รายชื่อแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ลํา ดับ

หมวดหมู่

รายการ

โรงเรียน

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.4-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กหญิงปวรา จันทรา

1. นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญ

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. นางสาว อาเอ -

1. นางสาวปิ่ นวิเศษ มงคลวิไล

1. เด็กหญิงทักษิ ณา เจือจันทร์

1. นางสิรริ ชั ปันศิริ

2. เด็กหญิงปรีดารัตน์ สุขคํานึง

2. นางอัมพร อินตาวงษ์

3

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

3. เด็กหญิงอาภาวรรณ ธรรมขันธ์
4

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กหญิงสุพม
ิ พ์ ชีวบุญไชย

1. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

5

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กชายวัชรินทร์

1. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

6

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพประเพณี ไทย ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กชาย ขจรลอย -

1. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

7

ศิลปะ

การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กหญิงสมฤทัย โชคลาภตระกูล

1. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

8

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

1. เด็กชาย เอกรัตน์ กาใจ

1. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

1. เด็กชายขจรทู -

1. นายนิรน
ั ดร์ ประเสริฐรัตนา

2. เด็กชายขจรมู -

2. นางสมปอง แสนวิจต
ิ ร

9

ศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

จันทรา

3. เด็กชายยุทธศักดิ ์ 10

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

11

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ สง่ เสริมการอ่าน ป.4-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

1. เด็กหญิงประทานพร

อารีรกั ษ์ กลุ 1. นางอมลวรรณ จําปาทอง

1. เด็กหญิงชลธิชา ชมภู

1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์

2. เด็กหญิงธมลวรรณ นาสิงห์

2. นางสาวสุภาพร พรหมเลิศ

3. เด็กหญิงปานระพี แก้วทะวัน

12

เรียนร่วม ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
หน ้าที่ 1 จาก 23

1. เด็กหญิงพัชรี พลอยทองเด่น

1. นางปราจิน สายฝั้น

2. เด็กหญิงยุพน
ิ นิธใิ นเกียรติ

2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์

12

เรียนร่วม ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
3. เด็กหญิงอิสริยา คงคาเชิดชู

13

เรียนร่วม คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวต
ิ ประจําวัน ประเภทนักเรียนทีม
่ ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ป.1-ป.6

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

14

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม
่ ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

15

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1. เด็กหญิงฝนทิพย์ บุญเกิดงาม

1. นายมนัส แก้วทะวัน

2. เด็กชายอิสรภาพ วิมานกระสินธู์

2. นางสาวสุภาพร พรหมเลิศ

1. เด็กชายยศนนท์ อุตภา

1. นางชลินทรา คําวันดี

2. เด็กชายเอกสิทธิ ์ จีวะระ

2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์

1. นายธีรพงษ์ ไกวัลพิมลพร

1. นายสมหวัง วงค์แจ่ม

2. นายสิรวิ ฒ
ั น์ ไพรสง่า

2. นางสุภาภรณ์ ปิ่ นแก้ว

3. นายเด่นชัย ปัญจมหามงคล
1. เด็กชายประกอบเกียรติ มามือ
่

1. นายสมหวัง วงค์แจ่ม

2. เด็กชายอําพล เลิศสกุลทอง

2. นางสุภาภรณ์ ปิ่ นแก้ว

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1. นายจิตติ คงแก้ว

1. นางกัญวรา วงศ์ธด
ิ า

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1. นายจิตติ คงแก้ว

1. นางกัญวรา วงศ์ธด
ิ า

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1. นายจิตติ คงแก้ว

1. นางกัญวรา วงศ์ธด
ิ า

16

วิทยาศาสตร์

การประะกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

17

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

18

ศิลปะ

19

ศิลปะ

1. เด็กหญิงศศิวรรณ สันติกจิ
20

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

2. เด็กหญิงศิรลิ กั ษณ์ ตระกูลท่อง
ไพร
3. เด็กชายสกล ปรีดาเลิศกุล

1. นางสาวิตรี อินแถลง

1. นายชวน

1. นางกัญวรา วงศ์ธด
ิ า

อารีก ันทร

2. นายชาญเดช

กนกเสนาคุณ

3. นายทวี ฉายากานน
21

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

4. นายธัญญา ปรีดาเปรม
5. เด็กชายบุญชัย สกุลเฉลิมพร
6. นายวิชยั

เจริญภูมช
ิ ยั

7. นายศรายุทธ ชุลีเกียรติขจร
8. เด็กชายเจษฎา

หน ้าที่ 2 จาก 23

เจริญพรธุวานนท์

2. นายพนม แสงศรีจน
ั ทร์
3. นายสมหวัง วงค์แจ่ม

22

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วขลุย่ เพียงออ ป.1-ป.6

โรงเรียนดอนชัยวิทยา

1. เด็กหญิงอําภา คัมภีร์อาญา

1. นางเมธิกา

23

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

โรงเรียนดอนชัยวิทยา

1. เด็กชายกิตติธชั เกียรติเนตร

1. นางสาวกฤตติมา สิงห์สต
ู ร

2. เด็กชายอํานาจ พิศนภาพงค์

2. นายกลวุฒิ

24

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงกุศลิน ยาใจ

1. นางปทิมจันทร์ ปันนะ

25

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กชายพชธกร สิงห์แก้ว

1. นางสุรีย์พร สิงห์แก้ว

26

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร

27

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กชายพีรวิชญ์ แสนสุข

1. นางศุภลักษ์ ปิ นตา

28

สังคมศึกษา
ศาสนาและ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มูลไว

1. นางสาวศิรริ ตั น์ สุภา

1. เด็กชายพันธวิศ ดวงใจเอก
2. เด็กชายสหัสชัย โสมิยะ

รัตนรังษี

ดั่งดวงจันทร์

1. นางณัฐกาญจน์ วีรกิจธีรกุล

1. เด็กหญิงจรรยพร วงษ์ น้อย

1. นางสุพร นิลประยูร

2. เด็กหญิงชลิสา คําจาง

2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้ว

3. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌญาย์ โสมิยะ

3. นางเกษฎา เขียวมณี

4. เด็กหญิงปพิชญา วงศ์น้อย
29

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร

5. เด็กหญิงพิชชาพร คงแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันใจ
7. เด็กหญิงภัทธนันทน์ ป่ งแก้ว
8. เด็กหญิงภัทราพร วงศ์ทอง
9. เด็กหญิงศุภสุตา หวานซึ้ง
10. เด็กหญิงอริสรา ณ ลําพูน

30

31

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

การแข่งขันการบรรเลงวงเครือ
่ งสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร

หน ้าทีโรงเรี
่ 3 จาก
23 สดิว์ ท
ยนทองสวั
ิ ยาคาร

1. เด็กชายจักรวุฒิ วงศ์ทอง

1. นายดนุรกั ษ์ คํามาลา

2. เด็กหญิงทิพย์ดาวัลย์ สุรยิ ะ

2. นายวิเชียร อุตะภา

1. เด็กหญิงณัฐนรี กันหม่อง

1. นายดนุรกั ษ์ คํามาลา

2. เด็กหญิงธนกฤต ปัจโย

2. นายทองคํา สมแก้ว

3. เด็กหญิงธนวรรณ จัตจุ น
ั ทร์

3. นายไกรรัช ปันติสวัสดิ ์

4. เด็กชายธนวัฒน์ กระแสจิตสมภพ
31

ศิลปะ

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 5. เด็กหญิงวรดา สุดสวยวนา

การแข่งขันการบรรเลงวงเครือ
่ งสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

6. เด็กหญิงสิรยิ ากร รัตนบรรพตศรี
7. เด็กชายอนุชา สมคํา
8. เด็กหญิงเงินวง ทั่งเชียงใหม่
9. เด็กชายเฉลิมเกียรติ 32

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กชายนวภูมิ คงคาใส

1. นายทองคํา สมแก้ว

33

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

1. นางสาวปิ มธ์ แสงอุท ัย

34

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์
นิพฒ
ั นันท์
โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงปิ ยธิดา ยังมั่ง

35

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงพีรพล เมามูล

1. นางสาวปิ มธ์ แสงอุท ัย

36

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันการผูกเงือ่ น เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร

1. นางสาวปิ มธ์ แสงอุท ัย

1. เด็กชายกฤษฎากร เกษวงศ์รอด

1. นางสาวลัดดา ชัยชนะ

2. เด็กชายณัฐวัฒน์ พัฒนะเสรีพงศ์

2. นายวิเชียร อุตะภา

3. เด็กชายณัฐวุฒิ ทะนันชัย
4. เด็กชายทวีทรัพย์ ธํารงค์สส
ี รร
5. เด็กชายวายุ แสงเทียนงาม
6. เด็กชายเมธี ศรีไว
1. เด็กหญิงณิชาภัทร ราชประสิทธิ ์

37

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 2. เด็กหญิงนิชนันท์ แดงภักดี

1. นางทัตพร คํายืน
2. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ ์

3. เด็กหญิงพลอย ลีลาวัฒนเกียรติ
38

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

39

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

โรงเรียนทองสวัสดิว์ ท
ิ ยาคาร 1. เด็กหญิงพัสวี สุรน
ิ ทร์

โรงเรียนบ้านกองก๋อย

1. เด็กหญิงชลนิกานต์ สุภาราช

1. นางสาวฐิตน
ิ น
ั ท์ ใจยายอง

2. เด็กหญิงพิมพ์สริ ี ชีวอําไพโรจน์

2. นางสาวผ่องพรรณ หวังธน
กิจกุล

3. เด็กหญิงอภิญญา อุประ
40

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ
่ งร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านกองแปใต้
หน ้าที่ 4 จาก 23

1. นายวิทวัส เจริญศรีพร

1. เด็กชายวสันต์ ดอกรักพนา

1. นายแดนชัย สุธา

40

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ
่ งร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านกองแปใต้

41

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านคะปวง

42

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านคะปวง

43

เรียนร่วม - สุข
ศึกษา และพล
ศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนบ้านคะปวง

2. เด็กชายไกรวิทย์ หยกลาภอุดมศรี
1. เด็กหญิงชมพร นําแสนชัย
1. เด็กหญิงชัญญา แสนปวน
2. เด็กหญิงชิดหทัย แสนปวน

1. นายแดนชัย สุธา
1. นางบุญศรี เมืองเจริญ
1. นายจรัญ บุญลือ

1. เด็กหญิงปิ่ นไพร มาชืน
่

1. นางนัจนันท์ พลรัฐ

2. เด็กชายสรรเพชร แหนะควา

2. นายภัควัฒน์ สุปินโน

3. เด็กชายสาริน เอกอุรุพน
ั ธุ์

3. นางสุธาสินี กาวิชยั

4. เด็กหญิงสุนิตา วรรณวิไลวรรณ
5. เด็กหญิงอรพิน เอกอุรุพน
ั ธุ์

44

่ ค
ี วาม
เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านคะปวง

45

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนบ้านคะปวง

46

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

47

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันคําคม ม.1-ม.3

48

ภาษาไทย

49

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50
51
52

2. เด็กชายสุรวินทร์ เป็ นแสงงาม

53

1. นางอารี บุญลือ

3. เด็กชายอนิเทพ นามเรือง
โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง
มิตรภาพที่ 193
โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง
มิตรภาพที่ 193

1. เด็กหญิงปิ่ นสุดา สุนิธถ
ิ าวร

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านช่างหม้อ

1. เด็กหญิงพรกนก ยงสุทธิวรรณ

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านทิยาเผอ

การออกแบบสิง่ ของเครือ
่ งใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

1. นางเกตสุดา วรรรวินิจ

1. เด็กหญิงภัทราพร พระจันทร์แย้ม 1. นางสาวรําพึง เจริญพิพธิ พร
ชัย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์ ธิตา

1. เด็กชายปรีชา พลธวัชชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา พนมจรุง

1. นางอาทิตยา สุจริยาพงศ์พร
1. นายเจนตะวัน ศรีวช
ิ ยั

โรงเรียนบ้านทุง่ แพม

1. เด็กหญิงสิตานัน สวนไธสง

1. นายสมสิทธิ ์ บุญลือ

โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ ง

1. เด็กหญิงศิรน
ิ ยา พิกลุ แก้ว

1. นางสาวอนุชต
ิ า สมโรย

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว

1. เด็กชายจักรพงษ์ ศักดิถ์ าวรกุล
2. เด็กชายนิรน
ั ดร์ สีแก้วดี
1. เด็กหญิงชลิตา เงินศักดิศ์ รีขจร

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1. นางพิชาริการ์ ใจแก้ว

1. เด็กชายขวัญน้อย แน่ งน้อยพร

่ ค
ี วาม
เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้
ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1. เด็กชายพายุ สุทธินิคม

โรงเรียนบ้านนาดอย
หน ้าที่ 5 จาก 23

1. นางปริศนา เอกกุล
1. นางสาวกมลลักษณ์ ธงหิมะ

53

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านนาดอย

2. เด็กหญิงยุพา เด่นกังวาน

2. นางสาวภิรมฤดี เรืองแดง

3. นายระโซ สาครผดุง
54

ภาษาไทย

55

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านป่ าหมาก

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านสบเมย

1. เด็กหญิงกัญญ์ศริ ิ คีรีศรีสกุล

1. นางมะลิวลั ย์ ดีพอ

1. เด็กชายณัฐวุฒิ หมืน
่ ตุม
้

1. นางจันทร์ดี ไผ่อรุ ุวนา

2. เด็กชายนิโด๊ะ ไม่มน
ี ามสกุล

2. นางสาวปรัชญาดา ลําคํา

3. เด็กชายสุรน
ิ ทร์ หมืน
่ ตุม
้
56

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

57

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านสันติสข
ุ

1. เด็กชายพีระวิชญ์ สุจริยาพรพงศ์

1. นางวัชรีพร สารพล

1. เด็กชายณรงค์ หยกลาภธนชัย
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน
่ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยกุง้

2. เด็กชายธีรชัย ชีวภัทรภิญโญ

1. นายยงยุทธ แก้วใส

3. เด็กชายพรชาย ชีวโรจน์อ ังกูร

58

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยกุง้

1. เด็กหญิงธิดาพร มั่งมีนํ้าใจ

1. นายจิรภัทร บุษาไพร

2. เด็กหญิงสุธด
ิ า พิลาศสายธารา

2. นางสาววรรณระเบียบ บุณ
เกิด

3. เด็กชายอํานวย เกษตรไพรวนา

59

60

61

1. เด็กชายชุมพล สนิทแดนไพร

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
โรงเรียนบ้านห้วยกุง้
ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

ภาษาไทย

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. เด็กหญิงชไมพร หยกประสานสุข 1. นายบุญชัย ธรรมขันธ์
3. เด็กชายประยุทธ ถิน
่ ไทย

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1. เด็กหญิงสาวิตรี -

1. นางสายสุดา ริยะสาร

1. เด็กชาย นัชนันท์ อุดก้อน

1. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา

2. เด็กหญิงทัณฑิกา ใฝ่ การงานสูง

2. นางสายสุดา ริยะสาร

3. เด็กหญิงหทัยทิพย์ นามเรือง
4. เด็กหญิงเบญจมาศ จําปา
5. เด็กชายไพพรรณ นิธบ
ิ ารมีวงค์

62

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
หน ้าที่ 6 จาก 23

1. เด็กชายกชพรรณ กุนนะ

1. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา

2. เด็กหญิงชฎาภรณ์ พิบรู ณ์

2. นางสายสุดา ริยะสาร

62

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

3. เด็กหญิงบัณฑิตา นามเรือง
4. เด็กหญิงวรรณพร แนวจําเนียร
5. เด็กหญิงเกวลิน ศรีพบบุญดี

63

ศิลปะ

64

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1. เด็กหญิงณัฐพร ศรีพบบุญดี

1. นายอัฐพงศ์ เตปิ น

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1. เด็กหญิง นภัสสร อุดก้อน

1. นางสุมต
ิ รา พนาพงศ์ไพร

65

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1. เด็กหญิงตวงรัตน์ ปัญโญแสง

1. นางชนากานต์ มหาขุนศรี

2. เด็กหญิงสุกฤษตา เสาเมืองมูล

2. นางสุมต
ิ รา พนาพงศ์ไพร
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ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1. เด็กหญิงวรรณา ศรีไว

1. นางจันทร์ศรี วงค์วงค์

2. เด็กชายสุรสิทธิ ์ นามเรือง

2. นายอัฐพงศ์ เตปิ น

1. เด็กชายสุรยิ น
ั ต์ แซ่เฮ่อ

1. นายณัฐพันธ์ มาลี

2. เด็กชายสุวท
ิ ย์ แซ่เฮ่อ

2. นายปรินซ์ มัทธุรศ
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ หญิง ป.1-ป.6

การแข่งขันหุ่นยนต์บ ังคับมือ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยผึง้ ใหม่

3. เด็กชายเอกรินทร์ แซ่เท้า

68

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงปวีณา แปดแก้ว

1. นายประเจิด สุขสิงห์

2. เด็กหญิงพรสุดา กฤติภรณ์ กลุ

2. นางศุมารินทร์ ไชยประโคม

3. เด็กหญิงอัญณารินทร์ พัฒนบารมี
69

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงสายสุนีย์ ไม่มช
ี อ
ื่ สกุล

1. นางศุมารินทร์ ไชยประโคม

1. เด็กหญิงภัทราวดี ดามพ์การศิลป์ 1. นางฉันทนา ศรีศลิ ป์

70

71
72
73

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
ศิลปะ

2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ เจิดพงษ์ จรัส 2. นายพนมไพร ใจขัด
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

3. เด็กหญิงสุดรัตน์ แตะวอ
4. เด็กหญิงอัมภาวรรณ หยกลาภ
เจริญ
5. เด็กหญิงเกียรติสด
ุ า เอมอรศิลป์

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงธนาภรณ์ น่ านกร

1. นางดาวรรณ์ ยาวิชยั

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่ าน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีสข
ุ สันต์
คงคา
1. เด็กชายพัฒนพงศ์ อมรใฝ่ ชน
แดน

หน ้าที่ 7 จาก 23

1. นายแทน จินะโต้ง

74

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ หญิง ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงปาริฉต
ั ร คุณงามพร้อม

1. นายแทน จินะโต้ง

75

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงเจนจิรา สมบุตร

1. นายแทน จินะโต้ง

1. เด็กหญิงกัญญา แก้วอูก

1. นางกาญจนา สิงห์สต
ู ร

2. เด็กหญิงพรพิมล อมรใฝ่ ชนแดน

2. นางนวพรรษ จันทร์ลอย

76

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสัน
้ ชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

3. เด็กชายอนุสท
ิ ธิ ์ รัตนพาณิชกุล
4. เด็กชายอินสม ตระกูลดงไพร
5. เด็กชายเกรียงไกร ทินนา
1. เด็กชาย สุรยิ า วังวรพจน์

1. นางฉันทนา ศรีศลิ ป์

2. เด็กหญิง อารยา ต๋าคํา

2. นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท

3. เด็กชายคัมภีร์ บุษบาไสว

3. นายพนมไพร ใจขัด

4. เด็กหญิงปวีณา ศรีนรากุล
77

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

5. เด็กหญิงมาลัย กุศลนาคทรัพย์
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไม่มช
ี อ
ื่ สกุล
7. เด็กหญิงศรีพร ดิทู
8. เด็กหญิงสุนิษา ตรงสถาน
9. เด็กชายสุพจน์ ไม่มช
ี อ
ื่ สกุล
10. เด็กหญิงอังคณา หมืน
่ ตุม
้
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กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ สง่ เสริมการอ่าน ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

1. เด็กหญิงกุหลาบ พือแอะ

1. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่ าน

2. เด็กหญิงนภาพร สดใสดาวเรือง

2. นางนวพรรษ จันทร์ลอย

3. เด็กหญิงพิมศิริ พูลเขตรกิจ
79

80

เรียนร่วม ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุน
่ เยาว์ ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

การประกวดภาพยนตร์สน
้ ั ม.1-ม.6

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

โรงเรียนบ้านห้วยห้า

หน ้าที่ 8 จาก 23

1. เด็กชายเมธิชยั ระลึกไพรพนา

1. นางอารีย์ ศรีเมือง

1. เด็กหญิงกนกพร เกิดแต่ไพร

1. นายณัฐพงศ์ สายสุรยิ ะ

2. เด็กหญิงจีรา สิรแ
ิ จ่มวงศ์

2. นายอรรถพล เกษมจิตร

3. นายทวีศ ักดิ ์ หยกจํารัสโสภา

80

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สน
้ ั ม.1-ม.6

โรงเรียนบ้านห้วยห้า
4. นางสาววนิดา เลิศศศิธร
5. นางสาวอัมมิตา สุขในไพร

81

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยห้า

1. เด็กหญิงชฎาพร พนมผาติ

1. นางบัวนาค วัฒนดิลกสกุล

2. เด็กหญิงพรธวัล ลักขณาลิขต
ิ

2. นางปภาพรรณ์ นายวัน

3. เด็กหญิงวิมล พิรยิ ะพงศ์พานิชย์
1. เด็กหญิงสุภาพร พรสินโลก
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กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยห้า

83

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้างการ์ตน
ู แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงกรรณิการ์ ปัญญาเลิศ
1. นายนที คํารินทร์
ั
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ภิษช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์ เลิศนิมต
ิ เมตตา 2. นายสุวท
ิ ย์ มณีทอง

84

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้

85

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์บ ังคับมือ ม.1-ม.3

2. เด็กหญิงเกสร สัมฤทธิผ์ ล

1. นางสาวเกษร สิรช
ิ าติ

1. เด็กหญิงทิวาภรณ์ บูชาพุทธไกร

1. นายวินยั ประณตพงษ์

2. เด็กหญิงปรียานุช โกมลศิรน
ิ าถ

2. นายสุวท
ิ ย์ มณีทอง

1. เด็กชายวราวุฒิ ชัยกุลพงศ์

1. นายจํารัส ปันทวัง

โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2. เด็กชายวัฒนา สุมงคลลาภ

2. นายสุวท
ิ ย์ มณีทอง

3. เด็กชายสุรศักดิ ์ หม่อคอ
86

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงมุข สุสท
ิ ธิมงคล

87

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ
่ งร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง

88

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านห้วยโผ

1. เด็กชายชายเล็ก ไม่มน
ี ามกุล
2. เด็กชายชิดชัย ไม่มน
ี ามกุล

1. นางสาวสุลาวัลย์ สิทธิน้อย
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรีสข
ุ

1. เด็กหญิงศิลา สุขคํานึง

1. นางสาวจรัสศรี ดีเพียร

2. เด็กหญิงสุธษ
ิ า ขัตห
ิ อม

2. นางสาววริยา ทาทะลักษณ์

3. เด็กหญิงสุพตั รา จารุวีวรรณ
89

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านอมพาย

1. เด็กชายชาติชาย แก้วเตีย๊ ะ
1. เด็กชายวรวุฒิ ศรีพจนมงคล
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์อ ัตโนมัติ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านอมพาย

2. เด็กชายศุภชัย ศักดิช์ ยั ปัญญา
3. เด็กชายอัมรินทร์ สุแสงทิพย์เนตร

หน ้าที่ 9 จาก 23

1. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมือง
กาศ
1. นายณัฐวุฒิ เชาน์ชวานิล
2. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมือง
กาศ
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กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านอมพาย

1. เด็กชายชัยมงคล ต้อยตระกูล

1. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ ชวานิล

2. เด็กชายปกรณ์ สุวศินจรัสกุล

2. นายดํารง ปันทวัง

3. เด็กหญิงปวีณา สุวศินจรัสกุล

3. นายอภินน
ั ท์ ขัตติยะ

4. เด็กหญิงรัชนก ลุงกุย
5. เด็กหญิงวิไลพร สุนิตป
ิ ญ
ั ญาวงค์
6. เด็กชายเอกชัย สุวศินจรัสกุล
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กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

93

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านอมพาย

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน
่ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ

2. เด็กชายอภิสท
ิ ธิ ์ ขจรไพรพฤกษ์

1. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมือง
กาศ
2. นายอรรถชาติ หินแปง

1. เด็กชายจตุพร หัวใจทอง

1. นายฑาดะ รัตนไพจิต

2. เด็กชายพันศักดิ ์ พิศอรนุช

2. นายสมนึก ชุม
่ เชย

1. เด็กชายประเสริฐ สุประสงค์นิติ

3. เด็กชายศักดิส์ ท
ิ ธิ ์ กันทานิพช
ิ
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านอุมดาใต้

1. เด็กหญิงจันทร์สด
ุ า อิง
ประวัตก
ิ ารณ์
2. เด็กหญิงนารีรตั น์ โปร่งบานศรี

1. นายธวัชชัย บํารุงยศ
2. นายเอกชัย กําแพงแก้ว

3. เด็กหญิงศิวภา เพชรนภดล
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันการทําแกงมัสมั่น ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านอุมดาใต้

1. เด็กหญิงชนาพร ทรงอาจหาญ

1. นางสาวนพวรรณ น้องหนิ้ว

2. เด็กหญิงบุษยา สิงห์แดนดง

2. นางสายรุง้ กันใจ

3. เด็กหญิงลัดดา ราตรีวม
ิ าน
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97

ภาษาไทย

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

1. เด็กหญิงจันทรัตน์ เพชรพร
วัฒนา
2. เด็กหญิงแจ่มจิตร -

1. นางคนึงนิตย์ สมแก้ว

1. เด็กหญิงทิพย์พร ผาติโกศลพงค์

1. นางคนึงนิจ จันทร์แก้ว

2. เด็กหญิงนุชวรา มาลากุลคํา

2. นางพัชรินทร์ ก้างออนตา

3. เด็กหญิงบุษบา เมืองกิจจา
4. เด็กหญิงวิยุดา พงศาคธาทร
5. เด็กหญิงศิรพ
ิ ร ปองถาวร

หน ้าที่ 10 จาก 23

2. นางนาตญา จันแสน

1. เด็กหญิงวาสินี
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

101

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

102

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

98

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

1. นางศิขริน

มงคลเจริญฤทธิ ์

2. เด็กชายวีรภัทร รัตนา

์ ย่า
2. นางศิรพ
ิ ร โพธิห

3. เด็กหญิงอรุณวรรณ กรอง
บริสท
ุ ธิ ์
1. เด็กชายกฤตย์ นันทบริสท
ุ ธิ ์

1. นายจักรวาล รักสกุลใหม่

2. เด็กชายพิรยิ กร กล่าวรัมย์

2. นายพิเชียร เกลอดู

1. เด็กชายธิติ

1. นายจักรวาล รักสกุลใหม่

จอวาแฮ

2. เด็กชายภูวงศ์ ชัยมงคลธรรม

2. นายทรงพล มีผล

1. เด็กหญิงชไมพร คงอินทร์

1. นายทวี เฮียงโฮม

1. เด็กหญิงครองขวัญ ผาติสท
ุ ธิกลุ

1. นางอําพร ใจวัน

2. เด็กหญิงสุนิสา -

2. นางเอมอร วงค์คาํ

3. เด็กหญิงสุภกร
103

มีอายุยืน

มงคลชัยกุล

1. เด็กหญิงจันทนา เฮ็งฮะ

1. นายทวี เฮียงโฮม

์ ล สุรางค์พนา
2. เด็กชายวิรท
ิ ธิพ

2. นางวิราวรรณ์ มีศรี

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ อมรใฝ่ สีแดง 1. นายพัฒนมงคล กําจัด
104

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรมนูนตํ่า ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านแม่กองคา

2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สดใสดาวเรือง 2. นางอัจฉริยาพร กําจัด
3. เด็กหญิงรักษินา เอมอิม
่ ใจ

105

ศิลปะ

ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่กองคา

1. เด็กหญิงดารารัตน์ เจตนานําชัย

1. นายพัฒนมงคล กําจัด

2. เด็กชายธวัชชัย เจตนาคุม
้ ทรัพย์

2. นางอัจฉริยาพร กําจัด

3. เด็กหญิงสุมต
ิ รา เจตนาคุม
้ ทรัพย์

106

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่กองแป

1. เด็กหญิงปรารถนา ขวัญสม
ประสงค์
2. เด็กหญิงสายชล -

1. นางธีรดา สิงห์สต
ู ร
2. นางบุปผา แสนวิชยั

3. เด็กหญิงสุภาภรณ์ แตะวอ
107

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ
่ งร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่กองแป

หน ้าที่ 11 จาก 23

1. เด็กชายสมชาย -

1. นางธีรดา สิงห์สต
ู ร

2. เด็กชายอานัส เงีย่ งจาย

2. นายสิงห์ทอง เกียรติฟูเฟื อง

1. เด็กหญิงนิตพ
ิ ร
108

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ตอ
้ บใต้

2. เด็กชายศรัณย์ ปองถาวร
3. เด็กหญิงสุรีพร

109

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

สกุลพิชยั
1. นายธวัชชัย บุญยวง

วิหคเริงรืน
่

1. เด็กชายณภัทร ชีววิเศษโชติ

1. นางจันทร์ แก้วทะวัน

1. เด็กหญิงกนกอร ศึกษาพงศ์พน
ั ธ์
2. เด็กชายณัฐพล ทาแฮ
110

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

3. เด็กหญิงรจนา เหล่าไพรวัลย์
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ ผาติอาํ พนสกุล

1. นางจันทร์ แก้วทะวัน

5. เด็กหญิงอรนุช สิรป
ิ ญ
ั ญาเสถียร
6. เด็กหญิงเกดษรินทร์ สิงขรบรรจง

111

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ปาง

1. เด็กหญิงนิรารัตน์ สว่างธานี

1. นางชิดชไม พงษ์ พน
ั ธ์

2. เด็กหญิงพิธุนิภา ศรีเมตตาธรรม

2. นายไกรลาศ รบชนะ

3. เด็กชายพุนภัค วิสฐิ สันติสข
ุ
112

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรือ
่ ง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

1. เด็กชายธวัชชัย เฟื่ องสุดใจ

1. นายพิชาชาญ สกุลสอน

113

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

1. นางสาวภารณี นิธวิ งค์คงเดช

1. นายพิชาชาญ สกุลสอน

1. เด็กหญิงชฎาพร งามประดับศรี
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์ สง่าไพรหอม
3. เด็กหญิงชลธิชา บําเหน็จงาม
4. เด็กหญิงดาวใจ คงความโชคดี
5. เด็กหญิงภรณ์ ทพ
ิ ย์ สง่าเพียรศิริ
บุญ
6. เด็กหญิงมยุรี สายชลศรีจน
ิ ดา
7. เด็กหญิงศิรพ
ิ รรณ ชีวพรพัฒนา
114

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

8. เด็กหญิงสุทธิดา สายสะอาด
9. เด็กหญิงสุทต
ิ ย์พร สง่าเพียรศิรบ
ิ ญ
ุ

หน ้าที่ 12 จาก 23

1. นางสาวอโนทัย ใจคําลือ

114

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

1. นางสาวอโนทัย ใจคําลือ

10. เด็กหญิงสุนารี ใสสะอาด
11. เด็กหญิงสุนิสา ชลธารสายสกุล
12. เด็กหญิงสุภาพร สง่าเพชร
ประยุร
13. เด็กหญิงสุรีย์ นิธม
ิ ณีไพพรรณ
14. เด็กหญิงอรวรรณ ขวัญรัตน์วนา
15. เด็กหญิงเฟื่ องฟ้ า ผาติพนากุล
1. เด็กหญิงจินดาพร คงสันติ
2. นางสาวจีราพร สุขเสริมสุขรุง่
3. เด็กหญิงชนนีนาตย์ ปัญญาโกศล
บุญ
4. เด็กหญิงตรีรตั น์ ชีวพรพัฒนา
5. นางสาวยุวดี หยกเลิศบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรนุช อุดมพนา
7. เด็กหญิงวรรณพร เลิศสุนทรกิจ
115

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

8. เด็กหญิงวิภาพร จอวาแฮ

1. นางสาวอโนทัย ใจคําลือ

9. เด็กหญิงวิลยั พร นิธม
ิ ณีไพพรรณ
10. เด็กหญิงศิรพ
ิ ร สง่าเพชรประยุร
11. เด็กหญิงสุนารี นิธม
ิ ณีไพพรรณ
12. เด็กหญิงสุปรียา นิลประสพ
13. นางสาวอุไร ยงสินธนสาร
14. เด็กหญิงเสาร์วรัตน์ บําเหน็จงาม
15. นางสาวแสงหล้า ใสสะอาด
1. เด็กหญิงกนกวรรณ บําเหน็จงาม
116

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ

2. เด็กหญิงศิรพ
ิ ร มงคลเกียรติครี ี
3. เด็กหญิงศิรลิ กั ษณ์ สะทู

หน ้าที่ 13 จาก 23

1. นางสาวเดือนฉาย สุรยิ าส่อง
ไพร

1. เด็กหญิงสุดารัตน์ บ่าลาน
117

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
โรงเรียนบ้านแม่ลด
ิ
(ขนมไทย) ป.4-ป.6

2. เด็กหญิงเพียงฟ้ า ผาติพรสุขสันต์

1. นางสาวณัฏฐิตา บุญวรรณ์

3. เด็กหญิงเพ็ญนภา ปิ ยกานต์
118

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านแม่สวด

119

ศิลปะ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ งใต้

120

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ

121

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่หาร

122

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

123

124

125

ปฐมวัย

ศิลปะ

ศิลปะ

1. เด็กหญิงจ๊ะมือ วลีคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณสารคีรี

1. นางกันต์กนิษฐ์ พิจอมบุตร

1. เด็กหญิงธันย์ชนก วารีรกั ษ์ ครี ี

1. นายบัญชา ประสมสงค์

2. เด็กหญิงเพ็ญนภา พรเกิดผล

2. นางศิราภรณ์ สิรวิ จิ ต
ิ รกุล

1. เด็กหญิงซอแฮมาบี -

1. นางสาวพลอยญาดา ไผ่กลุ
อนุรกั ษ์

2. เด็กชายภานุ 1. เด็กชายนวพล

กล้วยไม้รงุ่ อรุณ

1. นางสิตญา

ปันทะวัง

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไผทพิท ักษ์ วงค์ 1. นางสาวนิซริน หะซัน
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภท
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนบ้านแม่ออก

2. เด็กชายกายสิทธิ ์ จินดาโชคชัยกุล 2. นางสาวรัตติยา สุทธหลวง
3. เด็กชายรักไทย ไผทพิท ักษ์ วงค์

การสร้างภาพด้วยการฉี ก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่อม
ุ พาย

โรงเรียนบ้านแม่ฮุ

โรงเรียนบ้านแม่เงา

1. เด็กชายกวีวฒ
ั น์ กระจายกุศล

1. นางสายใจ กระธง

2. เด็กชายศรัญํู เจริญใจ

2. นางสาวอรรถพร ฌานอรุณ

3. เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดํารงค์มต
ิ ร
ไมตรี
1. เด็กหญิงจินดา ทวีสข
ุ บุญมา

1. นายสถาพร คําเอ้ย

2. เด็กหญิงจุรีรตั น์ ปัญจคีรี

2. นางอัญชลี อินนาค

1. เด็กหญิงดวงใจ รุง่ โรจน์วชิระ

1. นางกีรติกานต์ ศรีขดั เค้า

2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ ทองสกุลศิริ

2. นางศิรก
ิ าญจน์ บุญชู

3. เด็กหญิงนงนุช อิทธิคมเมธา

3. นางสาวอาจารี หวายคํา

4. เด็กหญิงนงลักษณ์ สุดปลายฟ้ า
5. เด็กหญิงพรทิพย์ ศิรโิ สภาวัฒนา
6. เด็กหญิงมาริษา ปฏิมาพิท ักษ์

หน ้าที่ 14 จาก 23

125

ศิลปะ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่เงา

7. เด็กหญิงลัดดา ดีดงช้าง
8. เด็กหญิงอารียา ผกาสุนทร
1. เด็กหญิงจารุวรรณ กิตติพน
ั ธ์สข
ุ
2. เด็กหญิงดอกรัก 3. เด็กหญิงพิมพ์นภา ศรีสมบัติกนก
126

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านแม่เตีย๋

4. เด็กหญิงภัณฑิรา เจริญสถาน

1. นางสาวไม้หวาน กันทะวัง

5. เด็กหญิงรินรดา ชาญพินิจ
6. เด็กหญิงลักษิกา ษมาชัยอนันต์
7. เด็กหญิงศรันย์พร พงษ์ ไพรภูมิ
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คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านโพซอ

1. เด็กหญิงชะบา คิดประสิทธิศ์ ลิ ป์

1. นางสาวกาญจนา น้อยสกุล

2. เด็กหญิงวรนุช สันติปิยะพร

2. นางสาวสุวภ
ิ า ดวงใจ

1. เด็กหญิงพระศุกร์ ใฝ่ กระจายงาน 1. นางสาวบุญยวีร์ คงความดี
128

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านโพซอ

2. เด็กชายศุภจิตต์ อมรใฝ่ ทรงกิจ

2. นายสิทธิชยั ผาติศลิ ปกิจ

3. เด็กหญิงอนงค์ ไม่มน
ี ามสกุล
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันการทําขนมช่อม่วง ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านโพซอ

1. เด็กหญิงดารากร กิตน
ิ ิยมไทย

1. นางสาวคัคนางค์ สิทธิวงั

2. เด็กหญิงวารุณี กัมปนาทชลธี

2. นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนา

3. เด็กหญิงแอแอะพอ 1. นางสาวจันทร์ทพ
ิ ย์ จรัสเอีย่ มเจริญ 1. นายก่อเกียรติ สอนสอาด
130

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
โรงเรียนบ้านโพซอ
(ขนมไทย) ม.1-ม.3

2. เด็กหญิงชีพอ -

2. นางสาวคัคนางค์ สิทธิวงั

3. เด็กชายพงษ์ พฒ
ั น์ จาคบารมีสกุล
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ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านโพซอ

1. เด็กหญิงจันทร์จีรา ศิริ

1. นางสาวศศิกานต์ ขันธวงค์

1. เด็กหญิงกฤษณา เคาะเชอ

132

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. เด็กหญิงจิณณพัืทร เคาะเชอ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

หน ้าที่ 15 จาก 23

3. เด็กหญิงชลาลัย ดาวประกายสี

1. นายชัชวาลย์ สุทน

132

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

1. นายชัชวาลย์ สุทน
4. เด็กหญิงฐิตพ
ิ ร อุดมพนา
5. เด็กหญิงปริศนา ถนอมการ
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ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงฤดี มงคลปิ ติสมบัติ

1. นางวิไลลักษณ์ สุทธิจน
ั ทร์
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ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงสุรีพร สุชูโชคอํานวย

์ าติ
1. นางนิตยา สวาสดิญ
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ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงสุรีพร สุชูโชคอํานวย

1. นายสมศักดิ ์ วงศ์แปง

1. นางสาวจันทร์ฟอง รัตนศรีพนา

1. นางพัชรินทร์ นิเท

2. นางสาวนิภาพันธ์ มั่นคงพิมาน

2. นางพิมพ์ประไพ วิรยิ ะภาพ
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

3. นางสาววิไลพร มณฑลจิรา
4. นางสาววิไลวรรณ คงวินิจกุล
5. นางสาววีรกานต์ แซ่เจ๊า
6. นางสาวสุนิสา จรรยาพิกลุ ทอง

137

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

โรงเรียนบ้านไร่วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงจินดา ศรีไสวจําปา

1. นางกาญจนา ปวงคํา

1. เด็กหญิงวรรณษา มานะบากบั่น
138

เรียนร่วม - ศิลปะ

การประกวดรําไทย ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21

2. เด็กหญิงศิรพ
ิ ร ษมาจิตวิโรจน์
3. เด็กหญิงอริสา วิมานวนาลัย

1. นางสาวทิพวรรณ ตันยี่

4. เด็กหญิงเรณู หยกสิรผ
ิ ลลาภ
139

เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่
กําหนดช่วงชัน
้

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21

1. เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่เท้า
1. เด็กหญิงทิตยา ควรอนุรกั ษ์

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาติกลุ
วาณิช

2. เด็กหญิงวิภาภรณ์ วิมานฉลวย
140

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการเต้นหางเครือ
่ งประกอบเพลง ประเภทนักเรียนทีม
่ ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ป.1-ป.6

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21

3. เด็กหญิงวิรยิ า เจริญผลอําไพ

1. นางสาวทิพวรรณ ตันยี่

4. เด็กหญิงอังคณา พรชัยโรจน์
5. เด็กหญิงเสาวภา กรุงเอกชน
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เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21
หน ้าที่ 16 จาก 23

1. เด็กหญิงนันทิชา เจนจิตร์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงปรีญานันท์ แสวงสวัสดิ ์ 1. นางสาวสุณี สุรางค์พนา
ชัย
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เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21
3. เด็กหญิงสุพตั รา ศรีโสภาสง่า
1. เด็กชายจรดา อิทธิพลรักษ์

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้
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ศิลปะ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

โรงเรียนลุม
่ นํ้าวิทยา
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

โรงเรียนล่องแพวิทยา

145

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิ
ริราชบ้านดง

142

1. นางสาวสุณี สุรางค์พนา

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21

2. เด็กชายณัฐภัทร พรชัยโรจน์
3. เด็กชายบรรพต ทับเอีย่ ม
1. เด็กหญิงจีราวรรณ เอีย่ มแสง
ธรรม
2. เด็กหญิงชนาทิพย์ ขวัญศรัทธา
1. เด็กชายชัยจับ อํารุงสิงขร
2. นายปัญญา เทิดทูนจรรย์
1. เด็กชายศุภกิตติ ์ คงจรัสแสง
2. เด็กหญิงอารียา วิเศษคํานึง

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิ
ริราชบ้านดง

1. นางสิรพ
ิ รรณ ฟองคํา

2. นางสรินยา ไผทรัตนตรัย

3. เด็กหญิงนันทกานต์ มาด้วง

3. นางสิรพ
ิ รรณ ฟองคํา

4. เด็กหญิงนิวารินทร์ คงคาพิสท
ุ ธิ ์

4. นางสาวสุธน
ิ น
ั ท์ วิมาลัย

5. เด็กหญิงประทานพร พิศพนาวัน

5. นางสาวสุพศ
ิ หงส์สงิ ขร

9. เด็กหญิงมณฑิตา คงคาพิสท
ุ ธิ ์
10. เด็กหญิงวิรากานต์ คงคาพิสท
ุ ธิ ์
11. เด็กชายวีระพงษ์ วิเคราะห์ดาว
12. เด็กชายวีระยุทธ ดวงกมลพิท ักษ์
13. เด็กหญิงสุธีรา อนุกจิ เจริญ
14. เด็กชายอภิรกั ษ์ ชัชวาลย์โภคา

หน ้าที่ 17 จาก 23

1. นายนิวตั ิ พอใจ

2. เด็กชายธีรทัศน์ วารีสกุล

8. เด็กชายภูวนาท ชอบชัยชนะ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6

2. นางนิภาภรณ์ อินต๊ะมัง

1. นางกรรณิการ์ ประจักษ์ พนา

7. เด็กหญิงพัชราภา ก่อสร้างสกุล
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตร

1. เด็กหญิงจิดาภา จันทรเมธีกลุ

6. เด็กชายพชรพล ก่อสร้างสกุล
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1. นางสาววิไลพร โสภาสถาวร

15. เด็กหญิงอารีรตั น์ พลีทง้ ั กาย
16. เด็กหญิงเกศมณี วิทยวัสมาลา
17. เด็กหญิงเกษมณี ชูธรรมเจริญ
18. เด็กชายโยธิน ขุนดงพิพฒ
ั น์
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สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิ
ริราชบ้านดง

1. เด็กหญิงพัชรินทร์ วิเศษคํานึง

1. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ ประเสริฐ

2. เด็กหญิงวิรากานต์ คงคาพิสท
ุ ธ์

2. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์

3. เด็กหญิงสุพรรณี ขยันใหญ่ยงิ่
148
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กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิ
ริราชบ้านดง

โรงเรียนสังวาลย์วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงวิชญาดา อุดมกิจศักดิ ์
2. เด็กหญิงไดอาน่ า คงวิไล
1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อํานวยเดช
อนันต์
2. เด็กหญิงนํ้าฝน เลาหาง

1. นางเฉลิม ศิขรินศานติ
1. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้ า ขยันงาน

3. เด็กหญิงวรนุช สิรป
ิ ระภาชืน
่
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สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

โรงเรียนสังวาลย์วท
ิ ยา

โรงเรียนสังวาลย์วท
ิ ยา

1. เด็กหญิงสิรลิ กั ษณ์ สิรพ
ิ ร้อมพงศ์

1. นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี

2. นายเกรียงไกร สง่าเพียรสิริ

2. นางสาวอรพินท์ ใจเจริญ

1. เด็กหญิงกาญจนา เลิศใจสวรรค์

1. นายดิเรก จินดารัตน์

2. เด็กหญิงปวีณธิดา ธํารงวนาลัย

2. นายอภิชยั กันทาหอม

3. เด็กหญิงศรีเสน่ ห์ เพชรพญาไพร
152

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ป.1-ป.3

โรงเรียนสังวาลย์วท
ิ ยา
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คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กชายรชต โชคกิจเฟื่ องฟู

1. นายจักรกฤษ มหาสิงห์

2. เด็กชายอดิศา เพียรชอบไพร

2. ว่าทีร่ อ
้ ยตรีอภิรมย์ สังข์แดง

1. เด็กชายสุภเวช คมสาคร

1. นางขนิษฐา มิง่ อรุณมงคล

1. เด็กหญิงธนัชพร ปิ่ นประยูร
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วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

2. เด็กหญิงนพมาศ นันทสมบูรณ์

1. นางสาวจําลองลักษณ์ พันธ์
จันทร์

3. เด็กหญิงสุทธิดา ดลราศรี
155

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
หน ้าที่ 18 จาก 23

1. เด็กหญิงจิรชั ยา ศรีมาลี

1. ว่าทีร่ อ
้ ยตรีสท
ุ ธินน
ั ต์
สรรเสริญบุญ

155

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

2. เด็กหญิงปรีดพ
ิ ทั ธ์ พรหมศรี

1. ว่าทีร่ อ
้ ยตรีสท
ุ ธินน
ั ต์
สรรเสริญบุญ
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ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงวนิดา การานา

1. นายอนิรุทธิ ์ เผ่าพันธุ์เหนือ

157

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงวณิชชา ไชยวงค์

1. นายอนิรุทธิ ์ เผ่าพันธุ์เหนือ

158

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงอธิติ จ๊ะปิ น

1. นายอนิรุทธิ ์ เผ่าพันธุ์เหนือ

159

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วระนาดเอก ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงณัฐณิชา ปวงประเสริฐ

1. นายแทน ไหวดี

160

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วระนาดทุม
้ ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กชายวีรภัทร อินต๊ะ

1. นายแทน ไหวดี

161

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วซอด้วง ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปวงคําคง

1. นายแทน ไหวดี

162

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วซออู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงฟาริดา ครรชิตงามพันธ์

1. นายแทน ไหวดี

163

ศิลปะ

การแข่งขันเดีย่ วขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย กาพัฒน์

1. นายแทน ไหวดี

164

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กชายภัทรพล มือแป

1. นางสาวชาลินี ศรีเชื้อ

165

ปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

1. เด็กหญิงณัฐกฤตา วาสนานุกลู กิจ 1. นางนงคราญ ดวงปา

การเล่านิทานประกอบสือ่ ปฐมวัย

1. เด็กชายณฐกร เทพแก้ว
166

ปฐมวัย

การปั้นดินนํ้ามัน ปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

2. เด็กชายธนกร ษมาชัยพรดี

1. นางสาวอุทม
ุ พร บุษยาวรรณ

3. เด็กหญิงฝนทิพย์ บุษยาวรรณ
167

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6

168

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

169

เรียนร่วม ภาษาไทย
เรียนร่วม สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

170

โรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึง้ )
โรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึง้ )
โรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึง้ )
โรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึง้ )

1. เด็กหญิงสุวภ
ิ า จันทรคราส

1. นางอวยพร วังกัลยา

1. เด็กชายศรัณย์ คําภีระ

1. นายวรฉัตร ฉัตรตันใจ

1. เด็กหญิงศรีไพร คงศรีทาน

1. นางอําไพ เอกจันทร์

1. เด็กชายภัคพล ดวงเดช
2. เด็กหญิงมาติกา เลิศวสุนธราไพร

1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย อหริพ่าย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
2. เด็กหญิงดวงหทัย ผ่องจิตร
ลาน้อย
3. เด็กชายสหรัฐ จันจาเร

171

วิทยาศาสตร์

172

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

173

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

การแข่งขันคําคม ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ 1. เด็กหญิงวริษา ศรีไหม
ลาน้อย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ 1. เด็กหญิงนํ้าฝน ชมพูกลาง
ลาน้อย
หน ้าที่ 19 จาก 23

1. นางคนางค์ อภิวงค์
1. นายรณชัย เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์ วัชวงษ์
1. ว่าทีร่ อ
้ ยตรีบญ
ุ ชัย ธาราทิพย์
ไพร
1. นางพิชญ์สน
ิ ี ทรงศรี

173

174

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การแข่งขันคําคม ป.1-ป.6

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่
ลาน้อย
2. เด็กหญิงศิรน
ิ ทร สิทธิมงคล
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 10

1. นางพิชญ์สน
ิ ี ทรงศรี

1. เด็กชายปวีณา สิงค์ศรี

1. นางสาวจตุพร เครือซุย

2. เด็กหญิงศิรลิ กั ษณ์ เชาว์กลุ ดี

2. นางสาวปทุมพร ณ น่ าน

3. เด็กหญิงสุวริ ตั น์ มาลานิมต
ิ
175

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

โรงเรียนเพียงหลวง 11

1. เด็กชายอาคม สาริธร

1. นายกฤตภัทร อรุณดี

1. เด็กหญิงกนกวัน กิตติพน
ั ธ์เสนา

1. นายกฤตภัทร อรุณดี

2. เด็กชายกันทะมูล -

2. นางสาวสุก ัญญา ตาสา

3. เด็กหญิงชิดชนก กุนทีธรรมชาติ
4. เด็กหญิงทัศวรรณ 5. เด็กชายนรินทร์ 6. เด็กหญิงนิตยา ขจิตพวงมาลา
7. เด็กหญิงบุญมี ชุตม
ิ ารุง่ เรือง
176

ศิลปะ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

โรงเรียนเพียงหลวง 11

8. เด็กชายวีระ 9. เด็กหญิงศันสนีย์ ญาณญาณี นพ
10. เด็กชายศิระศักดิ ์ รักธรรมเนียม
11. เด็กหญิงศิรน
ิ น
ั ท์ ชนาปิ ติ
12. เด็กหญิงสุนิษา 13. เด็กหญิงสุรีรตั น์ 14. เด็กหญิงอินทิรา 15. เด็กหญิงเนตรนภา กิตติมพ
ี รชัย
16. เด็กชายโชคชัย ขยันจิตใฝ่ ธรรม
1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไตรรุง่ ตระกูล 1. นายทวุธ วงค์วงค์

177

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

2. เด็กหญิงศศิภา เปล่งฉวีวรรณ
3. เด็กชายโน๊ะชาย นามอุษา

หน ้าที่ 20 จาก 23

2. นางผกามาศ ปิ่ นประยูร

178

คณิตศาสตร์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

1. นางสาวจุฬาภรณ์ สมฟู

1. นายทวุธ วงค์วงค์

2. นางสาวสุทธิดา ร่มไทรงาม

2. นางผกามาศ ปิ่ นประยูร

3. เด็กหญิงสุวรรณณี แก้วทอแสง
179

วิทยาศาสตร์

้
การแข่งขันเครือ
่ งบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึน
จากพื้น) ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

1. เด็กชายสมพงษ์ -

180

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครือ
่ งบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วย
มือ) ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

1. นายภูวไนย นามอุษา

2. เด็กชายสุรเชษฐ์ เกือ
้ กูลนิรน
ั ดร

2. เด็กชายสุมต
ิ ร สรรพยาบรรพต

1. นายปกรณ์ คงแก้ว

1. นายอดุลย์ เขียวมูล

1. เด็กชายธนกฤต สุพรรณ

1. นางสาวกวินธิดา มณีถน
ิ่ สกุล

2. เด็กหญิงพิมพร มุ่งมั่นเพชร

2. นางจงศิริ วิวฒ
ั น์เชาว์พน
ั ธ์

3. เด็กชายภูวนัย วงค์ภธู ร

3. นางทัศนีย์ อัยกร

4. เด็กชายวรัญชิต บุญชุม
181

ศิลปะ

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

5. เด็กหญิงสิรก
ิ ร พลปิ ยกุล
6. เด็กหญิงสุชาดา ศิรท
ิ องกุล
7. เด็กหญิงสุภรัสมิ ์ พวงงาม
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อรุณขอบเขต
9. เด็กชายอนุวฒ
ั น์ เชิดชูวนา
10. เด็กชายอภิสท
ิ ธิ ์ เพ็ญเพชรศักดิ ์
1. เด็กชายชาญณรงค์ บุญเรือง

1. นางสาวกวินธิดา มณีถน
ิ่ สกุล

2. เด็กหญิงดาวเรือง กวินสารกิจ

2. นางจงศิริ วิวฒ
ั น์เชาว์พน
ั ธ์

3. เด็กชายทีปกร นิ่มประพาส

3. นางทัศนีย์ อัยกร

4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ระวังการณ์
182

ศิลปะ

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

หน ้าที่ 21 จาก 23

5. เด็กหญิงละอองฟ้ า ตาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิกานต์ ประทินสุข
อําไพ
7. เด็กชายสมพล -
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ศิลปะ

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

(บ้านทุง่ พร้าว)

8. เด็กหญิงสุพรรษา มณีท ัศน์
9. เด็กชายอนุชต
ิ พนาร่มรืน
่
10. เด็กชายอาทิตย์ ศรีสข
ุ สันต์คงคา
1. นางสาวจุฬารัตน์ พิทกั ษ์ ครี ีไพร

1. นางสาวกวินธิดา มณีถน
ิ่ สกุล

2. เด็กหญิงชนิดา กนกภูผา

2. นางจงศิริ วิวฒ
ั น์เชาว์พน
ั ธ์

3. นางสาวญานิศา รักถิน
่ ฐาน

3. นางทัศนีย์ อัยกร

4. นางสาวทิพวรรณ โอภาสงวน
5. เด็กหญิงน้องหล้า 6. นางสาวพรธิดา ถนัดเกษตรกิจ
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ศิลปะ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

7. เด็กหญิงพอชิบรึ 8. เด็กหญิงลัญชญา ศิรท
ิ องกุล
9. เด็กหญิงสาลิกา 10. เด็กหญิงสุพตั รา ปัญญาเรืองชัย
11. เด็กหญิงสุภาพร วันเผด็จ
12. นางสาวสุวม
ิ ล กุศลประดับฤทัย
13. นางสาวอรทัย 14. เด็กหญิงอโนทัย สกุลไพร

184

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

1. เด็กชายทัตเทพ ทองโชติ

1. นายประหยัด นิลมล

2. เด็กชายสุเมธ คํา้ จุนพนาลัย

2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

1. นายกิติ นิตพ
ิ นาวัลย์

1. นายประหยัด นิลมล

2. นายนันยวัน สนิทฤทัย

2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี

186

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

1. เด็กชายสิทธิโชค ษมาจิตเลิศ

1. นางจตุพร อัยกร

1. เด็กหญิงชุตม
ิ า สุพท
ิ กั ษ์ สข
ุ

1. นางทัศนีย์ อัยกร

2. เด็กชายฐาปนพงษ์ ชิงชัย

2. นางสุพตั รา นิรมล

187

เรียนร่วม สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนทีม
่ ค
ี วาม
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

หน ้าที่ 22 จาก 23

188

189

1. เด็กชายพิท ักษ์ ทิมะ

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภท
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

เรียนร่วม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ไม่กาํ หนดช่วงชัน
้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

2. เด็กชายศักดิช์ ยั ไพรีรกั ษ์

1. นางทัศนีย์ อัยกร

3. เด็กชายสุรชัย พิท ักษ์ ครี ีไพร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุง่ พร้าว)

รวม

1. เด็กชายจักรปรมัตย์ คําดี
527

หน ้าที่ 23 จาก 23

1. นางทัศนีย์ อัยกร
284

