 
5. เด็กหญิงพชัราภา  รกัษาชน 
6. เด็กหญิงอมรรตัน์  บุญผ่อง 
  
 

1. นายอดิศร  ทพิย์ท า 
2. นางวาสนา  เขียวพุม่พวง 
3. นางเสาวนีย์  นาดี 
  

571 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การแข่งขนัการจดัการคา่ยพกัแรม 
ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายชนกานต์  บุรหีลง 
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุกบญุ 
3. เด็กชายทศพล  พรมมา 
4. เด็กชายพงศ์  พาราศร ี
5. เด็กชายวชิยั  ทรพัย์สนิ 
6. เด็กชายวทิวสั  มาชยั 
7. เด็กชายอภิรตัน์  พรมสทิธิ ์
8. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ 
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
2. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
3. นายเอกชยั  รุง่เรอืง 
  

572 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายธรีะวร์ี   พิพฒันกุล 
2. เด็กหญิงนพเก้า   เกตุแก้ว 
3. เด็กหญิงวรีดา   นนัทสาท 
  

1. นางสภุทัรา  สงิหเดช 
2. นางสาวอมรรตัน์  สมสาย 
  

573 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงศุภญาลกัษณ์  สายทอง 
2. เด็กหญิงสภาพร  ขนัทอง 
3. เด็กหญิงหงส์ทอง  เกตกิจการ 

1. นางสาววนาลี  รกไพร 
2. นางสรุสัวดี  ด่านพิไลพร 
  



574 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายคณิศร  ศรคีนัชยั 
2. เด็กหญิงณฏัฐ์กฤตา  ภูศร ี
3. เด็กหญิงณฐัพร  ผิวงาม 
  

1. นางพฒันา  สรุตัน์สขุเกษม 
2. นางสาคร  เกตุแก้ว 
  

575 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

83 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายธญัญาภรณ์  ป่ินเพชร 
2. เด็กหญิงรศศรนิทร์   แสวงนาม 
3. เด็กหญิงแพรวนภา   นกัรบ 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นางอรยิา   เปรมปร ี
  

576 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

82 ทอง 5 โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. เด็กหญิงขวญักมล  อาระพงษ์ 
2. เด็กหญิงธญัญารตัน์  ออ่นทอง 
3. เด็กหญิงอจัฉราภรณ์  บ่องเขา
ยอ้ย 
  

1. นางสพุรรณี  ค ามก 
  

577 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

77 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงสกุญัญา   แสงอุน่ 
2. เด็กหญิงอรสา  อิม่หม ี
3. เด็กหญิงเพ็ญพชิชา  สโุพธิแ์สน 
  

1. นางสาวนิตยา  พกัด ี
2. นางสาวศุภนิช  มีขนัหมาก 
  

578 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

76 เงิน 7 โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐานิยา  ธนะโชติวราธร 
2. เด็กหญิงปญัฑารยี์  รตันวภิาค
กุล 
3. เด็กหญิงปารม ี อาจหาญ 
  

1. นางสาวนพเก้า  ราชวงศ์ 
  

579 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

76 เงิน 7 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กหญิงปญัญดา  ศรเีดือนดาว 
2. เด็กหญิงรกัษ์พเยาว์  วงค์ทองค า 
3. เด็กหญิงวาสนีิ  บุญเกดิ 
  

1. นางเกศกาญจน์  กองค า 
  

580 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

75 เงิน 9 โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิท์อง 
2. เด็กหญิงอษุณียาภรณ์  ฉิมพิภพ 
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญอน้ 
  

1. นางสาวภทัรวรรณ  ภู่ผะกา 
2. นางส าเนียง  นาป้อม 
  

581 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัโนนป่า
แดง 

1. เด็กหญิงณฐัรตัน์  พูลสวสัดิ ์
2. เด็กหญิงปภสัสร  ลิม้ไพเราะ 
3. เด็กชายพลกฤต  อาจวชิยั 
  

1. นางจฑุาทพิย์  มญัชุวงศ์ 
2. นางจนิดา  เกี้ยวเกิด 
  



582 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหวัดง 1. เด็กหญิงจฑุาทพิย์    นรพงษ์  
2. เด็กหญิงชลธชิา    นวนหมวก  
3. เด็กหญิงมญัชุสา    สงิห์ทอง  

1. นางสมทรง    ทองสวา่ง 
  

583 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กหญิงชยดุา  พรมสงัข์ 
2. เด็กหญิงนภสัสร  แพงแก้ว 
3. เด็กหญิงสปุระวณ์ี  ธนสมสวสัดิ ์
  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 
  

584 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงจติรานุช   ดวงแสง
เหล็ก 
2. เด็กชายธนกร   โพธบิาย 
3. เด็กชายพินิจ   ขวญัดอกไม ้
  

1. นางสาวรุง่ทพิย์   พรรณ
ประดิษฐ์ 
2. นางสาวสภุาวดี   เกตะมะ 
  

585 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กชายจตุรงค ์ สมิงนิล 
2. เด็กหญิงนรนิทร์ธร  เบ้าภาระ 
3. เด็กหญิงนนัธติา  สงิห์หะนาท 
  

1. นายสวุจิกัขณ์  เคหะวฒันา
นนท์ 
  

586 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ พานเงิน 
2. เด็กชายชชัพล  สกุสอน 
3. เด็กชายวส ุ ทบัทมิ 
  

1. นางสาวโชติกา  คชพงษ์ 
2. นางปภชัญา  ภทัรพิพชัร์ 
  

587 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายธรีศกัดิ ์ บุญม ี
2. เด็กหญิงสกุญัญา  ครามสงูเนิน 
3. เด็กหญิงอฎัภรณ์  มณีสงค ์
  

1. นางสาวอาภสัรา  สขุใส 
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  โลกวฒุิ 
  

588 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-
ป.6 

65 ทองแดง 10 โรงเรยีนบ้านได
ชุมแสง 

1. เด็กชายปฏภิาณ  อยูเ่บิก 
2. เด็กหญิงศิรนิภา  คลา้ยนุช 
3. เด็กหญิงศิรภิสัสร  อยูเ่บิก 

1. นางสกุร ี สงัวรกาญจน์ 
2. นางลดัดา  พงษ์ประไพ 
  

589 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. นายธนากร  ป้านพูน 
2. นางสาววราลกัษณ์  นิยมวงษ์ 
3. นางสาวสมฤดี  ศรลีะกาล 
  

1. นางสพุรรณี  ค ามก 
  

590 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงรสรนิ  ใสงาม 
2. เด็กหญิงอติพร  ศรสี าราญ 
3. เด็กหญิงอโรชา  เผยศิร ิ
  

1. นางสาววนาลี  รกไพร 
2. นางสรุสัวดี  ด่านพิไลพร 
  



591 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

75 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงกลัยารตัน์  ทวกีารไถ 
2. เด็กชายณฐักร  แก้วทอง 
3. เด็กชายวรีพงศ์  กาศธญักรณ์ 
  

1. นางสาวปิยภรณ์  สรุยินัต์ 
2. นางอรทยั  ศรสีขุ 
  

592 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

75 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงสอุญัษา  ชยัชะนะ 
2. เด็กหญิงอนิทริา  ฟกัศร ี
3. เด็กหญิงเพชรรตัน์  กลางไชย 
  

1. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
2. นายถวลิ  เพ็ชรโต 
  

593 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

73 เงิน 5 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงนภสร  ขตัิยะ 
2. เด็กหญิงนนัทวรรณ  สรรพรอด 
3. เด็กหญิงสพุรรษา  กลิน่ออ่น 
  

1. นางสาวโชติกา  คชพงษ์ 
2. นางพยอม  ภู่เกต ุ
  

594 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

72 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงชณิกานต์  ศรลีา 
2. เด็กชายปิยะชาต ิ แสนรตัน์ 
3. เด็กหญิงอภิลกัษณ์  กั่นขาว 
  

1. นางค ารกั  โพธบิตั ิ
2. นายอารกัษ์  โพธบิตั ิ
  

595 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

70 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงกลัยากร   ไกรมณี 
2. เด็กหญิงฐติาภา   เหมือนทองด ี
3. เด็กชายวศัรตุ   ทาหนองโดก 
  

1. นางสปุรยีา   นามั่น 
2. นางอรยิา   เปรมปร ี
  

596 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

67 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงมิลตรา   คชล ี
2. เด็กชายสวุฒัน์  สทุธชิงั 
3. เด็กหญิงอษิยา   อนุธรรม 
  

1. นางสาวรุง่ทพิย์   พรรณ
ประดิษฐ์ 
2. นางสาววชิุตา   สวุเิชียร 
  

597 กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-
ม.3 

67 ทองแดง 8 โรงเรยีนชุมชนวดั
วงัจกิ 

1. เด็กหญิงวรศิรา  กองกริม่ 
2. เด็กชายศศิกานต์  เสอืเสน 
3. เด็กหญิงสโรชา  เกื้อเสนาะ 
  

1. นางสาวภทัรวรรณ  ภู่ผะกา 
2. นางส าเนียง  นาป้อม 
  

598 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายกติต ิ เอีย่มแดง 
2. นายณฐัพนธ์  โนนุช 
  

1. นายรงัสรรค์  เข้าเมือง 
  

599 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

77 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. นายภาณุวฒัน์  กระแสโท 
2. เด็กหญิงสภุาพร  สงิห์ว ี
  

1. นางสาวเยาวรตัน์  กระจา่ง
เปลง่ 
2. นางประภารตัน์  กลดัแก้ว 
  



600 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

74 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงสดุารตัน์   ภกัแดงพนั 
2. เด็กหญิงสภุาพร  บุญเกดิ 
  

1. นางสาวน ้าออ้ย   สขุเลศิ 
2. นางสาวภาวณีิ  ห่านวลิยั 
  

601 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

49 เข้ารว่ม 4 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายพิพฒัน์พงษ์  องอาจ 
2. เด็กชายพีรพฒัน์  ทศันยั 
  

1. นางสาวสภุาพร  บุญรอด 
2. นางอรปภา  ทองดอนยอด 
  

602 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านบึง
ตะโกน(ธนาคาร
กรงุเทพ 1) 

1. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   เชือ่มศรี
จนัทร์ 
2. เด็กหญิงสดุารตัน์   มีสาย 
  

1. นายบุญเสรมิ   กองทรง 
  

603 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กหญิงจฑุารตัน์  พงษ์ศิร ิ
2. เด็กชายปุณวชิญ์  จนัเม้า 
  

1. นางสาวพชัร ี ชาวพิจติร 
2. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
  

604 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงกรรณิสา  ผงัด ี
2. เด็กหญิงชมพู ่ โยโพธิ ์
  

1. นายพจนารถ  รอดออ่ง 
2. นางสาวอรณีุ  แสงศร ี
  

605 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

83 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงณภทัร  ธรรมทอง 
2. เด็กหญิงปภาวด ี ยะนิล 
  

1. นางสาววารนิ  ค าเล็ก 
2. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
  

606 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงชานิสา  สขุเกิด 
2. เด็กชายอติวชิย ์ สนิเพ็ง 
  

1. นางสาวชลติา  แสงศิร ิ
2. นายพทัธพล  นาครตัน์ 
  

607 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

82 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงศิลารตัน์  ยงัประเสรฐิ 
2. เด็กชายสมุณฑา  แก้วมะ 
  

1. นางสาววรารตัน์  เพ็ชรโต 
2. นายถวลิ  เพ็ชรโต 
  

608 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

81 ทอง 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงจรีนนัท์    สขุหนุน 
2. เด็กหญิงพทัธนนัธ์   คงบวั 
  

1. นางสาวพิไลพร   ชงัเภา 
2. นางสาวพชัรนิทร์   สขุสะอาด 
  

609 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

80 ทอง 8 โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กชายวรากร  อนิทร์เจรญิ 
2. เด็กชายสพล  สวสัด ี
  

1. นางสาวแก้วตา  ชามงั 
  

610 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

79 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านโนน
ไผ่ขุย 

1. เด็กหญิงบุญรตัน์  คงประดิษฐ์ 
2. เด็กชายพชร  บุญเขียน 
  

1. นายสาธติ  จนัทร์อู ่
2. นางวรศิรา  ทองสขุ 
  



611 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

78 เงิน 10 โรงเรยีนอนุบาลสาม
ง่าม 

1. เด็กหญิงณฐัลดา  แพโพธิ ์
2. เด็กหญิงโครนิทร์  สวุรรณ
พฒันาชยั 
  

1. นางสาววไิลภรณ์  แก้วนุช 
  

612 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

78 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงณิชานนัท์  บนัทกึ 
2. เด็กหญิงนฤมล  หอมชืน่ 
  

1. นางสขุเกษม  จนัทร์ลี 
2. นางสาวอมัพร  ปดัชยัภูม ิ
  

613 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

76 เงิน 12 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กชายภคพล  ทองอว่ม 
2. เด็กชายอ าพล  ชืน่ใจ 
  

1. นางกลัยา  ทองม่วง 
2. นายธนกฤต  เต็งสวุรรณ์ 
  

614 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

75 เงิน 13 โรงเรยีนบ้านทุง่
ประพาส 

1. เด็กหญิงชนิดาภา  เรอืงทอง 
2. เด็กชายภานุ  ป่ินทอง 
  

1. นายเฉลมิพล  สขุเจรญิ 
2. นางมานิต  เสอืนาราง 
  

615 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

75 เงิน 13 โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กหญิงภิมภ์ณภา   ลายมืองาม 
2. เด็กหญิงวรรณพร    บุญเลีย้ง 
  

1. นางสาวนิภาวรรณ   มา
ละออง 
2. นางบุษณี  เนียมคลา้ย 
  

616 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

74 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงพรกนก   หลา้สวย 
2. เด็กหญิงรพีพร   มีเรอืง 
  

1. นายจนัทร์   สมบญุยอด 
  

617 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

73 เงิน 16 โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กชายณฐัดนยั  ยอดหมวก 
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อรญัมิ่ง 
  

1. นายวทิวสั  เณรหล า 
2. นางสาวยพุา  ไทยเจรญิ 
  

618 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

73 เงิน 16 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงพิมพิศา  แตงออ่น 
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จนัอยู ่
  

1. นายหลม่  วชิยั 
2. นางณฐัภรณ์  คมข าหนกั 
  

619 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายพชรพล    เมฆออ้ย 
2. เด็กชายยศภทัร   นฤมล 
  

1. นายชานน   พยพัอ านวยชยั 
2. นางสาวณฎัชิญานีย์กร   บุตะ
วงษ์ 
  

620 คอมพิวเตอร์ การสรา้งการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

69 ทองแดง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงชลธชิา   เผือกวงษ์ 
2. เด็กหญิงนพรตัน์   แป้นเตี้ย 
  

1. นายสรลั   ส าล ี
2. นายประกอบ   สตูรอดุม 
  

621 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิง่ของเครือ่งใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายกฤษดา   กุลน้อย 
2. เด็กชายพฤกษาสร   ม่วงทมิ 

1. นายสรลั   ส าล ี
2. นายประกอบ   สตูรอดุม 



622 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิง่ของเครือ่งใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

75.33 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายธรีภทัร  จอมนารนิทร์ 
2. เด็กหญิงแสงดาว  ค าป่ิน 
  

1. นายพจนารถ  รอดออ่ง 
2. วา่ทีร่อ้ยตรสีพุจน์  ค าเงิน 
  

623 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายการณัยภาส  โพธิว์ดั 
2. เด็กชายอดิศกัดิ ์ เอีย่มทองค า 
  

1. นางสาวทวิาพร  ค าสขุ 
2. นางสาวธรีดา  สภุะเสถียร 
  

624 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

76 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายจกัรภทัร  ทรงมาก 
2. เด็กชายธนากร  แพทอง 
  

1. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
2. นางสาววลิยัรตัน์  เกิดผล 
  

625 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

68 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กชายสวุทิย์   รวยสงูเนิน 
2. เด็กชายเจษฏา    ก้อนจนัทร์เทศ 
  

1. นางสาวน ้าออ้ย   สขุเลศิ 
2. นายพลวฒัน์   วงัครี ี
  

626 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 4 โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กชายกรเกียรต ิ ผึ้งมขุ 
2. เด็กชายศรณัภทัร  แสงสวา่ง 
  

1. นางสาวสาวติรี  ทองบุญรอด 
  

627 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

57 เข้ารว่ม 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายวรีภทัร  เพ็ชรพนัธุ ์
2. เด็กชายโชคชยั  ฟกัศร ี
  

1. นางสาววรารตัน์  เพ็ชรโต 
2. นายถวลิ  เพ็ชรโต 
  

628 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

56 เข้ารว่ม 6 โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กชายปตัฐว ี เดชอุม้ 
2. เด็กชายภานุพงศ์  หลานเศรษฐา 
  

1. นางปญัญานี  บุญวงศ์ 
2. นายกฤษฎา  ทองดอนยอด 
  

629 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กชายณฐันยั   ทองค า 
2. เด็กหญิงสนิุสา   ทองลอื 
  

1. นางสาวน ้าออ้ย   สขุเลศิ 
2. นายพลวฒัน์   วงัครี ี
  

630 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายชยัพงษ์  สงิห์เรอืง 
2. เด็กชายลมิปพฒัน์  หุ่นลาย 
  

1. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
2. นางสาววลิยัรตัน์  เกิดผล 
  

631 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

65 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กชายวรพล  ทุง่สงค ์
2. เด็กหญิงเมธาว ี จนัทวงค์ 
  

1. นายกฤษณ์  เป่ียมงาม 
2. นางสาวชนญัชิดา  ทองบู ่
  

632 คอมพิวเตอร์ การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

63 ทองแดง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายธนิศร  น้อยนาค 
2. เด็กชายวชัรพงษ์  ปรางทอง 
  

1. นางสาววรารตัน์  เพ็ชรโต 
2. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
  



633 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรสีนูย์ 
2. เด็กหญิงวชัราภรณ์  เยาวขนั 
  

1. นายวรสทิธิ ์ ศรบีุตร 
2. นายเนตร  ตรสีนูย์ 
  

634 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน สาขา
บ้านทา่แห 

1. เด็กชายศุภกิจติ ์ ภกัดีโต 
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ศรเทพา 
  

1. นายอภิชาต ิ ต้นกิ่ง 
2. นางสาวอจัฉรา  พุ่มแก้ว 
  

635 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กหญิงหทยัรตัน์  พิลกึ 
2. เด็กหญิงอรธชิา  คงมาตร 
  

1. นางสาวสาวติรี  ทองบุญรอด 
  

636 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

79 เงิน 4 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงตุลยดา  บุญสนิชยั 
2. เด็กชายเตชติ  ทองม ี
  

1. นางสาวชลติา  แสงศิร ิ
2. นายพทัธพล  นาครตัน์ 
  

637 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

79 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายฐติิวฒัน์  สญัชยัชาต ิ
2. เด็กชายทกัษิณ  ประเสรฐิศร ี
  

1. นายทรพัย์สกุล  เกตุเขียว 
  

638 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

76 เงิน 6 โรงเรยีนวดัยางคอย
เกลอื 

1. เด็กชายพงศธร  สนรอด 
2. เด็กหญิงภาณุวรรณ  สวา่งเมฆ 
  

1. นายธวชั  เต็งสวุรรณ์ 
2. นางสาวสดุารตัน์  คญัทบั 
  

639 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

76 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายจกัรภทัร   จนัทร์ชม 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นิยนัตงั 
  

1. นางสาวพิไลพร   ชงัเภา 
2. นางสาวพชัรนิทร์   สขุสะอาด 
  

640 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงสกุญัญา  ศรสีมยั 
2. เด็กหญิงอญัญารตัน์  กรวยทอง 
  

1. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
2. นางสาววลิยัรตัน์  เกิดผล 
  

641 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

75 เงิน 8 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงบณัฑติา   ใจบุญ 
2. เด็กหญิงสโรชา   ทองใบ 
  

1. นางอรพร   ข าทองระยา้ 
  

642 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

74 เงิน 10 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงกรันนัท์  ฤทธิช์ยั 
2. เด็กหญิงศิรภิสัสร  สมญัญา 
  

1. นายหลม่  วชิยั 
2. นายณฐักิตติ ์ เทีย่งอยู ่
  

643 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

74 เงิน 10 โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงภาวณีิ   พานทอง 
2. เด็กหญิงสรินิทรา    เขียวบวั
ทอง 
  

1. นางสาวน ้าออ้ย   สขุเลศิ 
2. นางสาวแสงดาว    แสงศรี
จนัทร์ 
  



644 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

74 เงิน 10 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงณฐัชา  หนูสอนศร ี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขนัทอง 
  

1. นายณฐันนท์  บวัทอง 
2. นางสาวพชัรยี์  วฒุิยา 
  

645 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

72 เงิน 13 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง สาขาบ้านบ่อป้ิง
เกลอื 

1. เด็กหญิงอภิญญา  กั่นขาว 
2. เด็กชายอมร  แก้วมณี 
  

1. นางสาวสภุาวดี  รกัหาญ 
2. นางสาวภทัรมาส  สขุาภิรมย ์
  

646 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

72 เงิน 13 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายธรีพล  น้อยสขุ 
2. เด็กชายพีรพฒัน์  จลุมุสกิ 
  

1. นายฐติิรกัษ์  เมืองพรวน 
  

647 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายกฤษดา  ยาทา 
2. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ พินิจวงศ์ 
  

1. นางสาววรรธนนัทน์  ทองมา 
2. นายเอกชยั  รุง่เรอืง 
  

648 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงวรรณพร   วงค์ก ่า 
2. เด็กหญิงศรญัยา    บุญเกิด 
  

1. นางสาวน ้าออ้ย    สขุเลศิ 
2. นางสาวแสงดาว    แสงศรี
จนัทร์ 
  

649 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายณภพ  แจง้อรณุ 
2. เด็กชายเกียรตศิกัดิ ์ เจตเกษตร
การณ์ 
  

1. นายกฤษณะ  หมืน่หาญ 
2. นางสาวศิรมิาศ  ศิรเิขตกิจ 
  

650 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงพรรณิภา   สวา่งผล 
2. เด็กหญิงพชัราภา    บรรจง
รกัษ์  
  

1. นายไพรตัน์   มีอสุาห์  
  

651 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงกุลธดิา  สมีา 
2. เด็กหญิงน ้าฝน  พยคัเพศ 
  

1. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
2. นางสาววลิยัรตัน์  เกิดผล 
  

652 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

79 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายนภสักร  ดาธปู 
2. เด็กชายศาสตราวตุิ  ทรงมาก 
  

1. นายณฐันนท์  บวัทอง 
2. นางสาวพชัรยี์  วฒุิยา 
  

653 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

76 เงิน 6 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงชลติา  ช่างเหล็ก 
2. เด็กหญิงนฤมล  ค าเมอืง 
  

1. นางสาวสภุาพร  บุญรอด 
2. นางอรปภา  ทองดอนยอด 
  

654 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

75 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายฐติิโชต ิ จนัทร์แจง้ 
2. เด็กชายพีรพฒัน์  จนัทา 

1. นายฐติิรกัษ์  เมืองพรวน 
  



655 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

73 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กชายยทุธนา  ทองผ่อง 
2. เด็กชายอคัรเดช  คอนจ ั่น 
  

1. นายเอกชยั  รุง่เรอืง 
2. นางสาววรรธนนัทน์  ทองมา 
  

656 คอมพิวเตอร์ การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 9 โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงประกาย
เพ็ชร  ประกอบธรรม 
2. เด็กหญิงปิยมาศ  พนัธ์ปี 
  

1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง 
2. นางสาวกญัญาภคั  สง่
ประเสรฐิ 
  

657 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ  โพธิข์ า 
2. เด็กชายธนนิติโรศ   บรรเจดิ
ศิลป์ 
  

1. นายจกัรพนัธ์   ศรภีิรมย ์
  

658 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัทา่บวั
ทอง 

1. เด็กชายธนกร   ขุมจนัทร์ 
2. เด็กชายไกรวทิย์   สาทช้าง 
  

1. นายมงคล  ทองห่วง 
2. นางไพรชั  ทองห่วง 
  

659 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงกนกพร  ตลบังา 
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมญัญา 
  

1. นายหลม่  วชิยั 
2. นางณฐัภรณ์  คมข าหนกั 
  

660 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

82 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงเจนจริา  ไกรหสัดี 
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุย้ครา้ม 
  

1. นางสาวชมยัภรณ์  มชัฌิมา 
2. นางสาววลิยัรตัน์  เกิดผล 
  

661 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

80 ทอง 5 โรงเรยีนยอแซฟ
พิจติร 

1. เด็กหญิงนิชธาวลัย์  สวุรรณรตัน์ 
2. เด็กหญิงพลอยชมพ ู ศรนีรคตุร 
  

1. นายพทัธพล  นาครตัน์ 
2. นางสาวชลติา  แสงศิร ิ
  

662 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

79 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กหญิงณฐัณิชา  จนัขะ 
2. เด็กชายภคัพล  รตันา 
  

1. นางสาวพชัร ี ชาวพิจติร 
2. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
  

663 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

79 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
พง สาขาบ้านบ่อป้ิง
เกลอื 

1. เด็กหญิงชญานิศ  มาตสนา 
2. เด็กชายธนวฒัน์  เจรญิทรพัย ์
  

1. นางสาวสภุาวดี  รกัหาญ 
2. นางสาวภทัรมาส  สขุาภิรมย ์
  

664 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

78 เงิน 8 โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายพีรพฒัน์   เนียมนาก 
2. เด็กชายอานนท์   คลา้ยพูก 
  

1. นายชานน   พยพัอ านวยชยั 
2. นางสาวปิยนุช   จ ั่นแก้ว 
  

665 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

78 เงิน 8 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กชายภูวนารถ  สมอทอง 
2. เด็กชายรชัชานนท์  แรงขิง 

1. นายอภิชาต ิ ต้นกิ่ง 
2. นางอษุา  ตรงต่อกิจ  



666 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

78 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เฉลมิทรพัย ์
2. เด็กชายปฏภิาณ  เฉลมิทรพัย ์
  

1. นายวรสทิธิ ์ ศรบีุตร 
2. นางสาวเอวกิา  สงิห์จนัทร์ 
  

667 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

77 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกลัยกร    พนัพุต 
2. เด็กหญิงชุตมิา    โอนทอง 
  

1. นายเมธ ี  ศรใีจวงศ์ 
  

668 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

77 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงกุลสนีิ  โพหา 
2. เด็กชายชยากร  พ่วงพ ี
  

1. นายณฐันนท์  บวัทอง 
2. นางสาวพชัรยี์  วฒุิยา 
  

669 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

76 เงิน 13 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงสพุรรษา  พนัมหา 
2. เด็กหญิงเนตรนภา   ทองผ่อง 
  

1. นายเอกชยั  รุง่เรอืง 
2. นางสาววรรธนนัทน์  ทองมา 
  

670 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

74 เงิน 14 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายธติิวฒุ ิ วรวาส 
2. เด็กชายอภิรตัน์  พฒันะชยั 
  

1. นายทรพัย์สกุล  เกตุเขียว 
  

671 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

73 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฏัณรยี ์ สขุใส 
2. เด็กชายณฐัพงศ์  ไตรยงค ์
  

1. นายฐติิรกัษ์  เมืองพรวน 
  

672 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

73 เงิน 15 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายธนโชติ   โป๊ะขุนทอง 
2. เด็กหญิงบุณยาพร    กาบขุนทด 
  

1. นางสาวพิไลพร   ชงัเภา 
2. นางสาวพชัรนิทร์   สขุสะอาด 
  

673 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

69 ทองแดง 17 โรงเรยีนวดับ้าน
ใหม ่

1. เด็กชายพงศธร  มะลยัรนิทร์ 
2. เด็กชายภานุวฒัน์  คงเมือง 
  

1. นายสาธติ  จนัทร์อู ่
2. นายสรุนิทร์  สรุเดช 
  

674 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แก้วสทิธิ ์
2. เด็กชายนพดล  โพธิท์อง 
  

1. นายรงัสรรค์  เข้าเมือง 
  

675 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. นางสาวสนิุสา  จนัขะ 
2. นางสาวอญัชล ี ชืน่ดอนกลอย 
  

1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง 
2. นางสาวกญัญาภคั  สง่
ประเสรฐิ 
  

676 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงจารวุรรณ   จนัทา 
2. เด็กชายสจุนิดา   ทองศร ี
  

1. นายสทิธเิดช   วลิาสนีิ 
2. นายธนายทุธ   พิมพ์ต้น 
  



677 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กชายธนพล   บุญพวง 
2. เด็กชายวฒุพิงษ์   เอีย่มสกุลณี 
  

1. นายประกอบ  สตูรอดุม 
  

678 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กชายทวทีรพัย ์ ตรสีนูย์ 
2. เด็กชายสฤษฏ์ภพ  ขนัทอง 
  

1. นายวรสทิธิ ์ ศรบีุตร 
2. นางสายหยดุ  ศรบีตุร 
  

679 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัทา่บวั
ทอง 

1. เด็กชายกรณพฒัณ์  เพชรอยู ่
2. เด็กชายดนยั  บุญสนิ 
  

1. นายมงคล  ทองห่วง 
2. นางไพรชั  ทองห่วง 
  

680 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

76 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงนิตยา  พิลาเดช 
2. เด็กหญิงปรชิาต ิ บุญพรม 
  

1. นายหลม่  วชิยั 
2. นางณฐัภรณ์  คมข าหนกั 
  

681 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

74 เงิน 4 โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายวรกมล  ยีค่ิว้ 
2. เด็กหญิงอนิทริา  ค าเตือนใจ 
  

1. นางสาวทวิาพร  ค าสขุ 
2. นางสาวธรีดา  สภุะเสถียร 
  

682 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

69 ทองแดง 5 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายณฐัภมูิ   ศิรมิงัคโล 
2. เด็กชายปรชัญาพงศ์   มโน
ศิลปกร  

1. นายชนินทร์  เป่ียมงาม 
  

683 คอมพิวเตอร์ การสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

65 ทองแดง 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กหญิงภคัจริา  รปูธนากุล 
2. เด็กหญิงภาวนีิ  แสนหาญ 
  

1. นายชินวฒัน์  สวุรรณภูมิ 
2. นางมณัฑนา  สวุรรณภูมิ 
  

684 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ.  
ป.1-ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายคมสนั  กองบาง 
2. เด็กหญิงสดิาพร  แสงโสด 
3. เด็กชายอมัรนิทร์  มาตสรุวิงษ์ 
  

1. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  

685 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ.  
ป.1-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กชายภีรพฒัน์  มณีโชต ิ
2. เด็กชายศิรชิยั  ประจ าถิ่น 
  

1. นายสธุาศิน  ตัง้สวุรรณเจรญิ 
2. นางสธุญัญา  ตัง้สวุรรณเจรญิ 
  

686 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ.  
ป.1-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กชายธนพล  กะบญุรตัน์ 
2. เด็กชายศิรศิกัดิ ์ เพ็ชรลอ้มทอง 
3. เด็กชายเทพฤทธิ ์ แสงสวา่ง 
  

1. นายสมหมาย  โตนาราง 
2. นางสาวสภุาพร  อุย่เจรญิศกัดิ ์
  

687 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ.  
ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายธธีชั   อนิทรทศัน์ 
2. เด็กชายรงัสโิรจน์   กุลเพชรจริะ 
3. เด็กชายสณัหณฐั   อดุแก้ว  

1. นายจกัรพนัธ์   ศรภีิรมย ์
  



688 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ.  
ม.1-ม.3 

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายจรีนนัท์  กุลรมัย ์
2. เด็กชายจรีศกัดิ ์ สูจ้นัทร์ 
3. เด็กชายนนัทชพร  พุทธ
สงกรานต์ 
  

1. นายพรรษวฒุิ  ธนูทอง 
2. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  

689 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลย ีป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กชายวสนัต์  แดงเลีย่ม 
2. เด็กหญิงสคุนธวา  ตลาดเงิน 
3. เด็กหญิงสภุาพร  กล ่าป่วน 
  

1. นายจกัรพนัธ ์ พุฒกาง 
2. นางปรานีต  เอีย่มด ี
  

690 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลย ีม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายชชัชยั  แก้วเพ็ชร 
2. เด็กชายทกัษิน  แพทอง 
3. เด็กชายเจนณรงค ์ เทยีมศร 
  

1. นายสมร  บุญมา 
2. นางภานุมาศ  พุทธวเิชียร 
  

691 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านคลอง
สะแกป่าหวาย 

1. เด็กชายกฤตภาส  มาใบ 
2. เด็กชายกติตภิทัร  ทเีพ็ง 
3. เด็กชายธรีภทัร  สงัข์เมือง 
  

1. นายเสวก  พิลา 
2. นางอ าพร  มานออ่น 
  

692 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

96 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กชายปรชีา  เกตเุม้า 
2. เด็กชายพงษ์เพชร  เกตเุม้า 
3. เด็กชายเพชรน ้าเอก  ชูทอง 
  

1. นายละเอยีด  หินเพชร 
2. นางสาวอรณีุ  สมยาสขุ 
  

693 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กหญิงณภทัร  รุง่โรจน์ 
2. เด็กชายดนุนยั  อปุจนัทร์ 
3. เด็กชายนครนิทร์  รอดผล 
  

1. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
2. นายสมยั  ศรรีะวตัร 
  

694 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

90 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายฐานนัดร  ศรนีาราง 
2. เด็กชายปฏพิล  กอบธญักิจ 
3. เด็กชายศรณัย ์ คนก าลงั 
  

1. นายวไิล  งามสม 
2. นางสาวภทัราพร  แสงอนิทร์ 
  

695 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

79 เงิน 5 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กหญิงณฐัวดิา  สงิห์ลอ 
2. เด็กหญิงธริดา  จนัคณา 
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชูอฐิ 
  

1. นางอษุา  ตรงต่อกิจ 
2. นางวาหลนิ  จนัทรคณา 
  



696 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

78 เงิน 6 โรงเรยีนวดับ้านนา 1. เด็กชายธราเทพ   เขียวพุ่มพวง 
2. เด็กหญิงศิรพิร   เขียวพุม่พวง 
3. เด็กหญิงสดุารตัน์   คงม ี
  

1. นางวรรณชนก   พงษ์เหล็ง 
  

697 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

77 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัพงษ์    เสาร์สงิห์ 
2. เด็กชายรชัชานนท์  วริญุ 
3. เด็กชายสทิธชิยั   เดชสนธ ิ
  

1. นางสาวราตร ี  กรอีนิทอง 
2. นายกนก  ทพันิยม 
  

698 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

76 เงิน 8 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
วงักลม 

1. เด็กชายพรประเสรฐิ  โกปั้น 
2. เด็กชายพรเทพ  พลศกัดิข์วา 
3. เด็กชายวรวฒุ ิ สฉี ่า 
  

1. นางสาวพรสวรรค์   ตุงคะสริ ิ
2. นางธนพร  ตาส ี
  

699 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

69 ทองแดง 9 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงจรีนนัท์  หยอยสกุล 
2. เด็กหญิงชยาดา  บ่อรณุรตัน์ 
3. เด็กชายนฤรงค ์ ชยัสวสัดิ ์
  

1. นางสาวเพียรพิณ  เรอืงรศัม ี
2. นางสาวอรณีุ  แสงศร ี
  

700 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

68 ทองแดง 10 โรงเรยีนวดัฆะมงั 1. เด็กหญิงรฐัตยิาภรณ์  นาคค า 
2. เด็กหญิงเจนจริา  สผีึ้ง 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทศันยั 
  

1. นางบงัอร  ไชยพรพฒันา 
2. นางดลนภา  บุญพิทกัษ์ 
  

701 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านโพธิ ์

ประทบัช้าง 
1. เด็กชายกานต์ณฐั  คดิตะโพธิ ์
2. เด็กชายณฐจกัร  ขุนทองพนัธ ์
3. เด็กชายเอกรนิทร์  ยนืย ั่ง 
  

1. จ.ส.อ.กชภูม ิ ขุนทองพนัธุ ์
2. นายนิรญั  เมอืงทอง 
  

702 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัหนอง
ปลอ้ง 

1. เด็กชายธนภทัร  โสภา 
2. เด็กชายพีรพฒัน์  วจิารย์จติร 
  

1. นายวชิระ  แซ่อนุ 
  

703 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านมาบ
แฟบ 

1. เด็กชายณภทัร  พงพราหม 
2. เด็กชายสทุธภิทัร  ศรใีส 
3. เด็กชายสภุคม  มีพรอ้ม 
  

1. นางสาวจริาวรรณ  รนิทรา 
2. นางเดือนเพ็ญ  อดัแอ 
  

704 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กชายสนธยา  สวนบ่อแร ่
2. เด็กชายสเุนตร์  อสัโย 
3. เด็กชายสเุมฆ  ผาเงิน 
  

1. นางค ามวล  สอนจนี 
2. นางวนัทนา  ไทยหลอ่ 
  



705 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ม.1-ม.3 

92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายทกัษ์ดนยั  ผงัด ี
2. เด็กชายวฒุชิยั  เลญิไธสง 
3. เด็กชายอรรถชยั  กณัหเนตร 
  

1. นายมานะ  แก้วหนู 
2. นายศุภชยั  กณัธรรม 
  

706 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายจกัรกฤษ    มหามุกค ์
2. เด็กชายจาฏพุจัน์    บุญมา 
3. เด็กชายช านาญ  สดใส 
  

1. นายกนก  ทพันิยม 
2. นายวชิยั  โพธิข์ า 
  

707 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ม.1-ม.3 

74 เงิน 4 โรงเรยีนวดัหนอง
หลวง 

1. เด็กชายกฤษกร  สายงาม 
2. เด็กชายภาณุวฒัน์  ชลภูม ิ
3. เด็กชายอนุวตัร  สระทองออ๊ด 

1. นายบุญสง่  หงษ์อรา่ม 
  

708 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงกติตชิญัญา  ยอดสอน 
2. เด็กหญิงทพิกฤตา  โฮ้ไทย 
3. เด็กหญิงภคพร  เพ็ชรลอ้มทอง 

1. นางสาววรรธนนัทน์  ทองมา 
2. นางสาวสรุยี์   ก้านจนัทร์ 
  

709 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายธรีภทัร  ป่ินเกต ุ
2. เด็กหญิงลกัษิกา  กลดัเฟ่ือง 
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอีย่ม 

1. นางสพุตัรา  ทพัใหญ ่
2. นายขวญัชยั  เพ็ชรโต 
  

710 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงฐติาพร   ตุระพงษ์ 
2. เด็กหญิงดลวรรณ  วงัราษฎร์ 
3. เด็กหญิงบุรสักร   เกิดรกัสกุล 

1. นางสะอาด  ต่อพนัธ ์
2. นางสาวธดิา  สวา่งเพียร 
  

711 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านห้วย
ค าตาล 

1. เด็กชายกรณ์ดนยั  แก้วบุญขุน 
2. เด็กหญิงกฤติยา  มูลหลา้ 
3. เด็กหญิงบุษราคมั  พิมพา 
  

1. นางสาคร  พึ่งบุญเรอืง 
2. นางสาวพนารกัษ์  ศรนีาราง 
  

712 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายญาณพฒัน์   มามิ่ง 
2. เด็กหญิงธญัสนีิ   แตงออ่น 
3. เด็กชายวษิณุ   หอมสนิ 
  

1. นางสาวพรสพุจน์   เขียวพุ่ม
พวง 
2. นางสาวรจณา   คลีแ่คลว้ 
  

713 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านทา่
เยีย่ม 

1. เด็กชายกฤษดา   เขตร์จ าลอง 
2. เด็กชายทนิภทัร   มีช้อย 
3. เด็กหญิงวรลญัธ ์ สายด า 
  

1. นายวรีวฒัน์   กีเ่อีย่น 
2. นางอรชุมา   มุทจุดั 
  

714 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงณฐัดิา  วงเวยีน 
2. เด็กหญิงวนิดา  ก าแก้ว 
3. เด็กหญิงอรทยั  สโมสร 
  

1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ ์
2. นายนารติ  เทีย่งธรรม 
  



715 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงกลัยารตัน์   ทองศร ี
2. เด็กชายณฐัพงษ์   ครองการ 
3. เด็กหญิงอภิชญา   มนต์เดช 
  

1. นายจรีะศกัดิ ์  แตงสมบูรณ์ 
  

716 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงธนาทพิย ์ เดชประพฤต ิ
2. เด็กหญิงปพชิญา  กมลคร 
3. เด็กชายเมธชิยั  พรหมงาม 
  

1. นายสถาพร  ขุนทอง 
2. นางณฐัธร  อสัโย 
  

717 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกฤติยา  อมประสทิธิ ์
2. เด็กหญิงสาวกิา  พงษ์ทองเมือง 
3. เด็กหญิงอาทติิยา  แดงสง่า 
  

1. นางสพุตัรา  ทพัใหญ ่
2. นายขรรณ์ชยั  เวชพร 
  

718 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหล็กศกัดา 
2. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ มีม ั่น 
3. เด็กหญิงสนุนัทา  พุฒเถือ่น 
  

1. นางสาววาสนา  ต้นทนุ 
2. นายสชุาติ  ทองสขุ 
  

719 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุม่
สกัการะ ป.4-ป.6 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงจติตรา  ทมุพร 
2. เด็กหญิงธดิารตัน์  ประวตัิวไิล 
3. เด็กหญิงปาลดิา  รวดเงิน 
4. เด็กหญิงพชัราภา  ไชยปญัหา 
5. เด็กหญิงภทัราวรรณ  เสงีย่ม
ศกัดิ ์
6. เด็กหญิงมารสิา  แสงบ ารงุ 
  

1. นายอนุชา  สมรภมู ิ
2. นางสภุาภรณ์  อยูส่ขุ 
3. นางสมนึก  ออ้ยแขม 
  

720 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุม่
สกัการะ ป.4-ป.6 

92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านปลวก
สงู 

1. เด็กหญิงขวญักมล   เกิดพา 
2. เด็กหญิงชฎาพร   สวุรรณสงิห์ 
3. เด็กหญิงณฐักมล   ยพุาพิน 
4. เด็กหญิงธรีดา   ทองศร ี
5. เด็กหญิงมีณา   สมพงษ์ไพบูลย ์
6. เด็กหญิงสดุารตัน์   ยอดเถือ่น 
  

1. นางสาวสมใจ    เสาม ี
2. นางสนีุย์   กาบจนัทร์ 
  



721 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุม่
สกัการะ ป.4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงชาลสิา  เขียวข า 
2. เด็กหญิงณญาดา  สขุฉิม 
3. เด็กหญิงพิมพกานต์   แพ่งพนัธ ์
4. เด็กหญิงรจนา  เอีย่มค า 
5. เด็กหญิงสณิุสา   คนธรรพ์ 
6. เด็กหญิงอลสิา   สนธ ิ
  

1. นางน่ิมนวล   ผึ่งเย็น 
2. นางลลิติา   สงัข์ศิลป์ 
3. นางสาวชลธชิา   วงษ์โคคุม้ 
  

722 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุม่
สกัการะ ป.4-ป.6 

78 เงิน 4 โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงกชพร  เนาว์แสง 
2. เด็กหญิงกญัญาวร์ี  ยอดทหาร 
3. เด็กหญิงชลลดา  ยอดทหาร 
4. เด็กหญิงณฏัฐณิชา  ยอดทหาร 
5. เด็กหญิงพรไพรนิ  ภาพนัธ ์
6. เด็กหญิงรุง่ทวิา  จ าเนียรหลา้ 
  

1. นางอมัพร  ทองไพบูรณ์ 
2. นางสาวจณิานนัท์  ชยัมงคล 
3. นางสาวธนิดา  เง่าล ี
  

723 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธปูเทยีนแพ ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงชลธชิา  บุญชาวนา 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โพธิศ์ร ี
3. เด็กหญิงลดารตัน์  เกิดชืน่ 
4. เด็กชายวรีภาพ  คงประสพ 
5. เด็กหญิงศิรเินตร  พุทธเสน 
6. เด็กหญิงอจัฉราภรณ์  ธนูศร 
  

1. นายอนุชา  สมรภมู ิ
2. นางสภุาภรณ์  อยูส่ขุ 
3. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ 
  

724 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธปูเทยีนแพ ม.1-ม.3 

94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงกมลทพิย ์  สงัข์วสิทิธิ ์
2. เด็กหญิงจนิตนา   ศรแีก้ว 
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  อณุหิต 
4. เด็กหญิงภาณุมาส   สวุรรณ์ 
5. เด็กหญิงเกวรนิทร์   คะระนนัท์ 
6. เด็กหญิงเนาวรตัน์   ค าแตง 
  

1. นางน่ิมนวล   ผึ่งเย็น 
2. นางลลิติา   สงัข์ศิลป์ 
3. นางสาวชลธชิา   วงษ์โคคุม้ 
  

725 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธปูเทยีนแพ ม.1-ม.3 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายชานนท์   ฉิมพิภพ 
2. เด็กหญิงนฤมล   สธุรรมา 
3. เด็กหญิงปนดัดา   แสงอุน่ 
4. เด็กชายวชิยตุม์   ทาแจม่ 
5. เด็กหญิงสชุานาถ   จมุพล 
6. เด็กหญิงสวุนัณี   พงษ์คต ิ
  

1. นายจรีะศกัดิ ์  แตงสมบูรณ์ 
  

726 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านมาบ
แฟบ 

1. เด็กหญิงกมลลกัษณ์  คมสนัต์ 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุ่มเย็น 
3. เด็กหญิงนภสัสร  ไขทอง 

1. นางสาววราภรณ์  แสง
กระจา่ง 
2. นางสาวจริาวรรณ  รนิทรา  



727 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกญัญารตัน์  แพทอง 
2. เด็กชายชานน  กาใจใส 
3. เด็กหญิงอรษิา  เผือกกล ั่น 

1. นายขรรณ์ชยั  เวชพร 
2. นางสพุตัรา  ทพัใหญ ่
  

728 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กหญิงสริลิกัษณ์  รกีงราด 
2. เด็กหญิงสฐุติา  สนิทสนม 
3. เด็กหญิงอรปรยีา  ทาทพิย์ 

1. นางส านวน  จ านงภกัด ี
2. นางณฐัพร  มธรุส 
  

729 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงฑฌิาณนัฐ์  ดาสงูเนิน 
2. เด็กชายวรีภทัร  อุน่อบุล 
3. เด็กหญิงเบญญา  อว่มวงษ์ 
  

1. นายสเุทพ  ถดัทะพงษ์ 
2. นางสาวเทพอกัษร  สวา่งด ี
  

730 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงกติตมิา   สม้ซ่า 
2. เด็กหญิงพรลพสั   ประสมทรพัย ์
3. เด็กหญิงวรรณวษิา   คงเมือง 

1. นางน่ิมนวล   ผึ่งเย็น 
2. นางลลิติา   สงัข์ศิลป์ 
  

731 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กหญิงมลกิา   พงษ์ภพร 
2. เด็กหญิงสภุาพร   แก้วจนัทร์ 
3. เด็กหญิงอารรีตัน์   ช่วยค า้ช ู

1. นางทองเหรยีญ   กลิน่แยม้ 
2. นางสาวน ้าคา้ง   เคยีงข้าง 
  

732 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายนภทัร  ศรทีรง 
2. เด็กชายพรสวรรค์  สงิห์หา 
3. เด็กชายภควฒัน์  ดอนหลมิไพร 

1. นางสภุาพร  ถาวรศกัดิ ์
2. นางปียวรรณ  เพ็ชรนารถ 
  

733 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัล าชะลา่ 1. เด็กหญิงปภาพชิญ์  โพธศิร ี
2. เด็กชายปรมินทร์  เดือนเพ็ญ 
3. เด็กหญิงพณัณิตา  คลา้ยเพชร 

1. นางอมรศร ี จนีสวสัดิ ์
2. นางสาวทศันีย์  เพ็งกระจา่ง 
  

734 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

91 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงประกายดาว  ไกรหสัด ี
2. เด็กหญิงพิจติรา  ภู่โต 
3. เด็กหญิงเปรมใจ  ตนัเตจะ 

1. นางวมิลมาศ  ค าฟกั 
2. นายภาณุวฒัน์  ชาวพะเยาว์ 
  

735 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

90 ทอง 5 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายชาตวทิย์   วชิยัเวช
ววิฒัน์ 
2. เด็กชายชิติพตัธ ์ ค าแสน 
3. เด็กหญิงฌณิภทัร   พวงทอง 
  

1. นายจกัรพนัธ์   ศรภีิรมย ์
2. นางสะอาด  ต่อพนัธ ์
  

736 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

89 ทอง 6 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงกลัยส์ดุา  น้อมระว ี
2. เด็กหญิงจนิดาพร  สลีา 
3. เด็กหญิงบุญญิตา  วเิศษชาต ิ
  

1. นางณฐัธร  อสัโย 
2. นางสาวสชุาภคั  จนัทสงิห์ 
  



737 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

88 ทอง 7 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงสพุรรษา  พนัมหา 
2. เด็กหญิงอนิทริา  เกิดลอย 
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองผ่อง 
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
2. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
  

738 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

87 ทอง 8 โรงเรยีนวดัจระเข้
ผอม 

1. เด็กหญิงจารวุรรณ  นาคนาคา 
2. เด็กหญิงรญัชดิา  จนัทร์โสดา 
3. เด็กหญิงเกวรนิทร์  ช่วยบ ารงุ 
  

1. นายอดิศร  ทพิย์ท า 
2. นางวาสนา  เขียวพุม่พวง 
  

739 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 

86 ทอง 9 โรงเรยีนวดัใหม่
สามคัคธีรรม 

1. เด็กชายศุภกร   อิม่ทอง 
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  พรจตุรสั 
3. เด็กหญิงเพทาย  ค าน้อย 
  

1. นางสาวสงกรานต์  สฉิีม 
2. นางสาวนิภา  บุญสนิ 
  

740 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงปวณีา   ค าวงั 
2. เด็กหญิงปาลดิา   แจม่โคกสงู 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   มหาบุญ 

1. นางลลิติา   สงัข์ศิลป์ 
2. นางสาวชลธชิา   วงษ์โคคุม้ 
  

741 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงจนัทร์  เดชตระกูล 
2. เด็กหญิงฌิชมน  พวงกลิน่ 
3. เด็กหญิงวไิลวรรณ  จริาพงษ์ 
  

1. นางมณฑกานต์  เฮงรสัม ี
2. นายสเุทพ  ถดัทะพงษ์ 
  

742 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น  
ม.1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายณตักานต์  แป้นทอง 
2. เด็กชายธรีภทัร  เจศรชียั 
3. เด็กหญิงสจุติรา  ไชยโกฏ ิ
  

1. นายสรายทุธ์  เส็งพานิช 
2. นางสาวเสาวลกัษณ์  เส็ง
พานิช 
  

743 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

91 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กชายณฐัประพนัธ์   เบ้าทอง 
2. เด็กชายตะวนั  อนิทะเสน 
3. เด็กชายบรรณสรณ์   บรรจง
ลกัษ์ 
  

1. นายทวชิ   สายทอง 
2. นางกรวกิา   อน้โต 
  

744 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงมทันาพร   กรอีนิทอง 
2. เด็กหญิงลดัดาวลัย์  เลาราช 
3. เด็กหญิงสวุรรณี   สขุคลา้ย 
  

1. นายวโิรจน์  ค าฟกั 
2. นายภาณุวฒัน์  ชาวพะเยาว์ 
  

745 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงณฐัพร  สวุรรณดิษฐ์ 
2. เด็กชายทชิากร  ทพัเกษม 
3. เด็กหญิงรวพิร  เน้ือยาด ี
  

1. นายสชุาติ  สเีหลอืง 
2. นางสาวศิขรนิทร์  สดส ี
  



746 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

89 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงกาญจนา  มีพุ่ม 
2. เด็กหญิงฐติิมา  ทศชาญ 
3. เด็กหญิงศิรประภา  ผงัด ี
  

1. นายวฒุิพงษ์  หมอกมดื 
2. นางวธญัญา  ผงัด ี
  

747 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

88 ทอง 6 โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กหญิงสนิุสา  สวนรืน่รมย์ 
2. เด็กหญิงอภิชญา  เหมือนเชต ุ
3. เด็กหญิงอรสิา  สกุลเกิด 
  

1. นางขนิษฐา  วาดสทุธาชีพ 
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ถาวรศกัดิ ์
  

748 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

88 ทอง 6 โรงเรยีนบ้านหนอง
ขาว 

1. เด็กหญิงจรญัญา   บุญเต็ม 
2. เด็กหญิงองัศมุาล ี  มูลทองค า 
3. เด็กหญิงอนิทริา   พนัประสงค ์
  

1. นางสาวสกุญัญา   ถนอมมติร์ 
  

749 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

88 ทอง 6 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงณฏัฐ์ชญากร  อปุสทิธิ ์
2. เด็กหญิงลลติา  ทตุะกิจ 
3. เด็กหญิงวลัลภา  สวา่งเพ็ง 
  

1. นางค ามวล  สอนจนี 
2. นางวนัทนา  ไทยหลอ่ 
  

750 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

87 ทอง 9 โรงเรยีนบ้านสายค า
โห้ 

1. เด็กหญิงจริวรรณ  ปั้นม่วง 
2. เด็กหญิงนนัทพร  เฉลมิชยั 
3. เด็กหญิงเป้ิล  พรมทนั 
  

1. นางกทัล ี คารมปราชญ์ 
2. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 
  

751 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

86 ทอง 10 โรงเรยีนวดัหนอง
นาด าพิทยา 

1. เด็กชายพนัธกานต์  เกิดค า 
2. เด็กชายอนุพงศ์  กุด ั่น 
3. เด็กชายอคัรเดช  สรอ้ยสน 
  

1. นางวลิาสนีิ  บุญม่วง 
2. นางฉว ี มีผึง้ 
  

752 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

86 ทอง 10 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงกญัญาณฐั  บุญรอด 
2. เด็กชายดุสติ  พามา 
3. นายไพศาล  เขยีวแก้ว 
  

1. นายพรรษวฒุิ  ธนูทอง 
2. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  

753 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.
3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กหญิงจรีาภา  แผนนาม 
2. เด็กชายนราพฒัน์  สงวนวทิย์ 
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สงค์โพธิ ์
  

1. นางสจุติรา  สงวนสตัย ์
2. นางสริยิากร  ตุงคะศิร ิ
  

754 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.
3 

91 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงจฑุามาศ  ใบศรทีอง 
2. เด็กหญิงติลนัธ์ดา  เทีย่งอยู ่
3. เด็กหญิงธญัลกัษณ์  เงินเรยีน 

1. นางประจนิ  โพธิศ์ร ี
2. นางสาวภทัรภร  แสง
จ าปาธนชั 
  



755 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.
3 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กหญิงกวติา  ผาวนั 
2. เด็กชายพยพุนธ ์ แสนพลพ่าย 
3. เด็กชายมาโนช  ฉิมทอง 

1. นางวภิา  รตันชยัวงศ์ 
2. นางศิวพร  กองกนัภยั 
  

756 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.
3 

81 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หูช้าง 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เพ็ชรเกดิ 
2. เด็กหญิงปองกานต์   ยอดเถือ่น 
3. เด็กหญิงสวุรรณด ี  เสอืจดั 

1. นางสาวเพ็ญพร   เวชกร 
  

757 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.
3 

72 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงปรารถนา   ทองยิม้  
2. นางสาวสายไหม  กนัทะสา 
3. เด็กหญิงสพุฒัตรา   ป้อมวงั 

1. นางสาวกรวกิา   อน้โต 
2. นางสาวยพุา  ทองทวสีทิธิ ์
  

758 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายญาณภทัร  จนีรตัน์ 
2. เด็กชายธนโชต ิ ระบอบ 
3. เด็กหญิงพอเพียง  ระบอบ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
2. นางสาวภทัราพร  แสงอนิทร์ 
  

759 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงขวญัชนก  บุตรส ี
2. เด็กหญิงวรญัชล ี เทยีมศร 
3. เด็กหญิงอรญัญา  ใบศรทีอง 
  

1. นางตวงทอง  ทองจนัทร์ 
2. นางมนชัญา  อนิอน้ 
  

760 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กหญิงชนนัชิดา  เถือ่นค า 
2. เด็กหญิงบณัฑติา  ทองดอนยอด 
3. เด็กหญิงภานุมาศ  อิม่เอบิ 
  

1. นางส านวน  จ านงภกัด ี
2. นางณฐัพร  มธรุส 
  

761 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

72 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงนรศิรา  กองสนิธ์ 
2. เด็กหญิงปนิจตรา  ทมิออ่ง 
3. เด็กหญิงสตัตกมล   จนัทะเสน 
  

1. นางกรวกิา  อน้โต 
2. นางสาวยพุา  ทองทวสีทิธิ ์
  

762 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงณฐัพร  ผิวงาม 
2. เด็กหญิงนิยดา  ระบุตรดา 
3. เด็กหญิงพรไพรนิ  ศรแีก้ว 
  

1. นางสาวลดารกั  สหีะวงษ์ 
2. นางสาวธญัสนีิ  แสนเฮียงส ี
  

763 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.
6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านมาบ
แฟบ 

1. เด็กหญิงกมลลกัษณ์  คมสนัต์ 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุ่มเย็น 
3. เด็กหญิงนภสัสร  ไขทอง 
  

1. นางสาวจริาวรรณ  รนิทรา 
2. นางเดือนเพ็ญ  อดัแอ 
  



764 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านทา่
มะไฟ 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  คญัทบั 
2. เด็กหญิงรตัติกาล  สอนชยัพล 
3. เด็กหญิงอภินนัท์  รอดอนิทร์ 
  

1. นางสาวประภาณี  ปณัราช 
2. นางจรญีาภรณ์  ฟกัคง 
  

765 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน สาขา
บ้านทา่แห 

1. เด็กหญิงทพิย์สดุา  พวงทอง 
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วริยิะ 
3. เด็กหญิงอญัชล ี วฒันปรชีาเลศิ 
  

1. นายชูชีพ  ภกัดีโต 
2. นายนางสมุิตรา  ดาเอีย่ม 
  

766 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายธนกฤต  เนียมสอน 
2. เด็กหญิงนลนีิ  เกตุหอม 
3. เด็กหญิงภณัทริา  ตุ้มสงัข์ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
2. นางสาวภทัราพร  แสงอนิทร์ 
  

767 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

92 ทอง 4 โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงปรดีาพร   เอมสวสัดิ ์
2. เด็กหญิงภทัวดี   ปานทมิ 
3. เด็กหญิงศุภาพชิญ์   เครอืรตัน์ 
  

1. นางสชุาดา  สงิห์ลอ 
  

768 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

91 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงปิยดา   เทยีมสอน 
2. เด็กหญิงศุภากร   โพธิเ์รอืง 
3. เด็กหญิงอนญัลกัษณ์  อสัถ ิ
  

1. นางสาววชิุตา   สวุเิชียร 
2. นางสาวรุง่ทพิย์   พรรณ
ประดิษฐ์ 
  

769 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงณฏัฐ์กฤตา  กูศร ี
2. เด็กหญิงนนัท์นภสั  สวสัด ี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชยัสทิธิ ์
  

1. นางสาวลดารกั  สหีะวงษ์ 
2. นางสาวธญัสนีิ  แสนเฮียงส ี
  

770 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กชายนพรจุ   คงเกิด 
2. เด็กหญิงสธุาทพิย์   ศรสีขุ 
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สงัข์ทอง 

1. นางพรพรรณ   อะทะไชย 
2. นางนิทรา   คณุนิธกิร 
  

771 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงพิมพ์พิสทุธิ ์  แจม่ด ี
2. เด็กหญิงสพุรรษา   เสามี 
3. เด็กหญิงไพรนิทร์   น้อนสมวงษ์ 

1. นางปรยีาพร   สุม่เจรญิ 
2. นางสมจติต์   แยม้สนัต์ 
  

772 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ม.1-ม.3 

92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงณฐัราวด ี สวุรรณนา
กิจ 
2. เด็กหญิงดวงเดือน  เงินบ ารงุ 
3. เด็กชายเรวตัร์  ดารงค ์

1. นางสาวรุง่รวี  พูลทรพัย ์
2. นางศศิกานต์  ถึงกนั 
  



773 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกั
สด เครือ่งเคยีง ม.1-ม.3 

90 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กหญิงชลลดา    ศรราษฏ์ 
2. เด็กชายวฒุพิงศ์   เขือ่นค า 
3. เด็กหญิงศิรริตัน์   โพชนา 

1. นางสาวสภุาวดี   เกตะมะ 
2. นางสาววชิุตา   สวุเิชียร 
  

774 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงมณฑชิา  พุดขุนทด 
2. เด็กหญิงรตันาภรณ์   อกุอาจ  
3. เด็กหญิงลลติา  สายเกษ 

1. นางสาวหน่ึงฤทยั  ปลืม้สขุ 
2. นางสาวราตรี  กรอีนิทอง 
  

775 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงศรมีนสั   นวลจนัทร์ 
2. เด็กหญิงอมัพาวรรณ   อรณุ
สะอาด 
3. เด็กหญิงอาภา  รตันบวัชุม 
  

1. นางสชุาดา   สงิห์ลอ 
  

776 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กหญิงกชกร  คงทน 
2. เด็กหญิงกนกพนัธ ์ ธนเจรญิ
นิมิตร 
3. เด็กหญิงรุ่ ุงอรณุ  อนิจนัทร์ 
  

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
2. นางสาวภทัราพร  แสงอนิทร์ 
  

777 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

87 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กหญิงมนชญา  โสภา 
2. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วคง 
3. เด็กหญิงอาภสัรา  โพธิท์อง 
  

1. นายพรรษวฒุิ  ธนูทอง 
2. นางสาวรุง่รวี  พูลทรพัย ์
  

778 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

86 ทอง 5 โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กหญิงกติตมิา  สม้ซ่า 
2. เด็กหญิงจดิาภา   คงสวสัดิ ์
3. เด็กหญิงไพวรรณ   โรวาท 
  

1. นายชานน   พยพัอ านวยชยั 
2. นางสาวปิยนุช   จ ั่นแก้ว 
  

779 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

85 ทอง 6 โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงปญัจพาณ์  เฉลยวาเรศ 
2. เด็กหญิงมาล ี สงิหา 
3. เด็กหญิงสดุารตัน์  ไผ่แก้ว 
  

1. นางพรทพิย ์ ทมิพงษ์ 
2. นางเจรญิ  สงิหเดช 
  

780 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

85 ทอง 6 โรงเรยีนวดัฆะมงั 1. เด็กหญิงธญัวรตัน์  มีศร ี
2. เด็กหญิงสริลิกัษณ์  จนัทกึ 
3. เด็กหญิงอทุยัรตัน์  เอีย่มน้อย 
  

1. นางบงัอร  ไชยพรพฒันา 
2. นางดลนภา  บุญพิทกัษ์ 
  

781 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กหญิงชลธชิา  อนิรญั 
2. เด็กหญิงลกัคณา  ชุ่มศร ี
3. เด็กหญิงสภุสัสร  สวุรรณหงษ์ 

1. นางสาวยพุา  ไทยเจรญิ 
2. นางสาวเอวกิา  สงิห์จนัทร์ 
  



782 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
หวัปลวก 

1. เด็กชายชยากร  พรมพฒุ 
2. เด็กหญิงณฐักานต์  มนูญญา 
3. เด็กชายเกรยีงไกร  มนูญญา 
  

1. นายวารชิ  รตันกรรดิ 
2. นางสจุติรา  สงวนสตัย ์
  

783 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัคลอง
โนน 

1. เด็กหญิงร ั่นทม   แก้วทอง 
2. เด็กหญิงอจัฉรา   องค์ประเทศ 
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพ็ญศร ี
  

1. นางปรยีาพร   สุม่เจรญิ 
2. นางศรวีภิา   ชาญณรงค ์
  

784 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านสขุ
ส าราญ 

1. เด็กชายวทัธกิร  อรณุรตัน์ 
2. เด็กหญิงสรวงสดุา  แพทอง 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรอีอ๊ด 

1. นางสาวรุง่รวี  พูลทรพัย ์
2. นางสาวปราณีต  เทยีมศร 
  

785 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

86 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านวงัทบั
ไทร 

1. เด็กหญิงยวุลกัษณ์    ก๊กมาศ  
2. เด็กหญิงวลิาวลัย์   สงแจง้  
3. เด็กหญิงศุภนิดา    ก๊กมาศ  
  

1. นางสาวราตรี  กรอีนิทอง 
2. นางสาวหน่ึงฤทยั  ปลืม้สขุ 
  

786 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

85 ทอง 5 โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายจตุรพงษ์  สงวนศร ี
2. เด็กชายวรวฒุ ิ  สขุเล็ก 
3. เด็กชายวรเมธ   สรรคพงษ์ 
 

1. นายชานน   พยพัอ านวยชยั 
2. นางสาวรุง่รตัน์   อนิทะกูล 
  

787 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

85 ทอง 5 โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงพลอยไพลนิ    ดอก
รกัษ์ 
2. เด็กหญิงรชัดา   บุญพยอม 
3. เด็กชายศุภสนิ   หาญบุง่คลา้ 
  

1. นางพรพรรณ   อะทะไชย 
2. นางสภุทันา   แก้วเต็ม 
  

788 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ป.4-
ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดักลาง
วงศ์มณี 

1. เด็กหญิงณฐัวรา  ทองจนัอบั 
2. เด็กหญิงวรีภทัร  จนัทร์อยู ่
3. เด็กหญิงสธุมิน  เดชอุม้ 
  

1. นางสรุนิทร์  เกี้ยวเกดิ 
2. นางสาวอษุา  สรอ้ยมาล ี
  

789 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ป.4-
ป.6 

86 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กหญิงทศันีย ์ ใจเสอื 
2. เด็กหญิงวรทพิย ์ ค าตา 
3. เด็กหญิงสทุธลิกัษณ์  เรอืนด ี
  

1. นางทรพัย์ทว ี มูลค า 
2. นางมาลยั  รอดศรธีรรม 
  

790 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ป.4-
ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาล
โพธิป์ระทบัช้าง(ทุง่
ใหญ่) 

1. เด็กหญิงณฐันี  วงศ์แสงจนัทร์ 
2. เด็กหญิงรตันาภรณ์  เรอืงโรจน์ 
3. เด็กชายอทิธชิยั  มิ่งสงค ์ 

1. นางสายณัย์  บุสด ี
2. นางรตันาภรณ์  ชยัสขุ 
  



791 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กชายชยัวฒัน์  เดชบญุ 
2. เด็กหญิงมีสขุ   โพธิท์อง 
3. เด็กชายวชิรธรรม์   กองเทยีม 
  

1. นางกนกวรรณ  ศรจี านงค ์
2. นางศิรพิร  ศรทีอง 
  

792 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สงัข์แสง 
2. เด็กหญิงเกวล ี ไผ่เรอืง 
3. เด็กหญิงเขมจริา  แสงนิล 

1. นางสาวราตรี  ขุระสะ 
2. นางลคันา  โตม ี
  

793 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 92 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายธาวนิ  องอาจ 
2. เด็กหญิงวารติา  เดชฤทธิ ์
3. เด็กชายวรีภทัร  มงคลสขุ 
  

1. นางสาวสภุาพร  บุญค า 
2. นางประไพ  ปิติคาม 
  

794 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 91 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านห้วย
น้อย 

1. เด็กหญิงธมีาพร  ไกรวนั 
2. เด็กหญิงปลืม้จติ  รุง่ก าจดั 
3. เด็กหญิงมุกดา  แห้วเพ็ชร 
  

1. นางอ านวย  นากกร 
2. นางสาวสนุนัทา  สายทอง 
  

795 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 90 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านตลกุ
หิน 

1. เด็กหญิงพรรณิภา    ศิลป์อยู ่
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พลายเพลดิ 
3. เด็กหญิงสภุาพร   บุญช่วย 
  

1. นางสาวกลัย์ชยดุา   มีแม่น
วทิย์ 
2. นางสาวเยาวรตัน์   พงษ์
ประยรู 
  

796 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 78 เงิน 6 โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายธนพฒัน์  สทีลุี 
2. เด็กชายพงศ์พทัธ ์ จนัทร์เจรญิ 
3. เด็กชายภากร  ดอนหลมิไพร 
  

1. นางชูศร ี ศรทีศัน์ 
  

797 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 76 เงิน 7 โรงเรยีนบ้านยางห้า
หลมุ 

1. เด็กชายพีระพฒัน์  จนัทร์รุง่ 
2. เด็กชายรชันนท์  พดัชาวนา 
3. เด็กชายรฐัพล  ติสาขา 
  

1. นางสาวปารชิาติ  จนัทนั 
  

798 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 75 เงิน 8 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กชายวรวธุ   จนัทร์ษา 
2. เด็กหญิงวชัราภรณ์  ผลจนัทร์ 
3. เด็กหญิงศิรนิทพิย ์ จนัทร์ฟอง 

1. นางรนิรดา  เมืองทอง 
2. นางสาวฐติาภา  โพธิเ์รอืง 
  

799 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 74 เงิน 9 โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงฐติาพร   เทพนาคนิ 
2. เด็กชายปาราเมศ   บวัจนัทร 
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  ค าศร ี

1. นางสาวณชารญีา   ชูช่วย 
2. นางบรรจง  เกษรสขุ 
  



800 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 73 เงิน 10 โรงเรยีนอนุบาลว
ชิรบารมี (ต้นประดู่) 

1. เด็กหญิงนนัทกิานต์  เหล็กทอง 
2. เด็กหญิงพิชชาอร  บาลศร ี
3. เด็กชายอภิชติ  ด้วงทองกุล 

1. นางจนิดา  บุณยสาระนยั 
  

801 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 72 เงิน 11 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายชยานนท์  อนิทสนิ 
2. เด็กหญิงบุณยาพร  มลิาน 
3. เด็กชายพชรพล  แพทอง 

1. นางจรีนนัท์  สายอุน่ใจ 
2. นางสาวสรลัดา  โตอิม่ 
  

802 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 69 ทองแดง 12 โรงเรยีนวดัหนอง
ไผ่ 

1. เด็กหญิงชุตมิน  รุง่เรอืง 
2. เด็กชายธราเทพ  อาจวงศ์ 
3. เด็กหญิงนิรดา  เกตุแก้ว 

1. นางภทัรวดี  เปลีย่นสนิท 
2. นายสมคดิ  เกตุพนัธ ์
  

803 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 68 ทองแดง 13 โรงเรยีนวดับ้านไผ่
ทา่โพใต้ 

1. เด็กหญิงกมลรตัน์  ชูจติร 
2. เด็กหญิงผกามาศ   มารศร ี 
3. เด็กหญิงอนุสรา   สขุประเสรฐิ 

1. นางศุภรตัน์   อิม่ด ี
2. นางบุญเลือ่น   เถือ่นชืน่ 
  

804 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 67 ทองแดง 14 โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงจริาภรณ์  เสนาะ
จ านงค์ 
2. เด็กหญิงณิชาภรณ์  พรมสขุ 
3. เด็กหญิงอภิรมณ์พร  จมู่วง 
  

1. นางสาวศิรวิรรณ  เอีย่มวไิล 
2. นางสมทรง  บุตรวงศ์ 
  

805 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 66 ทองแดง 15 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงนิชากานต์  นกัรอ้ง 
2. เด็กหญิงพิชาญาภา  พิมสา 
3. เด็กหญิงวรญัญา  ศรคี าพา 
  

1. นางสาววนิดา  วอ่งวไิลรตัน์ 
  

806 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 65 ทองแดง 16 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงปาณิสรา  เนียมจนัทร์ 
2. เด็กชายภาณุวฒัน์  ยาลา 
3. เด็กชายศุภณฐั  ราชาโคตร 
  

1. นางอาทติยา  รกัเสนาะ 
2. นางเสาวนิตย์  เปลีย่นกรมิ 
  

807 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 64 ทองแดง 17 โรงเรยีนบ้านหนอง
คลา้ 

1. เด็กหญิงณฐันนั  พุทธรกัษา 
2. เด็กหญิงปรารถนา  สรอ้ยจติ 
3. เด็กหญิงหทยัรตัน์  บุญแตง่ 
  

1. นางสาวเจนจริา  ผะอบเหล็ก 
  

808 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 63 ทองแดง 18 โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กหญิงดลพรรณ  หมายประ
ทมุ 
2. เด็กหญิงนิลาวลัย ์ พิมทอง 
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เทีย่งทอง 
  

1. นางสงัวาลย์  คงเมอืง 
2. นางสาวนพรตัน์  ศรโีสภา 
  



809 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 62 ทองแดง 19 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
ก าแพงดิน 

1. เด็กหญิงปณัฑติา  พวงเกษร 
2. เด็กหญิงสริกิร  ก้อนคง 
3. เด็กชายอรรถกร  โพธิส์ละ 
  

1. นางสาวดาหวนั  นาคแดง 
2. นางวนัวสิา  นาคแดง 
  

810 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั 61 ทองแดง 20 โรงเรยีนบ้านสวน
แตง 

1. เด็กหญิงวรรณษา   ดีม ั่น  
2. เด็กชายวฒุกิร  เดือนกวา้ง 
3. เด็กหญิงอารยา    สขุสวสัดิ ์ 
  

1. นางมานิตย์    คชล ี
  

811 ปฐมวยั การปั้นดินน ้ามนั ปฐมวยั ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนวดัดงกลาง 1. เด็กชายชยัญวฒัน์   ค าแตง 
2. เด็กชายณฐักรณ์   สามส ี
3. เด็กชายวรีะภาพ   สผีึ้ง 
  

1. นางสาวอรสา   กณัฑษา 
2. นางนนัทยิา   บุสด ี
  

812 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
พง 

1. เด็กหญิงกานดา  เหมือยไทยสง 
2. เด็กหญิงกานต์ธดิา  พลายแก้ว 
3. เด็กชายธรีกานต์  เพลงิเทยีน 
  

1. นางสาวกนกภรณ์  ใจชื้น 
2. นางสดุารตัน์  หอมเจรญิ 
  

813 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

94 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
พิจติร 

1. เด็กหญิงชญาภา   ไชยจนิดา  
2. เด็กหญิงวรรณิตา   ศรสีงัข์ 
3. เด็กหญิงวริชัยาภรณ์   พึ่งสลดุ 
  

1. นางสนุนัท์  สขุศิร ิ
2. นางน ้าฝน  พชัรพงศ์ศานต์ 
  

814 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

91 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชญาดา  ฤทยัโสภา 
2. เด็กหญิงณภทัร  อิม่อยู ่
3. เด็กหญิงปภาวด ี ชมภู ่
  

1. นางวชัรา  ฮิเทง้ 
2. นางจนัทร์จริา  แสงดารา 
  

815 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

80 ทอง 4 โรงเรยีนเทศบาล
บ้านปากทาง 

1. เด็กชายชิตพล  โชติกุล 
2. เด็กหญิงทตัพชิา  ค ามะณี 
3. เด็กชายพชรพล  เพ็ชรคง 
  

1. นางสาววรพรรณ  รตันประ
ภาศิลป์ 
2. นางสาวนิสา  ไทยพิทกัษ์ 
  

816 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

79 เงิน 5 โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กหญิงกวนินา  ชาติแพงตา 
2. เด็กหญิงนิชาภรณ์  ภูพิลา 
3. เด็กหญิงน ้าผึง้  พงษ์ข าค า
ประเสรฐิ 
  

1. นางสาวทองมี  บุตตะ 
  

817 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

79 เงิน 5 โรงเรยีนวดัสระประ
ทมุ(มติรภาพที ่54) 

1. เด็กหญิงจารว ี ลอแอ 
2. เด็กชายธราเทพ  เรอืนทอง 
3. เด็กหญิงวภิาวด ี จนัทร 

1. นางสาวฐติาภา  โพธิเ์รอืง 
2. นางรนิรดา  เมืองทอง 
  



818 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

76 เงิน 7 โรงเรยีนวดับ้านล า
นงั 

1. เด็กหญิงพจนา   เหลา่เขตการณ์ 
2. เด็กหญิงสริยิากร   เฮงรศัม ี
3. เด็กหญิงสดุารตัน์   พนัล ี
  

1. นางสมุาล ี ศรทีอง 
2. นางสาวปิยนุช   รตันปญัญา
กร 
  

819 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

72 เงิน 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตะเคยีน 

1. เด็กชายขนัติมา    หนูดอนทราย 
2. เด็กหญิงธรรมาวดี    วฒันเขต
กิจ 
3. เด็กหญิงนารารษิา   สงัจุย้ 
  

1. นางสภุคั   วงศ์สกุลหลอ่ 
2. นางสาวพรรวดี   นุชอ าพนัธ์ 
  

820 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

72 เงิน 8 โรงเรยีนวดัใหม่
ราษฎร์บ ารงุ 

1. เด็กชายณฐัพล  ทดัทรง 
2. เด็กหญิงนนัทติา  ประค า 
3. เด็กหญิงสวุภทัร  แสงสวุรรณ์ 
  

1. นางภทัราภรณ์  ตัง้ใจ 
  

821 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

71 เงิน 10 โรงเรยีนสระยายชี
มิตรภาพที ่79 

1. เด็กหญิงธมกร  ใจหอม 
2. เด็กหญิงนนัทชิา  สนทา 
3. เด็กหญิงสทุธดิา  บุญธรรม 
  

1. นางอารรีกัษ์   ศรน่ิีม 
  

822 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

70 เงิน 11 โรงเรยีนบึงบวั
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงศิรภสัสร  เกิดแก่น 
2. เด็กหญิงศิรวิมิล  กนัจู 
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมพวงภู ่

1. นางสกุญัญา  ศิรจินัทร์ 
2. นางสาวปทัมา  ชวนชม 
  

823 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

70 เงิน 11 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายธรีพงษ์  ภูสตัย์ค า 
2. เด็กหญิงปนดัดา  ทบัทมิทอง 
3. เด็กหญิงรชัชานนท์  พิมปาน 

1. นางวไิล  อไุรวรรณ 
2. นางกชกร  หสัแดง 
  

824 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

68 ทองแดง 13 โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กหญิงกนกพร  สจุติรา 
2. เด็กชายพุทธศิลป์  ฤาชา 
3. เด็กหญิงสพุตัรา  ม่วงป่า 
  

1. นางเสาวนิตย์  เปลีย่นกรมิ 
2. นางอาทติยา  รกัเสนาะ 
  

825 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

66 ทองแดง 14 โรงเรยีนบ้านได
ชุมแสง 

1. เด็กชายกรรณภทัร  กองก ่า 
2. เด็กหญิงชาลสิา  ช่างประดษิฐ์ 
3. เด็กหญิงปิยธดิา  เมืองจนัทร์ 
  

1. นายบญัญตั ิ อยูเ่บิก 
  

826 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

63 ทองแดง 15 โรงเรยีนบ้านหวัดง 1. เด็กหญิงชชัฎาภรณ์   ฉ่อย
ทนงค ์
2. เด็กหญิงณิชาภทัร    บุญญรกัษ์ 
3. เด็กหญิงหทยักานต์    สขุพนัธ ์ 
  

1. นางสาวพรรณี    จนิดามงั 
  



827 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

62 ทองแดง 16 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงณฐัธดิา  ช้างพุม่ 
2. เด็กหญิงณฐัาวรีนุช  ใจมา 
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปญัจนา 
  

1. นางนงนุช   จนัทะโก 
2. นางสาวนิตยา  ทองค า 
  

828 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

61 ทองแดง 17 โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กชายกติติณฏัฐ์  สกุณา 
2. เด็กชายญาณนัธร  ไรยวงษ์ 
3. เด็กชายทนิภทัร  ฉตัรบุบผา 
  

1. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
2. นางสาวนิตยา  ช านาญผา 
  

829 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

61 ทองแดง 17 โรงเรยีนบ้านหนอง
โสน 

1. เด็กชายกติตพิล  กล ่าภกัด ี
2. เด็กหญิงภาวนีิ  บวัมูล 
3. เด็กหญิงอาทวิราห์  สกุลแพร่
พานิชย ์
  

1. นางกาญจนา  ศรทีศัน์ 
2. นางสาวปรยิานุช  วงศ์กิตติ
วมิล 
  

830 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

60 ทองแดง 19 โรงเรยีนบ้านโนน
ทอง 

1. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญเกดิ 
2. เด็กหญิงศรญัญา  หนอแก้ว 
3. เด็กหญิงเจนจริา  แซ่เลา้ 
  

1. นางวจิติรา  การเทีย่ง 
2. นายสเุชษฐ์  คณุนิธกิร 
  

831 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

60 ทองแดง 19 โรงเรยีนบ้านทา่ฬ่อ
(ครฑุวทิยากรณ์) 

1. เด็กชายจริศกัดิ ์ ผะอบเหล็ก 
2. เด็กหญิงปนิดา  ไชยา 
3. เด็กหญิงปิยฉตัร  ค าสอน 
  

1. นางสงัวาลย์  คงเมอืง 
2. นางสาวนิภา  โชติรตัน์ 
  

832 ปฐมวยั การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ ปฐมวยั 

45 เข้ารว่ม 21 โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กชายภทัรพล   พิกุลเงิน 
2. เด็กชายภานุวชิญ์   กุลพิศาล 
3. เด็กชายวชัพล   บุตรจนัทร์ 

1. นางจรสัแสง   จลุกลบั 
2. นางสาวรุ่ ุงรศัมี  เปรมศร ี
  

833 เรยีนรว่ม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายบญัญวติ  หนุ่มน้อย 
2. เด็กชายรตันาวธุ  ดาวลาย 
3. เด็กชายศุภกฤต  บรรจง 
  

1. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
2. นายถวลิ  เพ็ชรโต 
  

834 เรยีนรว่ม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.4-ป.6 

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านทุง่
ประพาส 

1. เด็กหญิงธนัวา  สวา่งแก้ว 
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุญผ่อง 
3. เด็กชายภาณุวชิญ์  ทองภาส 
  

1. นางวรรณา  กรอีนิทอง 
2. นางสารภี  รอดมณี 
  

835 เรยีนรว่ม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.4-ป.6 

76 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กหญิงธนาภา  จุย้โต 
2. เด็กหญิงลลติา  วงค์สวุรรณ์ 
3. เด็กหญิงศิรริตัน์  เติมสขุ 
  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 
  



836 เรยีนรว่ม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.4-ป.6 

72 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฟกัศร ี
2. เด็กชายสริวชิญ์  จนัทร 
3. เด็กชายอศัว ี มีพุม่ 
  

1. นางสาวอรณุ  เกตุใหม ่
2. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
  

837 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กหญิงธารรีตัน์   บุบผาพ่วง 
2. เด็กชายศกัดินนท์   วงัแผน 
  

1. นางชนิดา   ถาวรศกัดิ ์
2. นางสวุรรณรตัน์   ทองขาว 
  

838 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กชายทรงศกัดิ ์ สมภาค 
2. เด็กหญิงปวณีา  บางใหญ ่
  

1. นางสาวเครอืวลัย์  นนัทะสาร 
  

839 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวลัย์ 
2. เด็กชายจกัรภทัร  ค าตา 
  

1. นางอมัพร  ทองไพบูรณ์ 
2. นางสาวจณิานนัท์  ชยัมงคล 
  

840 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

75 เงิน ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายพรหมจกัร   สาทร 
2. เด็กหญิงสธุาวลัย ์ ค าวงศ์ 
  

1. นางบรรจง   เกษรสขุ 
2. นางสาวนงนุช   ทพิยโสตถ ิ
  

841 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

73 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงกลัยารตัน์  แก้วหาวงศ์ 
2. เด็กชายฉตัรดนยั  ศิรวิงศ์ 
  

1. นางสาวสะอาด  เถือ่นชืน่ 
2. นางศิรนิภา  แดงสมสะอาด 
  

842 เรยีนรว่ม - 
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

72 เงิน 4 โรงเรยีนชุมชนวดั
คลองคะเชนทร์ 

1. เด็กหญิงกชัชรส  สงค์โพธิ ์
2. เด็กชายพฒันาย ุ เสรมิเผือก 
  

1. นางสาวสรุชัฎา  ด าเนินโฉม 
2. นางสาวพรประภา  เขียวเขิน 
  

843 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กชายสขุสวสัดิ ์  ทองสขุ 
  

1. นางกรแก้ว   บุญเอีย่ม 
  

844 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกญัญาพร  แก้วอดุม 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  



845 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กชายพีรเดช  เชื้อจนี 
  

1. นางวรีดา  พานิชผล 
  

846 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

82 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัทา่ข่อย
(ส านกังานสลากกิน
แบ่งรฐับาล
สงเคราะห์ 126) 

1. เด็กชายสรรเพชร   สรุะศร 
  

1. นางสาวระพีพรรณ   พรไธสง 
  

847 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านบึง
ตะโกน(ธนาคาร
กรงุเทพ 1) 

1. เด็กชายศุภกิจ   เล็กค า 
  

1. นางสาววราภรณ์   นาดี 
  

848 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายประกาศิต  หมอนเมือง 
  

1. นางสาวพิจติรา  บญัญตั ิ
  

849 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนออทสิติก ป.1-ป.
6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กชายไพศาล  ศรอีนิทร์ 
  

1. นางสาววรญัญา  จลุระกะ 
  

850 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

78 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านทุง่
ส าราญ 

1. เด็กชายอนุศิษย ์ ชืน่ใจ 
  

1. นางกลัยา  ทองม่วง 
  

851 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

75 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กหญิงชุตมิา  เขียวมณี 
  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 
  

852 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

75 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กชายภูวเดช  ทองอบุล 
  

1. นางสาวรตันา  เครอืเทศ 
  

853 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

74 เงิน 5 โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายชิษณุพงษ์  รอดหล า 
  

1. นางนพวรรณ  มะมา 
  

854 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

73 เงิน 6 โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กชายเลศิชยั  โกปั้น 
  

1. นางสาววภิารตัน์  พลงั 
  

855 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

68 ทองแดง 7 โรงเรยีนบ้านสระ
บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงอนุสรา  ดีอนิทร์ 
  

1. นางสาวสทุธริกัษ์  มาพนัธ์ส ุ
  



856 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 8 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  กนัน้อย 
  

1. นางสาวสนทยา  ฤทธิเ์ดช 
  

857 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

65 ทองแดง 6 โรงเรยีนวดัวงั
มะเดือ่ 

1. เด็กชายพลภทัร  เจรญิสขุ 
  

1. นางจติติมา  โตนาราง 
  

858 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายประวทิย ์ ตูมทอง 
  

1. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 
  

859 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงกลัยารตัน์  ชยัปรชีา 
2. เด็กหญิงณฐัชยา  ยาวา 
3. เด็กหญิงธนพร  ทอ่นจนัทร์ 
4. เด็กหญิงธดิารตัน์  แฝงนาค า 
5. เด็กหญิงนภสัสร  ศรบีญุเรอืง 
6. เด็กหญิงพุธติา  ค า้ชู 
7. เด็กหญิงสพุตัรา  ประเสรฐิสขุ 
  

1. นายธรีติ  ชาวอา่งทอง 
2. นางประมวล  บุญจนัทร์ 
3. นางจฑุารตัน์  บุญม ี
  

860 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงฐติิรตัน์  ทองงาม 
2. เด็กหญิงธฆิมัพร  บุญสนิ 
3. เด็กชายปฏพิทัธ์  หนิมพานิช 
4. เด็กชายวชัรพล  ล า้เลศิ 
5. เด็กหญิงศิรนินัท์  พานทอง 
6. เด็กหญิงศิรลิกัษณ์  ด้วงพรม 
7. เด็กหญิงอนงนาฎ  จ ั่นทบั 

1. นางสรญัญา  รกัสกุล 
2. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 
3. นางสาวปทัมาภรณ์  พฒันิยม 
  

861 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

93 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงกฤติยา  สตัย์ซ ้า 
2. เด็กชายนพดล  เทยีนทอง 
3. เด็กหญิงน ้าฝน  โพธิท์อง 
4. เด็กชายพีรพล  อาจอารญั 
5. เด็กชายสนัติสขุ  รขุ า 
6. เด็กหญิงสวุรรณสา  จลุศร ี
  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรอืง 
2. นางสาวอรณีุ  แสงศร ี
3. นางแสงอรณุ  บุญยิม้ 
  

862 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

88 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายทรงวฒุ ิ เพชรกลดั 
2. เด็กชายทนิภทัร  อนิทร์คง 
3. เด็กชายธรีะพงศ์  รกัเอีย่ม 
4. เด็กชายนทัธพงศ์  บุญเรอืง 
5. เด็กหญิงสปุราณี  เสมรส 
  

1. นางลกัขณา  ตาทอง 
2. นางภทัราวรรณ  สมญัทสาริ
กิจ 
  



863 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

82 ทอง 5 โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กชายจริเดช   ทองอบุล 
2. เด็กชายณฐัวฒุ ิ  ชุ่มเย็น 
3. เด็กชายทนิกร   ทองใบ 
4. เด็กหญิงนนัท์นลนิ   แตงเลีย้ง 
5. เด็กชายพิทกัษ์   วงษ์กระจา่ง 
6. เด็กชายวรดร  จนัทร์หอม 
7. เด็กหญิงสริริตัน์    พิมโพธิ ์
  

1. นางสาวเครอืวลัย์   นนัทะสาร 
2. นางสาวรตันา   เครอืเทศ 
  

864 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเครือ่ง
ประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-
ป.6 

78 เงิน 6 โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กหญิงกนกพร   กดัแก้ว 
2. เด็กชายชยากร   วงัแผน 
3. เด็กชายณฐัภทัร  พุ่มเทยีน 
4. เด็กชายธเนศพล  ศรเีมือง 
5. เด็กชายพีระวชัร   ภู่สม 
6. เด็กชายสรุยิะ   กุลแก้วพนเนา 
7. เด็กชายสรุยิา   มนเดช 
  

1. นางสงวน   ศรจีนัทร์งาม 
2. นางสาวขจติจนัทร์   ธนะสงัข์ 
3. นางสาวรุง่รศัมี   เปรมศร ี
  

865 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการได้ยนิ ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
หูช้าง 

1. เด็กชายพรพรหม   พรหมรกัษา 
  

1. นางสาวกรกนก   สขุเรอืง 
  

866 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงกติติยา  สทิธมิงคล 
  

1. นางนพวรรณ  มะมา 
  

867 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา ม.1-ม.3 

78 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายภาคภมู ิ ฉิมชาวนา 
  

1. นางสาววรรณจรุี  แถวโพธิ ์
  

868 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนอบุล 
  

1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ 
  

869 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายจมุพล  ทองประจง 
  

1. นางสาวสนทยา  ฤทธิเ์ดช 
  

870 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนเนินหวัโล้
หนองยางพิทยาคม 

1. เด็กชายพงศธรณ์  บุตรพรวง 
  

1. นางสาวชนญัชิดา  ทองบู ่
  



871 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 โรงเรยีนบ้านหนอง
หูช้าง 

1. เด็กชายนทัภรณ์   เข็มทอง 
  

1. นางสาวกรกนก   สขุเรอืง 
  

872 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนกัเรยีนออทสิติก ม.1-ม.
3 

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายเตชทตั  ฤทธิห์ิรญั 
  

1. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 
  

873 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการมองเห็น ป.1-ป.6 

82.8 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร 
  

1. นางอ าพิน  สขุสวสัดิ ์
  

874 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

89.4 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงวนิดา   ภู่สวุรรณ 
  

1. นางกรแก้ว   บุญเอีย่ม 
  

875 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

80.2 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนวดัวงั
มะเดือ่ 

1. เด็กชายไชยภทัร  แก้ววเิศษ 
  

1. นางจติติมา  โตนาราง 
  

876 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

74.8 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ ศรสีะอาด 
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  

877 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

63.8 ทองแดง 4 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กชายดุลยวตั  วชิิตชยั 
  

1. นางเกษร  เมืองสขุ 
  

878 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

86.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กชายอธวิฒัน์   ช่อชัน้ 
  

1. นางศิรพิร   ออ่นจนัทร์ 
  

879 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

82.6 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงศิรปิระภา  สขุเรอืง 
  

1. นางอ าพิน  สขุสวสัดิ ์
  

880 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

77.6 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กชายภานุ  สงิห์มณี 
  

1. นายอดุลย์  ศรทีพิย์ 
  

881 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

74.6 เงิน 4 โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายวฒุพิงษ์  พึ่งเพ็ง 
  

1. นางพรธนา  แก้วทอง 
  



882 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

70.4 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านเนิน
พลวงวทิยา 

1. เด็กชายเจษฎา  เนียมหอม 
  

1. นางสาวเพ็ญพรรณ  โลกวฒุิ 
  

883 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กชายสรุพล  เผ่าโหมด 
  

1. นางสฌุาณี  นิชี 
  

884 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนออทสิติก ป.
1-ป.6 

83.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม 
  

1. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 
  

885 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
ปลาไหล 

1. เด็กหญิงกลัยารตัน์  บุญศร ี
  

1. นางศิรนิภา  แดงสมสะอาด 
  

886 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางสติปญัญา ม.1-ม.3 

85.4 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงระอองดาว  ศิลาพจน์ 
  

1. นางดาวเรอืง  ฟกัรกัษา 
  

887 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

83.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กหญิงนุชจรยี์  ออ่งแดง 
  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 
  

888 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กชายยศนยั  ดิสสงค ์
  

1. นางสาวสนทยา  ฤทธิเ์ดช 
  

889 เรยีนรว่ม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนกัเรยีนออทสิติก ม.
1-ม.3 

87.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายศุภกิจ  ขุนทองน้อย 
  

1. นายอสิระ  วริชัพินท ุ
  

890 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการท าอาหาร ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านดงเสอื
เหลอืง 

1. เด็กหญิงมลัลกิา  สวุรรณ 
2. เด็กหญิงสธุาวลัย ์ นางแยม้ 
3. เด็กหญิงอจัฉรา  วงศ์รกัษ์ 

1. นางเฉลา  สม้จนัทร์ 
2. นางสาวภทัราพร  แสงอนิทร์ 
  

891 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการท าอาหาร ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

91 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กชายธเนศ   มนัตะรกัษ์ 
2. เด็กชายวรีภทัร   ชูชืน่ 
3. เด็กชายศุภกร   ดีม ั่น 
  

1. นางสาวรุง่รศัมี   เปรมศร ี
2. นางสวุรรณรตัน์  ทองขาว 
  



892 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการท าอาหาร ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

80 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กชายครรชิต  สนเมืองปกั 
2. เด็กชายสภุิชาต ิ ยอดจงรมัย ์
3. เด็กชายสุุรชยั  ทองเอีย่ม 
  

1. นางศิรวิรรณ  กุลมยั 
  

893 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์งาน
ใบตองประเภทบายศรปีากชาม 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กหญิงณสัณิชา  นาน้อย 
2. เด็กหญิงสพุิชฌาย ์ สงิห์ลอ 
3. เด็กชายอภิชยั  รวยทรพัย์ 
  

1. นางนิรนัดร์  บุญม ี
2. นายอนุชา  สมรภมู ิ
  

894 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์งาน
ใบตองประเภทบายศรปีากชาม 
ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านห้วย
ค าตาล 

1. เด็กหญิงจนัทร์หอม  เย็นใจ 
2. เด็กหญิงนสัทพิร  นวลงิ้ว 
3. เด็กชายรพภีชัร์  ฉตัรธรรม 

1. นางรุง่ทวิา  แพโพธิ ์
2. นางนนทวรรณ  โชติพ่วง 
  

895 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของใช้
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านหนอง
พระ 

1. เด็กชายจกัรกฤษ  มุสกิะพนัธ ์
2. เด็กชายจนัทกานต์  จนัทร์พูล 
3. เด็กชายรุง่รจุน์  ทบัเกษม 
  

1. นายสชุาติ  สเีหลอืง 
2. นางสาวศิขรนิทร์  สดส ี
  

896 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของใช้
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

82.5 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กหญิงธนัยพร  ทางธรรม 
2. เด็กหญิงบุศกล  อ ่าเขียว 
3. เด็กชายสริวชิญ์  พิเศษ 
  

1. นางสาวเพียรพิณ  เรอืงรศัม ี
2. นางสาวอรวรรณ  สงิห์ลอ 
  

897 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของใช้
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

80.75 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านยาง
ตะพาย 

1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองศร ี
2. เด็กชายสรุพศั  กนัหมอน 
3. เด็กชายสรุเดช  ค าวงศ์ 
  

1. นางกรแก้ว  บุญเอีย่ม 
2. นางค ามี  สธุาธรรม 
  

898 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของใช้
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

73 เงิน 4 โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กชายณฐัวฒุ ิ บุญทอง 
2. เด็กชายภานุเดช  เมฆอ ่า 
3. เด็กหญิงวนัวเิศษ  บุญทอง 
  

1. นางสาวชุติมา  อุย่เจรญิศกัดิ ์
2. นางพิศมยั  สมบูรณ์ 
  

899 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของใช้
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทาง
สติปญัญา ป.1-ป.6 

ไม่แข่งขนั -  โรงเรยีนบ้านหนอง
ถ า้ 

1. เด็กชายดนุนยั  อปุจนัทร์ 
2. เด็กชายนเรศ  รอดผล 
3. เด็กชายเอกวฒัน์  อนิทชยั 
  

1. นางศรไีพร  ศรรีะวตัร 
2. นางวรีดา  พานิชผล 
  

900 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการประดษิฐ์ของเลน่
จากเศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภท
นกัเรยีนทีม่ีความบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

81.75 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนชุมชนวดั
หนองลากฆอ้น 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุจนัทร์ 
2. เด็กชายณฐัวฒุ ิ บุญจง 
3. เด็กชายนิธนินัท์  โพงด า 
  

1. นายอดุลย์  ศรทีพิย์ 
2. นางบรรจง  กิจจาจารย์ 
  



901 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการรอ้ยมาลยัดอกไม้
สด ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านเนิน
ขวาง 

1. เด็กชายกติตศิกัดิ ์ สรา้งการ
นอก 
2. เด็กหญิงจฑุาทพิย ์ เฮงเฮ๊ียะ 
3. เด็กชายอนุวฒัน์  วงศ์จกัร 
  

1. นางสภุาภรณ์  อยูส่ขุ 
2. นายอธปิตัย ์ อยูส่ขุ 
  

902 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการรอ้ยมาลยัดอกไม้
สด ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กหญิงจริาวรรณ  บุตรราช 
2. เด็กชายวรีะพล  แสงทบั 
3. เด็กชายอษัฎาวธุ  พานเงิน 
  

1. นายอสิระ  วริชัพินท ุ
2. นางพรธนา  แก้วทอง 
  

903 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการรอ้ยมาลยัดอกไม้
สด ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนวดัราชช้าง
ขวญั 

1. เด็กหญิงกติตมิา  เพ็ชรตัน์ 
2. เด็กหญิงวนิดา  ฉิมช้าง 
3. เด็กชายโบนสั  มลวิงค ์
  

1. นางสาวชุติมา  อุย่เจรญิศกัดิ ์
2. นางพิศมยั  สมบูรณ์ 
  

904 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเม่น 
2. เด็กหญิงนลนิ  ภูเวยีง 
  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 
2. นางสาวแกว้ตา  ชามงั 
  

905 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

68.5 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาล
เมือง(ทา่หลวง
สงเคราะห์) 

1. เด็กหญิงศุภมาศ   สขุเกษม 
2. เด็กหญิงสปุราณี  คงสบื 
  

1. นางสาวทพิวรรณ  พุ่มมาลา 
  

906 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

68 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กหญิงศศิธร  แสงครา้ม 
2. เด็กชายอนุรกัษ์  จ าปาทอง 
  

1. นางอญัชล ี บวัผนั 
2. นางนพวรรณ  มะมา 
  

907 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

67 ทองแดง 4 โรงเรยีนชุมชนบ้าน
หนองหญ้าปลอ้ง 

1. เด็กหญิงวรีปรยิา  เกษแก้ว 
2. เด็กหญิงเวธนีิ  เทีย่งวงษ์ 
  

1. นางเกษร  เมืองสขุ 
2. นางสาวสกุญัญา  เมืองสขุ 
  

908 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

66 ทองแดง 5 โรงเรยีนบ้านวงัออ้ 1. เด็กชายนทัธพงศ์    ปญัจารกัษ์ 
2. เด็กชายรชัชานนท์   หอมเจรญิ 
  

1. นางสาวรตันา   เครอืเทศ 
  



909 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

82.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบ้านยาง
สามต้น 

1. เด็กหญิงชลธชิา  แสงจนัทร์ 
2. เด็กหญิงนิรชา  อนิทร์วนั 
  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 
2. นางสาวแก้วตา  ชามงั 
  

910 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

75 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนบ้านทุง่โม่ง 1. เด็กชายตรภีพ  ล าใย 
2. เด็กหญิงศตพร  กลอ่มอิม่ 
  

1. นายวทิวสั  เณรหล า 
2. นางสายฝน  สรุยิา 
  

911 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

73.5 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนอนุบาลสาก
เหล็ก 

1. เด็กชายทศันะ  พิเนตรเสถียร 
2. เด็กชายพีรพงศ์  ไกรสร 
  

1. นางจฑุาทพิย์  อ ามะร ี
2. นางสาวพรทพิา  สธุงษา 
  

912 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

71.5 เงิน 4 โรงเรยีนบ้านมาบ
กระเปา 

1. เด็กชายภูฤทธิ ์ โยโพธิ ์
2. เด็กชายยศกร  แก้วจนัทร์ 
  

1. นายพจนารถ  รอดออ่ง 
2. นายศุภชยั  กณัธรรม 
  

913 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

70.5 เงิน 5 โรงเรยีนบ้านหนอง
สะแก 

1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วงาม 
2. เด็กชายสรายทุธ  ทศัศร ี
  

1. นางสาววรารตัน์  เพ็ชรโต 
2. นางอรพิน  เพ็ชรโต 
  

914 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

67.5 ทองแดง 6 โรงเรยีนบ้านบึง
ตะโกน(ธนาคาร
กรงุเทพ 1) 

1. เด็กหญิงชลธชิา   จนัทร์เพ็ญ 
2. เด็กหญิงเขมมิกา   ภกัขนงค ์
  

1. นางสาวทพิวรรณ์   พุ่มมาลา 
  

915 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรยีน
ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไม่ก าหนดช่วงช ัน้ 

60.5 ทองแดง 7 โรงเรยีนวดัทา่ข่อย
(ส านกังานสลากกิน
แบ่งรฐับาล
สงเคราะห์ 126) 

1. เด็กชายปาณสัม์   สงัข์โพธิ ์
2. เด็กชายววิฒัน์   เฟ่ืองสนิท 
  

1. นางสาวระพีพรรณ   พรไธสง 
2. นางสวุรชัต์   หงษ์ทอง 
  

916 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ
ชื้น ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัป่ามะ
คาบ(สามคัคพีิทยา
คาร) 

1. เด็กชายธนชติ  เจศรชียั 
2. เด็กชายธนาวธุ  สขุสอาด 
3. เด็กชายพีรพล  อยูจ่นัทร์ 
  

1. นายสรายทุธ์  เส็งพานิช 
2. นางสาวเสาวลกัษณ์  เส็ง
พานิช 
  



917 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ
ชื้น ประเภทนกัเรยีนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายธนวฒัน์  ลสุนธ ิ
2. เด็กชายธนายธุ  ออ่นศร ี
3. เด็กชายธรีภทัร  นิลเป้า 
  

1. นางจฑุารตัน์  บุญม ี
2. นางบุปผา  กองละเอยีด 
  

918 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ
แห้ง ประเภทนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนบึงเฒ่า
วทิยา 

1. เด็กชายกติตินนัท์  วดิูลย ์
2. เด็กชายภทัรพงษ์  อนิทร์แยม้ 
3. เด็กหญิงสกุญัญา  ชุ่มเย็น 
  

1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ 
2. นางสภุาพร  ถาวรศกัดิ ์
  

919 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ
แห้ง ประเภทนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 

โรงเรยีนอนุบาลวงั
ทรายพูน 

1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ประแดง
ชาติ 
2. เด็กชายณฐัวฒุ ิ เมืองทอง 
3. เด็กชายธนาธปิ  สายใจ 
  

1. นางสาวธญัสนีิ  แสนเฮียงส ี
2. นางสาวลดารกั  สหีะวงษ์ 
  

920 เรยีนรว่ม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ
แห้ง ประเภทนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

79 เงิน รองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 

โรงเรยีนบ้านเมือง
เก่า 

1. เด็กหญิงธนพร   ศรพีระจนัทร์ 
2. เด็กชายภูมพิฒัน์   วสพุิเชษฐ์ 
3. เด็กหญิงศรนัย์พร   ปั้นทอง 
  

1. นางสาวรุง่รศัมี   เปรมศร ี
2. นางสาวปราณี   สขุาภิรมย ์
  

 

 

 

 


