
 

แนบท้ายประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ครัง้ที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

(ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา พิจติร เขต 1 

  
 

ล าดับ หมวดหมู่  รายการ คะแนน  เหรียญ  อันดับ  โรงเรียน  นักเรียน ครู 

1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนัเคร่ืองร่อนกระดาษพบั 

ป.1-ป.3 

98.14 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านโนน

ทอง 

1. เด็กชายพัชรพงศ์  มาตย์วงษ์ 

2. เด็กชายศภุกร  ทองอ่วมใหญ่ 

1. นายธวชัชัย  ท้วมหลุน่ 

  

2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน

ไกล ป.4-ป.6 

89.97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายรชต  สโียหะ 

2. เด็กชายอนุสรณ์  ตตุะพะ 

1. นายณฐัพฒัน์  มลูค า 

  

3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน

นาน ป.4-ป.6 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัราช

ช้างขวญั 

1. เด็กชายธนกฤต  บญุมา 

2. เด็กชายธีรพงษ์  มโนราช 

1. นายสมหมาย  โตนาราง 

  

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 

ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึน้

จากพืน้) ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขนุสงคราม 

2. เด็กชายธวชัชยั  จิตรมา 

1. นายวิจิตร  ไทยลา 

  

5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 

ประเภทบินไกล (โดยการปลอ่ย

ด้วยมือ) ม.1-ม.3 

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กชายทักดนยั  คมุสขุ 

2. เด็กชายรัชพล  เลขนอก 

  

1. นายวิจิตร  ไทยลา 

  

6 สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

การประกวดภาพยนตร์สัน้ ป.1-ป.

6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายบพุกร   บรูณกูล 

2. เด็กหญิงรวิสรา  กลอ่มรักษา 

1. นายชนินทร์  เป่ียมงาม 

  

http://north65.sillapa.net/sp-pck1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=36&zone_num=1&area_sm=-1&award=&rank=1
http://north65.sillapa.net/sp-pck1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=36&zone_num=1&area_sm=-1&order=score&award=&rank=1
http://north65.sillapa.net/sp-pck1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=36&zone_num=1&area_sm=-1&order=award&award=&rank=1
http://north65.sillapa.net/sp-pck1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=36&zone_num=1&area_sm=-1&order=rank&award=&rank=1
http://north65.sillapa.net/sp-pck1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=36&zone_num=1&area_sm=-1&order=school&award=&rank=1


วฒันธรรม 3. เด็กชายศิวะวธุ  สขุใส 

4. เด็กหญิงสรุดา   ภิญโญ 

5. เด็กหญิงอนัญพร   ชุ่มเย็น 

  

7 สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สัน้ ม.1-ม.

3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองขาว 

1. เด็กหญิงจรัญญา  บญุเต็ม 

2. เด็กหญิงทวีพร   สงิห์ลอ 

3. เด็กหญิงปวีณ์นชุ   แตงนุ่น 

4. เด็กชายพีระพฒัน์   ตู้แก้ว 

5. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่อชัน้ 

  

1. นางสปุรียา   นามัน่ 

2. นายสรัล   ส าลี 

  

8 สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

ขวาง 

1. เด็กชายจีรวฒัน์  ปะสริิ 

2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สขุหนนุ 

  

1. นางเอือ้มเดือน  แสงปัญญา 

2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม 

  

9 สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายปฏิพล   เหลาประดิษฐ์ 

2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วกาญจนะวงษ์ 

  

1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์ 

  

10 สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กชายชชัชัย  แสงใส 

2. เด็กหญิงพิยาดา  โสข า 

  

1. นางสภุาพร  ถาวรศกัด์ิ 

  



11 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-

ป.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กหญิงกลัยานี  ทิพย์มณี 

  

1. นางจีรภา  เอมเอี่ยม 

  

12 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-

ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงกญัญ์กลุนชั  บญุผ่อง 

  

1. นางศกุฤตา  ภู่ระหงษ์ 

  

13 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนั "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-

ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กชายอาทิตย์  สนุทรศรี 

  

1. นางศกุฤตา  ภู่ระหงษ์ 

  

14 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ป.1-ป.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กหญิงนัชณชล   มาสระ 

  

1. นางสจุิตรา   รัตนอดุมวรรณา 

  

15 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัท่า

บวัทอง 

1. เด็กหญิงอัยยาริน  เอี่ยมส าอาง 

  

1. นายวีรเชษฐ  เถาวลัย์ 

  

16 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ม.1-ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กชายณฐัพล  บญุชู 

  

1. นางสาวสปัุญญา  เทศทาบ 

  

17 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี 

ม.1-ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กหญิงวาสนา  กองบาง 

  

1. นางจีรภา  เอมเอี่ยม 

  

18 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการเขียนภาพจิตรกรรม

ไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายสรุชยั  จนัดา 

  

1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม 

  

19 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดักลาง

วงศ์มณี 

1. เด็กหญิงญาใจ  สงัข์คง 

2. เด็กหญิงพรนภา  คงสม 

1. นางสริุนทร์  เกีย้วเกิด 

2. นางมรรยาท  นิธิธันยกานต์ 



20 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

คลองสะแกป่า

หวาย 

1. เด็กชายพัชรพล  ทีเพ็ง 

2. เด็กหญิงวิภาวี  โคตะนนท์ 

  

1. นางสมถวิล  ศรีฉ ่า 

2. นางอมัพร  มานอ่อน 

  

21 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัการสร้างภาพด้วยการ

ปะติด ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวิจิตร 

2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิน่กหุลาบ 

  

1. นางศกุฤตา  ภู่ระหงษ์ 

  

22 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ม.1-

ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายกฤตพรต  โชติวฒันอนนั

กลุ 

  

1. นายภคพล  เอมเอี่ยม 

  

23 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านทุ่ง

ส าราญ 

1. เด็กหญิงนาฏตยา  สอนชนุ 

2. เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  เจิม

สวุรรณ์ 

3. เด็กชายศภุวิชญ์  ใหม่เหลอืง 

  

1. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์

ธ ารงกุล 

2. นายธนกฤต  เต็งสวุรรณ์ 

  

24 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดับ้าน

ไผ่ท่าโพใต้ 

1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ชจูิตร 

2. เด็กหญิงอติมา   พลูทรัพย์  

3. เด็กหญิงอรเทพิน   ชจูิตร  

  

1. นายสมชาย  เถ่ือนชื่น 

2. นางบญุเลือ่น  เถ่ือนชื่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 ศิลปะ-

ทศันศิลป์ 

การแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั 

ม.1-ม.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดับ้าน

ไผ่ท่าโพใต้ 

1. เด็กหญิงนรินรัตน์    บญุมา  

2. เด็กหญิงพัชยา   ครุฑวิเศษ  

3. เด็กชายพิยะดา    สองเมือง  

  

1. นายสมชาย  เถ่ือนชื่น 

2. นางบญุเลือ่น  เถ่ือนชื่น 

  

26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก ป.1-ป.

6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วชิร 

1. เด็กชายกิตติวฒัน์  แผ่นผา 

  

1. นายอนชุิต  จนัทร์ย้อย 

  

27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวระนาดทุ้ม ป.1-ป.

6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัราช

ช้างขวญั 

1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  โสภา 

  

1. นายสชุาติ  รุ่งอินทร์ 

  

28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ป.1-

ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

สากเหลก็ 

1. เด็กหญิงอรรัมภา  ชอบธรรม 

  

1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา 

  

29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.

6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัท่า

บวัทอง 

1. เด็กหญิงอนธิุดา    เขียวข า 

  

1. นายสนุนัท์  นวลแก้ว 

  

30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัหนอง

หลวง 

1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวัสด์ิ 

  

1. นางสนิีนาฎ  สายทองเยิน้ 

  

31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัหนอง

หลวง 

1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย 

  

1. นางสนิีนาฎ  สายทองเยิน้ 

  

32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวซออู้  ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสระ

บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงตนัหยง  เต่าโพรง 

  

1. นางมานพ  สมบญุยอด 

  



33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวซออู้  ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัหนอง

หลวง 

1. เด็กหญิงรินสดุา  ศรีบญุธรรม 

  

1. นางสนิีนาฎ  สายทองเยิน้ 

  

34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

ห้าหลมุ 

1. เด็กหญิงธัญชนก  คงเมือง 

  

1. นางสาวปาริชาติ  จนัทนั 

  

35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวขิม ๗ หย่อง ป.1-

ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กหญิงภรภัทร   บานเย็นงาม 

  

1. นายพชัชาณฐั   อตัพรต 

  

36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-

ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

คลองทราย

ราษฎร์อทุิศ 

1. เด็กหญิงลดัดาวรรณ์  สงัข์ทอง 

  

1. นางสกลุ  สดุตา 

  

37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-

ม.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

สากเหลก็ 

1. เด็กชายวนัเฉลมิ  เพ็งมี 

  

1. นายนิธิศ  การสมดี 

  

38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย ป.1-ป.

6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

ปลวกสงู 

1. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวดี 

  

1. นางจนัทร์ฉาย   ข ามัน่ 

  

39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัการบรรเลงวง

เคร่ืองสายวงเลก็ ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสระ

บรเพ็ด 

1. เด็กหญิงจิรนนัท์  รอดเสง็ 

2. เด็กหญิงตนัหยง  เต่าโพรง 

3. เด็กชายธนทัชยั  ค าภาพ 

4. เด็กหญิงธาริณี  บานแสง 

5. เด็กหญิงพลอยลดา  บญุคบ 

6. เด็กชายวชัระ  แจ้งบ้าน 

1. นางมานพ  สมบญุยอด 

2. นางเยาวรัตน์  พลูเมือง 

3. นางสาวณฏัฐ์ชานนัท์  อ้นอินทร์ 

  



7. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตรีอินทอง 

8. เด็กหญิงสธิุดา  อุ่นศรี 

  

40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม 

เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองริน้ 

1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรเอือง 

2. เด็กหญิงชลิตา  ทองดอนน้อย 

3. เด็กหญิงณฐัริกา  โพธ์ิอ่อน 

4. เด็กหญิงตะวนัฉาย  ทองโชติ 

5. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นบิดา 

6. เด็กชายประวนัวิทย์  หนัวิชยั 

7. เด็กชายพยงุศักด์ิ  พนัธุ์เพชร 

8. เด็กหญิงยพุาพร  หงส์ดวง 

9. เด็กชายวชัระ  ล าพงึกิจ 

10. เด็กหญิงสมสมัย  ทองดอนยอด 

11. เด็กหญิงสวุพร  ทองดอนยอด 

12. เด็กชายอภิสทิธ์ิ  น้อยพนัธ์ 

13. เด็กหญิงเปรมสนิี  บตุรเนตร 

14. เด็กชายเอกชยั  ย่ีภู่ 

15. เด็กชายไชยา  ฤทธิรงค์ 

  

1. นายพสธุร  รัตนวบิลูย์เลศิ 

2. นายประยงษ์  รุ่งเรือง 

3. นางลดัดา  พุ่มแก้ว 

4. นางผกาพร  เดียวสริุนทร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเคร่ือง

คู่ ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายกฤติพงศ์  มีอิสระ 

2. เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด 

3. เด็กชายณฐันนัท์  มาอยู่ 

4. เด็กชายณฐัวรรธน์  ครุฑทา 

5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอีย้งหมี 

6. เด็กหญิงนัชณชล  มาสระ 

7. เด็กหญิงพิชญธิดา  กลดัแก้ว 

8. เด็กหญิงภรภัทร  บานเย็นงาม 

9. เด็กหญิงภัทรภร  บานเย็นงาม 

10. เด็กชายเตโชดม  รังคเสนี 

  

1. นายพชัชาณฐั  อตัพรต 

  

42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัวงองักะลงุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านโนน

ไผ่ขยุ 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชเูมือง 

2. เด็กหญิงกรชกร  แว่ภู่ 

3. เด็กหญิงณฐัชยา  อดุมไชย 

4. เด็กหญิงณฐัพร  ขจรศรี 

5. เด็กชายธงชยั  สขุขนัทอง 

6. เด็กชายธนวินท์  ให้สขุ 

7. เด็กชายธีรพงษ์  สขุขนัทอง 

8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรพงศ์ 

9. เด็กชายพีรพฒัน์  เพชร์พงศ์ 

1. นางฉลวย  เกตดีุ 

2. นางอาภรณ์  สมบูรณ์ 

3. นางอารีย์  สคุนธวิโรจน์ 

4. นางวริศรา  ทองสขุ 

5. นางวาสนา  กงัวลทรัพย์ 

6. นายปัญญา  เกีย้วเกิด 

  



10. เด็กชายยศพทัธ์  พนัวิเศษ 

11. เด็กชายรัชพงษ์  เสมาแก้ว 

12. เด็กหญิงวนิดา  ยามวนั 

13. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ภู่ 

14. เด็กหญิงสกุัญญา  นิละต๊ะ 

15. เด็กหญิงสพุิชชา  รักนาก 

16. เด็กหญิงสรุาทิพย์  รอดคง 

17. เด็กชายสวุโรจน์  บญุผ่อง 

18. เด็กชายอภินทัธ์  สงิห์ทอง 

19. เด็กชายอภิสทิธ์ิ  สบืเหลา่รบ 

20. เด็กหญิงเบญญาภา  พนัวิเศษ 

  

43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัวงดนตรีลกูทุ่ง ประเภท

ทีม ก ป.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วงัทรายพนู 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม 

2. เด็กชายกรรชยั  สงิห์ป้อง 

3. นางสาวกัญญาภัค  ชินมา 

4. เด็กหญิงกลัยา  นาสงิห์คาล 

5. เด็กหญิงจนัทาทิพย์  น้อมระวี 

6. เด็กหญิงจฑุาทิพย์  โหกรัด 

7. เด็กหญิงจฑุามาศ  เย็นสขุ 

8. เด็กชายชยตุม์  ทองเชือ้ 

1. นายสิรภพ  มีจาด 

2. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง 

3. นายกฤษณะ   หมื่นหาญ 

4. นายวิชญ์พล  ถ่ินนชุ 

5. นางจฑุารัตน์  บญุมี 

6. นางบปุผา  กองละเอียด 

7. นางประมวล  บญุจนัทร์ 

8. นางสาวศิริมาศ  ศิริเขตกิจ 

  



9. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว 

10. เด็กชายณฏัฐพล  รังจะโป๊ะ 

11. เด็กหญิงณฐัณิชา  เคหะบาล 

12. เด็กหญิงณฐัพล  ผิวงาม 

13. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว 

14. เด็กหญิงทิพรัตน์  มีกมล 

15. เด็กหญิงทิพลดา  ชยัสทิธ์ิ 

16. เด็กหญิงทิพานนั  บรีุหลง 

17. นายธนธรณ์  พรมโพธ์ิ 

18. เด็กชายธนญัญา  นิลคง 

19. เด็กหญิงธาริณี  โหกรัด 

20. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบญุเรือง 

21. นางสาวนิตยา  บญุมา 

22. เด็กหญิงนิลวดี  บตุรดี 

23. เด็กชายบวรทัด  สภุาวงษ์ 

24. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ล าตาล 

25. เด็กหญิงปวรัตน์  อชุี 

26. เด็กหญิงพลอยชมพู  สอนเวช 

27. เด็กหญิงพลอยสดุา  กรรณรัตน์ 

28. นายพีระยธุ  โดลน 

29. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม 



30. เด็กหญิงวรรณิดา  วนัทอง 

31. เด็กหญิงวรัญชลี  พนูผล 

32. นายสภพ  แจ้งอรุณ 

33. เด็กหญิงสชุัญญา  สนามทอง 

34. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง 

35. เด็กหญิงอรธิชา  สายสนุีย์ 

36. นางสาวองัคณา  คงดอนทอง 

37. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สนิ 

  

44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.

3 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองหวัปลวก 

1. เด็กหญิงณฐักานต์  มนญูญา 

2. เด็กชายอัมเรศ  รอดละม้าย 

3. เด็กชายเกรียงไกร  มนญูญา 

4. เด็กชายโกศล  สว่างเมฆ 

  

1. นายกิตติโชค  กระบวนศรี 

  

45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูทุ่ง

ชาย ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กชายอนุศิษฏ์  สทุธิไสย 

  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 

  

46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 

หญิง ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

โพธ์ิประทบัช้าง

(ทุ่งใหญ่) 

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ช านาญ 

  

1. นางสาวกัญญาภัค  สง่

ประเสริฐ 

  

         



47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 

ชาย ป.1-ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัดง

กลาง 

1. เด็กชายสิริวิชญ์   อินทร์เท้ง 

  

1. นายภิญโญ   แก้วแดง 

  

48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 

หญิง ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วชิร 

1. เด็กหญิงอมรรัตน์   รัตนใหม่ 

  

1. นายอนชุิต  จนัทร์ย้อย 

  

49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

85.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองพง 

1. เด็กชายธนากร  นกุลู 

  

1. นางสาวศภุนิช  มีขนัหมาก 

  

50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูกรุง 

ชาย ป.1-ป.6 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

นิคม 

1. เด็กชายอดิศร   ชาติเวช 

  

1. นางยพุา   เฟ่ืองโชติการ 

  

51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

90.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

โพธ์ิประทบัช้าง

(ทุ่งใหญ่) 

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ช านาญ 

  

1. นางสาวกัญญาภัค  สง่

ประเสริฐ 

  

52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูกรุง 

หญิง ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านไผ่

ใหญ่ 

1. เด็กหญิงกณัศิยารัชน์  กฤตสวุรรณ์ 

  

1. นายสธีุร์  ประสานสมบติั 

  

53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูกรุง 

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

โพธ์ิประทบัช้าง

(ทุ่งใหญ่) 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แป้งคาย 

  

1. นายสมศกัด์ิ  บญุเกิด 

  

54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูกรุง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงเบญจมาพร  เขียวอินทร์ 

  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 

  



55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

โพธ์ิประทบัช้าง

(ทุ่งใหญ่) 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แป้งคาย 

  

1. นางสาวกัญญาภัค  สง่

ประเสริฐ 

  

56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ชาย 

ป.1-ป.6 

80.4 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

ห้วยน้อย 

1. เด็กชายหรินทร์  พิมเสน 

  

1. นายพรชยั  ม่วงแจ่ม 

  

57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล หญิง 

ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พทุธชาติ 

1. เด็กหญิงชนากานต์  สงัข์โชติ 

  

1. นายกรกช  ภูส าเภา 

  

58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัโนน

สะเดา 

1. เด็กหญิงอมินตรา   แค้นคุ้ม 

  

1. นายอดุม   หุ่นทอง 

  

59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

ห้วยน้อย 

1. เด็กชายภัลลพ  พรมรอด 

  

1. นางยพุิน  ชยัแสงแก้ว 

  

60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 

84 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนชมุชน

วดัคลองคะ

เชนทร์ 

1. เด็กหญิงวิลาวลัย์  วิบตุร 

  

1. นางณฐันนัท์  เปียวฒัน์ 

  

61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขบัขานประสานเสียง 

ป.1-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

โพธ์ิประทบัช้าง

(ทุ่งใหญ่) 

1. เด็กหญิงกาญจนา  แน่นอดุร 

2. เด็กหญิงจิดาภา  เพ็ชรเกิด 

3. เด็กหญิงจฬุาลกัษณ์  พรมจิ๋ว 

4. เด็กหญิงชติุกาญจน์  สมนา 

5. เด็กหญิงณฐัธิดา  สงิห์ทอง 

1. นายสายณัย์  บสุดี 

2. นางวนชัญา  ปันทวาย 

3. นางรัตนาภรณ์  ชยัสขุ 

4. นายภาณวุฒัน์  กลัพตัร์ 

5. นางส าเนา  จนัทพิมพ์ 



6. เด็กชายณฐันัย  ภูมิภาค 

7. เด็กหญิงดวงจนัทร์  ชาญธัญกรรม 

8. เด็กหญิงดวงใจ  ชาญธัญกรรม 

9. เด็กหญิงนัฐชานนัท์  เนียมจิตร 

10. เด็กหญิงนฐัญา  ภู่คง 

11. เด็กหญิงนิยากร  ยืนรัมย์ 

12. เด็กหญิงบษุบากร  ศรีสว่าง 

13. เด็กหญิงบษุยมาศ  ชาติไทย 

14. เด็กหญิงปนิฐา  แสงอนเุคราะห์ 

15. เด็กหญิงปริญญาพร  สายสอน 

16. เด็กหญิงปวนัรัตน์  บญุรอด 

17. เด็กหญิงปานิสรา  ไชยหงส์ 

18. เด็กหญิงพชัราภรณ์  เที่ยงสาย 

19. เด็กหญิงภัทรธีชา  ชจูิตร 

20. เด็กหญิงภัทรวดี  ถาวร 

21. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทวงค์ 

22. เด็กหญิงวรารัตน์  มาตสนา 

23. เด็กหญิงศิรดา  บญุเนียม 

24. เด็กหญิงศิรประภา  ค าสามน้อย 

25. เด็กหญิงอนธิุตา  นครกณัฑ์ 

26. เด็กชายอภิวฒุิ  วฒุิยานนัท์ 

6. นางอนงค์  หอมอดุม 

7. นายวีระพร  ดวงเจริญพงศ์ 

8. นางอญัชลี  เทศแก้ว 

  



27. เด็กหญิงอรอมุา  นิละกุล 

28. เด็กหญิงโชติรส  วงศ์เพ็ชร 

  

62 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วชิร 

1. เด็กหญิงกณัวรา  มะโนเรือง 

2. เด็กหญิงธนพร  ป่ินสกลุ 

3. เด็กชายนิรมิตร   บญุมา 

4. เด็กชายพรชัย  ทบัทอง 

5. เด็กหญิงพัชรมัย  จ าเนียร 

6. เด็กชายภูริณฐั  แก้วดวงใหญ่ 

7. เด็กชายยศภัทร  ค าเกิด 

8. เด็กหญิงวรัชยา  มีพรสวรรค์ 

9. เด็กชายสปิปนนท์  ก่ิงประเสริฐ 

10. เด็กหญิงสิริณฏัฐ์  สดุสวาสด์ิ 

  

1. นางวิไลวรรณ   เพื่อนฝงู 

2. นายอนชุิต  จนัทร์ย้อย 

3. นางสาวจฬุารัตน์  ขมุพลกรัง 

  

63 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.

3 

84 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภัยสวสัด์ิ 

2. เด็กหญิงนาตยา  แย้มอบุล 

3. เด็กหญิงรีลาวรรณ  อินทศร 

4. เด็กหญิงวริศรา  วาปีเน 

5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิริ 

6. เด็กหญิงอุรัสยา  บุ้งกระโทก 

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง 

2. นางสรีุรัตน์  พกุกลิน่ 

3. นางแสงอรุณ  บญุยิม้ 

4. นางสาวสปัุญญา  เทศทาบ 

  



7. เด็กหญิงเมธาวี  ผงัดี 

8. เด็กหญิงแพรวา  เลญิไธสง 

  

64 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.

6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กหญิงกลัยา  ปรุาโต 

2. เด็กหญิงณฐัวรา  สบืสนิ 

3. เด็กหญิงนราพา  พ่วงภักดี 

4. เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนแก้ว 

5. เด็กหญิงพิยดา  ศรีทอง 

6. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสว่าง 

7. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมดี 

8. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บญุรักษ์ 

  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง 

2. นางสรีุรัตน์  พกุกลิน่ 

3. นางแสงอรุณ  บญุยิม้ 

4. นางนิรดา  อานนท์ 

  

65 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนรัุกษ์ ม.

1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบกระเปา 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภัยสวสัด์ิ 

2. เด็กหญิงนาตยา  แย้มอบุล 

3. เด็กหญิงรีลาวรรณ  อินทศร 

4. เด็กหญิงวริศรา  วาปีเน 

5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิริ 

6. เด็กหญิงอุรัสยา  บุ้งกระโทก 

7. เด็กหญิงเมธาวี  ผงัดี 

8. เด็กหญิงแพรวา  เลญิไธสง 

  

1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง 

2. นางสรีุรัตน์  พกุกลิน่ 

3. นางแสงอรุณ  บญุยิม้ 

4. นางสาวอรวรรณ  สงิห์ลอ 

  



66 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนรัุกษ์ ป.

1-ป.6 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านวงั

ทบัไทร 

1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ค าหอม 

2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เกสร 

3. เด็กหญิงปรวรรณา   ทองยิม้ 

4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   คะชานนท์ 

5. เด็กหญิงพรพรหม   ธีระกิจ 

6. เด็กหญิงพัชชมน   บรรจงรักษ์ 

7. เด็กหญิงอภัสราวดี   รุ่งร ่ารวย 

8. เด็กหญิงเมธาวี    ป่ินทอง 

  

1. นางสาวธิดาวรรณ   อยู่ดี 

2. นางสาวราตรี  กรีอินทอง 

3. นางสาวกรวิกา   อ้นโต 

4. นางสาววิลนัดา  ตรีตนุา 

  

67 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองหวัปลวก 

1. เด็กชายภัทรพล  ศรัทธาผล 

2. เด็กชายภาณเุดช  รอดวินิจ 

3. เด็กชายอรรถพล  สรุรัตน์ 

4. เด็กชายปััญญานนท์  คงคา 

  

1. นายประพนัธ์  พรมมะกุล 

  

68 ศิลปะ-

นาฏศิลป์ 

การแข่งขนัการแสดงมายากล ป.1-

ม.3 

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายธนกร  นพกาล 

2. เด็กชายพลภูมิ  แก้วเมือง 

  

1. นางสาวภัทรภร  แสงจ าปาธนัช 

  

69 กิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

การแข่งขนัการผกูเงื่อน เดินทรงตวั

และโยนบอล ป.1-ป.3 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านบงึ

ตะโกน(ธนาคาร

กรุงเทพ 1) 

1. เด็กชายขวญัชัย   เจริญทรัพย์ 

2. เด็กชายตะวนั   พุ่มแก้ว 

3. เด็กชายภูริวฒัน์   ม่วงประเสริฐ 

1. นางทศันีย์   เถาวลัย์ 

2. นายสมนกึ   เถาวัลย์ 

3. นางสาววราภรณ์   นาดี 

  



4. เด็กชายศิวณัฐ   สริิกลุชวาล 

5. เด็กชายอัสพล   ยะไมย 

6. เด็กชายไชยวฒัน์   มีศรี 

  

70 กิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

การแข่งขนัการใช้เข็มทิศและการ

คาดคะเน ป.4-ป.6 

91.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

สวนแตง 

1. เด็กหญิงญาณิศา   ขดัสี 

2. เด็กชายประวิทย์    ขมินทกลู 

3. เด็กหญิงพรชิตา   งามอ่อน  

4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ทองครุฑ 

5. เด็กชายอนุสรณ์    มลูสขุ 

6. เด็กหญิงเมษา   เพ็ชรแสงสว่าง 

  

1. นายนเรศ    ศรีประเสริฐ 

2. นางรัตนา    สนปี 

3. นายวิษณ ุ   สนปี 

  

71 กิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

การแข่งขนัการจดัการค่ายพกัแรม 

ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

สายค าโห้ 

1. เด็กชายชนกานต์  บรีุหลง 

2. เด็กหญิงดวงกมล  บกุบญุ 

3. เด็กชายทศพล  พรมมา 

4. เด็กชายพงศ์  พาราศรี 

5. เด็กชายวิชยั  ทรัพย์สนิ 

6. เด็กชายวิทวัส  มาชยั 

7. เด็กชายอภิรัตน์  พรมสทิธ์ิ 

8. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ 

  

1. นางกทัลี  คารมปราชญ์ 

2. นางนิสสรณ์  กณัฑษา 

3. นายเอกชยั  รุ่งเรือง 

  



72 กิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เลก็ ป.4-

ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายธีระวีร์   พิพฒันกลุ 

2. เด็กหญิงนพเก้า   เกตแุก้ว 

3. เด็กหญิงวีรดา   นนัทสาท 

  

1. นางสภุัทรา  สงิหเดช 

2. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย 

  

73 กิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

การประกวดหนงัสอืเลม่เลก็ ม.1-

ม.3 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัหนอง

หลวง 

1. นายธนากร  ป้านพนู 

2. นางสาววราลกัษณ์  นิยมวงษ์ 

3. นางสาวสมฤดี  ศรีละกาล 

  

1. นางสพุรรณี  ค ามก 

  

74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

พลวงวิทยา 

1. เด็กชายกิตติ  เอี่ยมแดง 

2. นายณฐัพนธ์  โนนชุ 

  

1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง 

  

75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านบงึ

ตะโกน(ธนาคาร

กรุงเทพ 1) 

1. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   เชื่อมศรี

จนัทร์ 

2. เด็กหญิงสดุารัตน์   มีสาย 

  

1. นายบญุเสริม   กองทรง 

  

76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ (2D 

Animation) ม.1-ม.3 

69 ทองแดง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองขาว 

1. เด็กหญิงชลธิชา   เผือกวงษ์ 

2. เด็กหญิงนพรัตน์   แป้นเตีย้ 

  

1. นายสรัล   ส าลี 

2. นายประกอบ   สตูรอุดม 

  

77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิง่ของเคร่ืองใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองขาว 

1. เด็กชายกฤษดา   กลุน้อย 

2. เด็กชายพฤกษาสร   ม่วงทิม 

  

1. นายสรัล   ส าลี 

2. นายประกอบ   สตูรอุดม 

  



78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วชิร 

1. เด็กชายการัณยภาส  โพธ์ิวดั 

2. เด็กชายอดิศกัด์ิ  เอี่ยมทองค า 

  

1. นางสาวทิวาพร  ค าสขุ 

2. นางสาวธีรดา  สภุะเสถียร 

  

79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึบวั

พิทยาคม 

1. เด็กชายณฐันัย   ทองค า 

2. เด็กหญิงสนุิสา   ทองลอื 

  

1. นางสาวน า้อ้อย   สขุเลศิ 

2. นายพลวฒัน์   วงัคีรี 

  

80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-

book) ป.4-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านทุ่ง

โม่ง 

1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีสนูย์ 

2. เด็กหญิงวชัราภรณ์  เยาวขนั 

  

1. นายวรสทิธ์ิ  ศรีบตุร 

2. นายเนตร  ตรีสนูย์ 

  

81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-

book) ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึบวั

พิทยาคม 

1. เด็กหญิงวรรณพร   วงค์ก ่า 

2. เด็กหญิงศรัญยา    บญุเกิด 

  

1. นางสาวน า้อ้อย    สขุเลศิ 

2. นางสาวแสงดาว    แสงศรี

จนัทร์ 

  

82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 

(Presentation) ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายณฐัวฒุิ   โพธ์ิข า 

2. เด็กชายธนนิติโรศ   บรรเจิดศิลป์ 

  

1. นายจกัรพนัธ์   ศรีภิรมย์ 

  

83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท 

CMS ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

พลวงวิทยา 

1. เด็กชายจกัรกฤษณ์  แก้วสทิธ์ิ 

2. เด็กชายนพดล  โพธ์ิทอง 

  

1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท 

Web Editor ป.4-ป.6 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านทุ่ง

โม่ง 

1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตรีสนูย์ 

2. เด็กชายสฤษฏ์ภพ  ขนัทอง 

  

1. นายวรสทิธ์ิ  ศรีบตุร 

2. นางสายหยุด  ศรีบตุร 

  

85 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายคมสนั  กองบาง 

2. เด็กหญิงสดิาพร  แสงโสด 

3. เด็กชายอัมรินทร์  มาตสริุวงษ์ 

  

1. นางสาวภัทรภร  แสงจ าปาธนัช 

  

86 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายจีรนนัท์  กลุรัมย์ 

2. เด็กชายจีรศกัด์ิ  สู้จนัทร์ 

3. เด็กชายนนัทชพร  พทุธสงกรานต์ 

  

1. นายพรรษวฒุิ  ธนทูอง 

2. นางสาวภัทรภร  แสงจ าปาธนัช 

  

87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบ

และเทคโนโลยี ป.1-ป.6 

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองโสน 

1. เด็กชายวสนัต์  แดงเลี่ยม 

2. เด็กหญิงสคุนธวา  ตลาดเงิน 

3. เด็กหญิงสภุาพร  กล า่ป่วน 

  

1. นายจกัรพนัธ์  พฒุกาง 

2. นางปรานีต  เอี่ยมดี 

  

88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบ

และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านสขุ

ส าราญ 

1. เด็กชายชชัชัย  แก้วเพ็ชร 

2. เด็กชายทักษิน  แพทอง 

3. เด็กชายเจนณรงค์  เทียมศร 

  

1. นายสมร  บญุมา 

2. นางภานมุาศ  พทุธวิเชียร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 การงานอาชีพ การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4-ป.6 

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

คลองสะแกป่า

หวาย 

1. เด็กชายกฤตภาส  มาใบ 

2. เด็กชายกิตติภัทร  ทีเพ็ง 

3. เด็กชายธีรภัทร  สงัข์เมือง 

  

1. นายเสวก  พิลา 

2. นางอ าพร  มานอ่อน 

  

90 การงานอาชีพ การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนเนินหวั

โล้หนองยาง

พิทยาคม 

1. เด็กชายสนธยา  สวนบ่อแร่ 

2. เด็กชายสเุนตร์  อสัโย 

3. เด็กชายสเุมฆ  ผาเงิน 

  

1. นางค ามวล  สอนจีน 

2. นางวนัทนา  ไทยหลอ่ 

  

91 การงานอาชีพ การแข่งขนัจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กชายธีรภัทร  ป่ินเกต ุ

2. เด็กหญิงลกัษิกา  กลดัเฟ่ือง 

3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม 

  

1. นางสพุัตรา  ทพัใหญ่ 

2. นายขวญัชยั  เพ็ชรโต 

  

92 การงานอาชีพ การแข่งขนัจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองพง 

1. เด็กหญิงณฐิัดา  วงเวียน 

2. เด็กหญิงวนิดา  ก าแก้ว 

3. เด็กหญิงอรทยั  สโมสร 

  

1. นางก่ิงแก้ว  พลอยโพธ์ิ 

2. นายนาริต  เที่ยงธรรม 

  

93 การงานอาชีพ การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุ่ม

สกัการะ ป.4-ป.6 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

ขวาง 

1. เด็กหญิงจิตตรา  ทมุพร 

2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวติัวิไล 

3. เด็กหญิงปาลดิา  รวดเงิน 

4. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา 

1. นายอนชุา  สมรภูมิ 

2. นางสภุาภรณ์  อยู่สขุ 

3. นางสมนกึ  อ้อยแขม 

  



5. เด็กหญิงภัทราวรรณ  เสง่ียมศกัด์ิ 

6. เด็กหญิงมาริสา  แสงบ ารุง 

  

94 การงานอาชีพ การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้

ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

ขวาง 

1. เด็กหญิงชลธิชา  บญุชาวนา 

2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โพธ์ิศรี 

3. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น 

4. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ 

5. เด็กหญิงศิริเนตร  พทุธเสน 

6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธนศูร 

  

1. นายอนชุา  สมรภูมิ 

2. นางสภุาภรณ์  อยู่สขุ 

3. นางสาวบษุบา  ฤกขะเมธ 

  

95 การงานอาชีพ การแข่งขนัโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

มาบแฟบ 

1. เด็กหญิงกมลลกัษณ์  คมสนัต์ 

2. เด็กหญิงชติุกาญจน์  ชุ่มเย็น 

3. เด็กหญิงนภัสสร  ไขทอง 

  

1. นางสาววราภรณ์  แสงกระจ่าง 

2. นางสาวจิราวรรณ  รินทรา 

  

96 การงานอาชีพ การแข่งขนัจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.

4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านวงั

อ้อ 

1. เด็กหญิงมลิกา   พงษ์ภพร 

2. เด็กหญิงสภุาพร   แก้วจนัทร์ 

3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ช่วยค า้ชู 

  

1. นางทองเหรียญ   กลิน่แย้ม 

2. นางสาวน า้ค้าง   เคียงข้าง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 การงานอาชีพ การแข่งขนัโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัดง

กลาง 

1. เด็กหญิงปวีณา   ค าวงั 

2. เด็กหญิงปาลดิา   แจ่มโคกสงู 

3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   มหาบญุ 

  

1. นางลิลติา   สงัข์ศิลป์ 

2. นางสาวชลธิชา   วงษ์โคคุ้ม 

  

98 การงานอาชีพ การแข่งขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.

1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัป่า

มะคาบ(สามคัคี

พิทยาคาร) 

1. เด็กชายณตักานต์  แป้นทอง 

2. เด็กชายธีรภัทร  เจศรีชยั 

3. เด็กหญิงสจุิตรา  ไชยโกฏิ 

  

1. นายสรายทุธ์  เสง็พานิช 

2. นางสาวเสาวลกัษณ์  เสง็พานิช 

  

99 การงานอาชีพ การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองหวัปลวก 

1. เด็กหญิงจีราภา  แผนนาม 

2. เด็กชายนราพฒัน์  สงวนวิทย์ 

3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สงค์โพธ์ิ 

  

1. นางสจุิตรา  สงวนสตัย์ 

2. นางสิริยากร  ตงุคะศิริ 

  

100 การงานอาชีพ การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านดง

เสอืเหลอืง 

1. เด็กชายญาณภัทร  จีนรัตน์ 

2. เด็กชายธนโชติ  ระบอบ 

3. เด็กหญิงพอเพียง  ระบอบ 

  

1. นางเฉลา  ส้มจนัทร์ 

2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์ 

  

101 การงานอาชีพ การแข่งขนัท าอาหาร น า้พริก ผัก

สด เคร่ืองเคียง ป.4-ป.6 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านท่า

มะไฟ 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  คญัทบั 

2. เด็กหญิงรัตติกาล  สอนชัยพล 

3. เด็กหญิงอภินนัท์  รอดอินทร์ 

  

1. นางสาวประภาณี  ปัณราช 

2. นางจรีญาภรณ์  ฟักคง 

  



102 การงานอาชีพ การแข่งขนัท าอาหาร น า้พริก ผัก

สด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึบวั

พิทยาคม 

1. เด็กชายนพรุจ   คงเกิด 

2. เด็กหญิงสธุาทิพย์   ศรีสขุ 

3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สงัข์ทอง 

  

1. นางพรพรรณ   อะทะไชย 

2. นางนิทรา   คณุนิธิกร 

  

103 การงานอาชีพ การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 

(ขนมไทย) ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านวงั

ทบัไทร 

1. เด็กหญิงมณฑิชา  พดุขนุทด 

2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อกุอาจ  

3. เด็กหญิงลลติา  สายเกษ 

  

1. นางสาวหนึง่ฤทัย  ปลืม้สขุ 

2. นางสาวราตรี  กรีอินทอง 

  

104 การงานอาชีพ การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 

(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองหวัปลวก 

1. เด็กชายชยากร  พรมพฒุ 

2. เด็กหญิงณฐักานต์  มนญูญา 

3. เด็กชายเกรียงไกร  มนญูญา 

  

1. นายวาริช  รัตนกรรดิ 

2. นางสจุิตรา  สงวนสตัย์ 

  

105 การงานอาชีพ การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม้ ป.4-

ป.6 

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดักลาง

วงศ์มณี 

1. เด็กหญิงณฐัวรา  ทองจนัอบั 

2. เด็กหญิงวีรภัทร  จนัทร์อยู่ 

3. เด็กหญิงสธิุมน  เดชอุ้ม 

  

1. นางสริุนทร์  เกีย้วเกิด 

2. นางสาวอษุา  สร้อยมาลี 

  

106 ปฐมวยั การปัน้ดินน า้มนั ปฐมวยั 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

พิจิตร 

1. เด็กชายชยัวฒัน์  เดชบญุ 

2. เด็กหญิงมีสขุ   โพธ์ิทอง 

3. เด็กชายวชิรธรรม์   กองเทียม 

  

1. นางกนกวรรณ  ศรีจ านงค์ 

2. นางศิริพร  ศรีทอง 

  



107 ปฐมวยั การสร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ 

กระดาษ ปฐมวยั 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองพง 

1. เด็กหญิงกานดา  เหมือยไทยสง 

2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พลายแก้ว 

3. เด็กชายธีรกานต์  เพลงิเทียน 

  

1. นางสาวกนกภรณ์  ใจชืน้ 

2. นางสดุารัตน์  หอมเจริญ 

  

108 เรียนร่วม - 

ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเล่ม

เลก็ ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองสะแก 

1. เด็กชายบัญญวิต  หนุ่มน้อย 

2. เด็กชายรัตนาวธุ  ดาวลาย 

3. เด็กชายศภุกฤต  บรรจง 

  

1. นางอรพิน  เพ็ชรโต 

2. นายถวิล  เพ็ชรโต 

  

109 เรียนร่วม - 

ภาษาไทย 

การแข่งขนัการจดัท าหนงัสอืเล่ม

เลก็ ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านทุ่ง

ประพาส 

1. เด็กหญิงธันวา  สว่างแก้ว 

2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บญุผ่อง 

3. เด็กชายภาณวุิชญ์  ทองภาส 

  

1. นางวรรณา  กรีอินทอง 

2. นางสารภี  รอดมณี 

  

110 เรียนร่วม - 

สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน

บ้านเมืองเก่า 

1. เด็กหญิงธารีรัตน์   บบุผาพ่วง 

2. เด็กชายศกัดินนท์   วงัแผน 

  

1. นางชนิดา   ถาวรศกัด์ิ 

2. นางสวุรรณรัตน์   ทองขาว 

  

111 เรียนร่วม - 

สงัคมศกึษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

75 เงิน ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

ตะพาย 

1. เด็กชายพรหมจกัร   สาทร 

2. เด็กหญิงสธุาวัลย์  ค าวงศ์ 

  

1. นางบรรจง   เกษรสขุ 

2. นางสาวนงนชุ   ทิพยโสตถิ 

  



112 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

ตะพาย 

1. เด็กชายสขุสวสัด์ิ   ทองสขุ 

  

1. นางกรแก้ว   บญุเอี่ยม 

  

113 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงกญัญาพร  แก้วอดุม 

  

1. นางศกุฤตา  ภู่ระหงษ์ 

  

114 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

เมือง(ท่าหลวง

สงเคราะห์) 

1. เด็กชายไพศาล  ศรีอินทร์ 

  

1. นางสาววรัญญา  จลุระกะ 

  

115 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการเต้นหางเคร่ือง

ประกอบเพลง ประเภทนกัเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-

ป.6 

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วงัทรายพนู 

1. เด็กหญิงกลัยารัตน์  ชยัปรีชา 

2. เด็กหญิงณฐัชยา  ยาวา 

3. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจนัทร์ 

4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แฝงนาค า 

5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีบญุเรือง 

6. เด็กหญิงพธิุตา  ค า้ช ู

7. เด็กหญิงสพุตัรา  ประเสริฐสขุ 

  

1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง 

2. นางประมวล  บญุจนัทร์ 

3. นางจฑุารัตน์  บญุมี 

  



116 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

วงัทรายพนู 

1. เด็กหญิงกิตติยา  สทิธิมงคล 

  

1. นางนพวรรณ  มะมา 

  

117 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนอบุล 

  

1. นางศกุฤตา  ภู่ระหงษ์ 

  

118 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ี

ประเภทนกัเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

สากเหลก็ 

1. เด็กชายเตชทตั  ฤทธ์ิหิรัญ 

  

1. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 

  

119 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 

82.8 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร 

  

1. นางอ าพิน  สขุสวัสด์ิ 

  

120 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

89.4 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

ตะพาย 

1. เด็กหญิงวนิดา   ภู่สวุรรณ 

  

1. นางกรแก้ว   บญุเอี่ยม 

  

121 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

86.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน

บ้านเมืองเก่า 

1. เด็กชายอธิวฒัน์   ช่อชัน้ 

  

1. นางศิริพร   อ่อนจนัทร์ 

  

122 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนออทิสติก ป.

83.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

สากเหลก็ 

1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม 

  

1. นางสาวพรรณพร  ศรลมัพ์ 

  



1-ป.6 

123 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน

หนองปลาไหล 

1. เด็กหญิงกลัยารัตน์  บญุศรี 

  

1. นางศิรินภา  แดงสมสะอาด 

  

124 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

83.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กหญิงนุชจรีย์  อ่องแดง 

  

1. นางสาวนวพร  เฉลยไข 

  

125 เรียนร่วม - 

ศิลปะ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย

ลกูทุ่ง ประเภทนกัเรียนออทิสติก ม.

1-ม.3 

87.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอนบุาล

สากเหลก็ 

1. เด็กชายศภุกิจ  ขนุทองน้อย 

  

1. นายอิสระ  วิรัชพินทุ 

  

126 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการท าอาหาร ประเภท

นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6 

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านดง

เสอืเหลอืง 

1. เด็กหญิงมลัลกิา  สวุรรณ 

2. เด็กหญิงสธุาวัลย์  นางแย้ม 

3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์ 

  

1. นางเฉลา  ส้มจนัทร์ 

2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์ 

  

127 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการประดิษฐ์งานใบตอง

ประเภทบายศรีปากชาม ประเภท

นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6 

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

ขวาง 

1. เด็กหญิงณสัณิชา  นาน้อย 

2. เด็กหญิงสพุิชฌาย์  สงิห์ลอ 

3. เด็กชายอภิชัย  รวยทรัพย์ 

  

1. นางนิรันดร์  บญุมี 

2. นายอนชุา  สมรภูมิ 

  

128 เรียนร่วม - การแข่งขนัการประดิษฐ์ของใช้จาก 86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้าน 1. เด็กชายจกัรกฤษ  มสุกิะพนัธ์ 1. นายสชุาติ  สเีหลอืง 



การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

เศษวสัดเุหลอืใช้ ประเภทนกัเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.

1-ป.6 

หนองพระ 2. เด็กชายจนัทกานต์  จนัทร์พูล 

3. เด็กชายรุ่งรุจน์  ทบัเกษม 

  

2. นางสาวศิขรินทร์  สดสี 

  

129 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการประดิษฐ์ของเลน่

จากเศษวัสดเุหลอืใช้ ประเภท

นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6 

81.75 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนชมุชน

วดัหนองลาก

ฆ้อน 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตจุนัทร์ 

2. เด็กชายณฐัวฒุิ  บญุจง 

3. เด็กชายนิธินนัท์  โพงด า 

  

1. นายอดุลย์  ศรีทิพย์ 

2. นางบรรจง  กิจจาจารย์ 

  

130 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการร้อยมาลยัดอกไม้

สด ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านเนิน

ขวาง 

1. เด็กชายกิตติศกัด์ิ  สร้างการนอก 

2. เด็กหญิงจฑุาทิพย์  เฮงเฮี๊ยะ 

3. เด็กชายอนุวฒัน์  วงศ์จักร 

  

1. นางสภุาภรณ์  อยู่สขุ 

2. นายอธิปัตย์  อยู่สขุ 

  

131 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรียนที่

มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่

ก าหนดช่วงชัน้ 

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

สามต้น 

1. เด็กหญิงชมพนูทุ  บญุเม่น 

2. เด็กหญิงนลนิ  ภูเวียง 

  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 

2. นางสาวแก้วตา  ชามงั 

  

132 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่

ก าหนดช่วงชัน้ 

82.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบ้านยาง

สามต้น 

1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงจนัทร์ 

2. เด็กหญิงนิรชา  อินทร์วนั 

  

1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส 

2. นางสาวแก้วตา  ชามงั 

  



133 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบชืน้ 

ประเภทนกัเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวดัป่า

มะคาบ(สามคัคี

พิทยาคาร) 

1. เด็กชายธนชิต  เจศรีชยั 

2. เด็กชายธนาวธุ  สขุสอาด 

3. เด็กชายพีรพล  อยู่จนัทร์ 

  

1. นายสรายทุธ์  เสง็พานิช 

2. นางสาวเสาวลกัษณ์  เสง็พานิช 

  

134 เรียนร่วม - 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบ

แห้ง ประเภทนกัเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนบงึเฒ่า

วิทยา 

1. เด็กชายกิตตินนัท์  วิดลูย์ 

2. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทร์แย้ม 

3. เด็กหญิงสกุัญญา  ชุ่มเย็น 

  

1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ 

2. นางสภุาพร  ถาวรศกัด์ิ 

  

 

 

 

 


