
 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที ่
สพป. ราชบุรี เขต 2  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ณ จังหวัดเพชรบุร ีระหว่าง วันที ่24-26 เดือนธันวาคม 2556  

 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน คร ู

28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3  

80.125 ทอง 8 จันทาราม (ตั้งตรงจิตร 
5 ) 

1. เด็กหญิงน้ํา
ทิพย์ แซ่เอี้ยว 
2. เด็กหญิง
ปนัดดา แสน
ภักดี 
3. เด็กชายสร
ศักดิ์ เพ้งปรีชา 

1. นายสมชาย 
วันประเสริฐ 
2. นางแก้วตา 
แก้วจีน 

68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6  

69 ทองแดง 30 เจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงพิน
ทิพย์ ครุฑศรี
คราม 

1. นายชาดา 
บุญธรรม 

79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ป.1-ป.6  

56.5 เข้าร่วม 23 เจี้ยไช้ 1. เด็กชายภูวดล 
อภินันทรัตน์ 

1. นางสมพร 
ชั่งใจ 

171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน 
ป.4-ป.6  

83.58 ทอง 16 เจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงพัส
พร เทพวีระ 

1. นางสาว
สุชาดา ดอน
วัดไพร 

230 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์งาน
ใบตองประเภทบายศรีปาก
ชาม ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

78 เงิน 17 ชุมชนบ้านห้วย
กระบอก(สามัคคี
วิทยา) 

1. เด็กชายกรกฎ 
ทันสมัย 
2. เด็กชายธนา
วุฒิ เหมมณี 
3. เด็กหญิง
ธัญญา คนใหญ่ 

1. นางวรา
ภรณ์ โพธิ์เย็น 
2. นางสาว
ศิราภรณ์ เท
วะผลิน 

146 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันแกะสลักผัก
ผลไม้ ป.4-ป.6  

81.9 ทอง 38 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายว
รพจน์ มณีโชติ 
 
2. เด็กหญิงอัญ
ชิสา สตราคาม 

1. นางจรรยา 
ศรีสุวอ 
 
2. นางจันทร์
เพ็ญ อินทร

http://central63.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=50&zone_num=2&area_sm=-1&award=&rank=
http://central63.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=50&zone_num=2&area_sm=-1&order=score&award=&rank=
http://central63.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=50&zone_num=2&area_sm=-1&order=award&award=&rank=
http://central63.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=50&zone_num=2&area_sm=-1&order=rank&award=&rank=
http://central63.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=50&zone_num=2&area_sm=-1&order=school&award=&rank=


3. เด็กชายอิศ
เรศ มากมาย 

สันติ 

201 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

83.2 ทอง ชนะเลิศ ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายณัฐ
วุฒิ ขุนณรงค์ 

1. นางสาวบุษ
ยา ศรัทธา
วาณิชย์ 

4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ป.
1-ป.3  

90 ทอง 15 ชุมชนวัดดอนคลัง
มิตรภาพที่ 178 

1. เด็กหญิงหทัย
รัตน์ คุ้มฮะ 

1. นายกิตติ
สุข ศรีศิวนา
นนท์ 

16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.
4-ป.6  

90.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฌัช
ชา ฤดีเย็นสกุล 
2. เด็ก
หญิงญาณิศา 
แซ่โง้ว 
3. เด็กชาย
อภิชาติ เทพวัง 

1. นางสาวพัช
รี เฮงประเสริฐ 
2. นางสาว
วิลัยวรรณ โม
นะ 

118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.
1-ป.6  

83.65 ทอง 25 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศุภนิ
ดา เหรียญทอง 

1. นางมาติกา 
ประชารักษ์ 

234 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กําหนด
ช่วงชั้น  

89 ทอง 4 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายธน
วุฒิ เถาทอง 
2. เด็กชายสิรด
นัย กิติเจริญนันท์ 

1. นางธนพร 
พุทธประมวล 

65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์
สร้างสรรค์" ป.4-ป.6  

68 ทองแดง 31 ชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงดวง
ฤทัย โอ้โลม 

1. นางอุษา 
โพธาคณา
พงศ์ 

116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.
1-ป.6  

82 ทอง 35 ชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายชิน
ราช รัดแดง 

1. นาง
วิลาวัณย์ รุ้ง
พราย 

129 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติใน

91.8 ทอง 19 ชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงทิพย
เนตร มุมติด 

1. นางพร
ทิพย์ ผ่องด ี



ท้องถิ่น ป.4-ป.6  2. เด็กหญิงน้ํา
ทิพย์ บึงอ้อ 
3. เด็กหญิงศิ
ริวรรณ จันทวงศ์ 

2. นาง
วิลาวัณย์ รุ้ง
พราย 

211 เรียนร่วม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กําหนดช่วงชั้น  

80.32 ทอง 9 ชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายจีรา
ยุทธ ทองโชติ 
2. เด็กหญิง
อนุชสรา แย้ม
พราย 

1. นางสาว
กัญฐณา มา
รอด 

232 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์
ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

74 เงิน 8 ชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชาย
กิตติพศ ฤทธิ์เดช 
2. เด็กชายพัชร
พล จารุรัศมี 
3. เด็กชาย
เจษฎาภรณ์ หนู
แดง 

1. นางพร
ทิพย์ ผ่องด ี
2. นาง
วิลาวัณย์ รุ้ง
พราย 

73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพ
ด้วยการปะติด ป.4-ป.6  

79.5 เงิน 14 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงพุธทิ
ตา โพธิ์มี 
2. เด็กหญิง
วนัสนันท์ รอง
ทรัพย์ 

1. นายองอาจ 
วัฒนพงษ์ 

183 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6  

83.33 ทอง 23 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงธัญญ
รัตน์ ปิ่นทอง 
2. เด็กหญิงสาวิ 
ตรี รอดแจ้ง 
3. เด็กหญิงเมทินี 
สังข์เขียว 

1. นายองอาจ 
วัฒนพงษ์ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออก
เสียงและจับใจความสําคัญ 
ป.4-ป.6  

51.4 เข้าร่วม 39 ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงฆ
โนทัย พิพัฒน์จัก
ราภรณ์ 

1. นางสาว
ปราณี วรสุทธิ์
พิศาล 

47 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ป.1-ป.6  

75 เงิน 25 ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิรา
พร สุดสาคร 
2. เด็กหญิงน

1. นางสาว
ยุรนันท์ พลาย
ละหาร 



ภัสสร จงสถาพร
พันธุ์ 
3. เด็กหญิงประ
ภัทร ดาปาน 
4. เด็กหญิงพนิต
พร เขมประสิทธิ์ 
5. เด็กหญิงอรจิ
รา อริยวัฒนากร 

2. นางสาว
แคทรียา สถิต
บรรจง  

49 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดละครคุณธรรม 
ป.1-ป.6  

82.4 ทอง 8 ดุสิตวิทยา 1. เด็กชายกฤตธี 
โง้วสุวรรณ 
2. เด็กหญิงคีต
ภัทร เสาร์เจ็ด 
3. เด็กหญิงฉาย
อรุณ คนหลัก 
4. เด็กชายชัยยะ 
ลอยแก้ว 
5. เด็กหญิงฐิตา
รีย์ วิริยาลัย 
6. เด็กชายธน
วิชญ์ แดง
ประดิษฐ์ 
7. เด็กชาย
ธัญญา สิ้นแต ้
8. เด็กหญิงนงน
ภัส ทิพย์สุวรรณ์ 
9. เด็กหญิงนลิน 
เธอจันทึก 
10. เด็กหญิงบุษ
ยา เทียมเจริญ 
11. เด็กหญิงพิ
ชามญชุ์ อินทร
ปัญญา 
12. เด็กหญิงพีร
ดา เชียงวันนา 
13. เด็กชายวศิน 
ศิริทรัพย์ 

1. นางสาว
น้ําผึ้ง รักชื่น 
2. นางสาวสิริ
รัตน์ กาญจ
โนทัย 



14. เด็กชายสิ
รภพ แสงสุริวงศ์ 
15. เด็กหญิง
สุทธิดา คูเม้ง 
16. เด็กชายสุทธิ
โรจน์ ธนาวัฒน์
ฤดี 

150 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.
3  

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงชา
ริณ ีวรรณเครือ 
2. เด็กหญิงฐิติ
พร โตอ่อน 

1. นายบุญสม 
หล่อมหัทธนะ
กุล 
2. นางสาว
ยุรนันท์ พลาย
ละหาร 

156 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

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

68 ทองแดง 22 ดุสิตวิทยา 1. เด็กชายธน
พนธ์ ชัยชนะ 
2. เด็กหญิงสุกฤ
ตา ทองมูล 

1. นายบุญสม 
หล่อมหัทธนะ
กุล 
2. นางสาว
ยุรนันท์ พลาย
ละหาร 

160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech ป.1-ป.3  

73.17 เงิน 21 ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัท
ตา พุทจิระ 

1. นางอําพัน 
บรรจง
คชาธาร 

161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech ป.4-ป.6  

79.67 เงิน 14 ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงวรัช
ยา พรหมชาต 

1. นางฐานิส 
ธิติทรัพย์อุดม 

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

82.68 ทอง 36 ดุสิตวิทยา 1. เด็กชาย
พีรพัฒน์ ทองมี 

1. นางเยาว
ลักษณ์ โสภา
ลดาวัลย์ 

219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6  

-1 -  ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงมนต์
ณัช แสงสว่าง 
แสงสว่าง 

 

221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ 85 ทอง 6 ดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงมนต์ 1. นางสาว



ระบายสี ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ป.1-ป.6  

ณัช แสงสว่าง สิทธิณี เมตตา 

126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ป.1-ป.6  

85.33 ทอง 22 เทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงกมลา 
วิญญารักษ์ 
2. เด็กหญิง
กุสุมา เปี่ยมเพ็ง 
3. เด็กหญิง
ชนกนันท์ ชา
โชติ 
4. เด็กหญิงชลธิ
ชา จิตอิ่ม 
 
5. เด็กหญิงฐิติมา 
มักเขียว 
6. เด็กหญิง
นิชนันท์ อมรปิย
สิริกุล 
7. เด็กหญิง
ปริยณัฏฐ์ ตรี
พันธ์ 
8. เด็กหญิงพรชิ
ตา ฮาดนารี 
9. เด็กหญิงภัทร
สุดา ยางสูง 
10. เด็กหญิง
มาลาตี เชาว์
ฉลาด 
11. เด็กหญิง
วิลาวัณย์ ทรง
แสงปัญญากุล 
12. เด็กหญิง
สิรินันท์ อิสริ
ไกรศิล 
13. เด็กหญิง
อภิวรรณ เลื่อง
เลิศ 

1. นายอํานาจ 
จันดี 
2. นางอุไร 
ลิ้มศรีมงคลชัย 



14. เด็กหญิง
เมษา แสงจันทร์ 
15. เด็กหญิง
แพรวา ทั้งศรี 
16. เด็กหญิงโสร
ยา ปักการะนัง 

80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ม.1-ม.3  

93.9 ทอง ชนะเลิศ เทศบาลวัดโชค (ธรรม
เสนานีวรคุณ)  

1. เด็กชายสิทธิ
ศักดิ์ สิทธิแสงชัย 

1. นายกิติ
พงษ์ แก้ววงค์ 

158 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.1-ม.3  

0 เข้าร่วม  เทศบาลวัดโชค (ธรรม
เสนานีวรคุณ)  

1. เด็กชายธนา
กร ซุ้ยวงศ์ษา 
2. เด็กชายฤทธิ
รงค์ สุนทโรวิทย์ 
3. เด็กชายศุภชัย 
คล้ําจีน 

1. นายพันธ์
ลพ คลังนาค 

174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา 
(ASEAN Quiz 2012) ม.
1-ม.3  

0 เข้าร่วม  เทศบาลวัดโชค (ธรรม
เสนานีวรคุณ)  

1. เด็กหญิง
กุลณัฐ จันทร์มณี 

1. นางฐิติรัตน์ 
เลาหภักดี 

74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3  

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

เทศบาลวัดไทรอารี
รักษ์ (มณีวิทยา) 

1. เด็กหญิง
การณ์วิกา 
เปลี่ยนแก้ว 
2. เด็กหญิงจิรา
พัชร วิเศษรจนา 

1. นายสุรวุฒิ 
บุญสวัสดิ์ 
2. นายสุวิทย์ 
บุญสวัสดิ์ 

173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียน (ASEAN Quiz 
2012) ป.4-ป.6  

0 เข้าร่วม  เทศบาลวัดไทรอารี
รักษ์ (มณีวิทยา) 

1. เด็กชายพีรัช 
ปัญญาโพธาสกุล 
2. เด็กชายภัทร
พล มีเกี้ยน 

1. นางสาว
คริสตอล 
ประสานแสง 

41 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.4-ป.6  

76.8 เงิน 17 ธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงธันย
พร หนูนันท์ 
2. เด็กหญิงพิมพ์
มาดา คําวรรณ 
3. เด็กหญิงวศิ
นา หอมจันทร์ 
4. เด็กหญิง

1. นางวรรณา 
ศิริประสบ 
2. นางสุรีรัตน์ 
จีนเอีย 



วาศินี หอมจันทร์ 
5. เด็กหญิง
เฌอเอม อินจีน 

157 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ป.1-ป.6  

90 ทอง 10 ธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธีร
เมธ ทองอ่อน 
2. เด็กชาย
สัชฌุกร พุตติ 
3. เด็กชายสุกัลย์ 
น้ําใจตรง 

1. นางดุษณีย์ 
ประทุมศิริ 
2. นายศักดิ์
ชัย สว่างงาม 

175 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.
3  

72.5 เงิน 43 บ้านเนินม่วง 1. เด็กชายธนา
กร สกุลกิตติมา
กร 
2. เด็กชายธีร
พงษ์ บุญเงิน 
3. เด็กชาย
นครินทร์ พ่ึง
สามัคคี 
4. เด็กชายรัตน
โชติ เรื องเทศ 
5. เด็กหญิงเจนธี
รา จะซาน 
6. เด็กหญิงเพียง
ขวัญ จันทร์อ่ํา 

1. นางสาว
ธิดารัตน์ 
พิชัยวัฒนพร 
2. นางสาว
ปราณี ฉาย
แก้ว 

18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.
4-ป.6  

78.2 เงิน 20 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐ
ภัทร แก้ววิเชียร 
2. เด็กหญิงธัญว
รัตน์ เจริญยศ 
3. เด็กหญิงธิดา
รัตน์ ทาสอน 

1. นางมุกดา 
กิจเครือ 
2. นางรัตนา
ภรณ์ นราแก้ว 

20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6  

89 ทอง 15 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายพศิน 
กิรติพงษ์วุฒิ 
2. เด็กชายสุร
เกียรติ สุขหอม 

1. นางสาว
นิภาพรรณ 
บัวสงค์ 
2. นางสาว
สร้อยสุวรรณ 



ทิวาวงศ์กุล 

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-
ป.3  

68 ทองแดง 9 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐ
พงศ์ เจริญสิทธิ์
พรชัย 

1. นางสาว
สร้อยสุวรรณ 
ทิวาวงศ์กุล 

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-
ป.6  

62 ทองแดง 17 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุ
พงศ์ สอนศิลป์ชัย 

1. นางสาว
สร้อยสุวรรณ 
ทิวาวงศ์กุล 

95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ป.1-ป.6  

73 เงิน 6 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิ
สา นราแก้ว 

1. นายก
ฤษณะ จางวาง 

131 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.
4-ป.6  

85 ทอง 32 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิง
ประภาศิริ ดําขํา 
2. เด็กหญิง
พรรณภัค วงษ์
โชติ 
3. เด็กหญิงหทัย
รัตน์ ยังวัดหลวง 

1. นางสุนันท์ 
มณีงาม 

133 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะ ป.4-ป.6  

84.8 ทอง 22 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐ
รินีย์ ฉาบสูงนูน 
2. เด็กหญิงปิยะ
ฉัตร ขันขาว 
3. เด็กหญิงสาย
ชล ศรีจรัญ 
4. เด็กหญิงอรณิ
ชา ดิษฐ์ประเสริฐ 
5. เด็กหญิงอร
อนงค์ มีสุข 
6. เด็กหญิงอา
ริศา ทอง
ประหลาด 

1. นางสาว
สุภาวดี เพ่งผล 

141 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การใช้โปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6  

81.2 ทอง 12 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญ
พร กันยา 
2. เด็กหญิงอมิน
ดา ธนรุ่งปัญญา

1. นางสาวสม
สกุล เทพ
ประทุน 



สิทธิ ์

163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling Bee ป.1-ป.3  

0 เข้าร่วม  บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณ
นภา เพ็ชรพันธ์
ศรี 

1. นางสาว
อนันตญา คน
ใหญ่ 

181 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ป.4-ป.6  

70.6 เงิน 13 บ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑา
ทิพ พัฒนาชัย
มงคล 
2. เด็กหญิงสุ
กัญญา มาลา
เอี่ยม 
3. เด็กหญิง
อริศรา คู
ประสิทธิ์ 

1. นางวาสนา 
ณ เขียนทอง 

223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรําไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  

96.7 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

บ้านพุลุ้ง 1. เด็ก
หญิงทัชฌา ชิน
เวช 
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า 
ดีเสมอ 
3. เด็กหญิงสุนิ
สา อนุตโร 
4. เด็กหญิงอร
พรรณ หมีป่า 

1. นางสาว
บุณฑริกา 
นิเทศศิลป์ 

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.
1-ม.3  

71 เงิน 17 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์
รัฐจีประชาสวรรค์) 

1. เด็กชาย
พีรพัฒน์ สุข
สว่าง 
2. เด็กชายสัญชัย 
จันทร์มงคลชัย 
3. เด็กหญิงสุภนิ
ดา หลบภัย 

1. นายชัชชัย 
อินทเนตร 

71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.
1-ม.3  

52 เข้าร่วม 41 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์
รัฐจีประชาสวรรค์) 

1. เด็กหญิง
จุฑามาศ จัทร์
มงคลชัย 

1. นางสาว
นภาลัย เวช
วงศ์ 

176 กิจกรรมพัฒนา การแข่งขันการใช้เข็มทิศ 74 เงิน 21 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์ 1. เด็กหญิงณัช 1. นายสมยศ 



ผู้เรียน และการคาดคะเน ป.4-ป.6  รัฐจีประชาสวรรค์) ชา หมู่จันทร์ 
2. เด็กหญิง
ตะวัน พันธุเกิด 
3. เด็กหญิงปิยะ
ธิดา โตวเจียว 
4. เด็กหญิงพุธิ
ตา ชุ่มอุระ 
5. เด็กหญิงยุวดี 
สาขันธ์โคตร 
6. เด็กหญิง
อภิสมัย นิลเต่า 

ไชยภูมิสกุล 

208 เรียนร่วม - 
คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตใน
ชีวิตประจําวัน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  

55 เข้าร่วม 22 บ้านหนองครึม 1. เด็กชายนธี 
สะอาดแก้ว 
2. เด็กชายสมพร 
จันทจร 

1. นางสาว
จิตรา วันดี 
2. นางสุรินทร์ 
ทองนพ 

92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-
ม.3  

61 ทองแดง 11 บ้านหนองใยบัว 1. เด็กชายเฉลิม
พล มะไพร 

1. นางสาวพัช
ราภรณ์ 
สุวรรณปัญญา 

107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3  

85 ทอง 8 บ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิง
จินดารัตน์ ดวง
จันทร์ 

1. นางสาวพัช
ราภรณ์ 
สุวรรณปัญญา 

128 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายา
กล ม.1-ม.6  

77 เงิน 6 บ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิง
จินดารัตน์ ดวง
จันทร์ 
2. เด็กหญิงสิริ
พรรณ นีระพล 

1. นายพงศ์ศิริ 
จันทิวาสน์ 
2. นางสาว
มาลี เกาสังข์ 

204 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดทํา
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6  

72 เงิน 25 บ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายชัย
ทัศน์ ทองบาง 
2. เด็กชายทรง
พล พันธ์ศิริ 
3. เด็กหญิงอรอุ
มา สายจันทร์ 

1. นางกิจจา 
วรสหวัฒน์ 
2. นางสาว
แสงเดือน สุข
สําราญ 

76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม 74.5 เงิน 29 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายจตุพร 1. นายสุรพงศ์ 



นูนต่ํา ป.1-ป.3  สุนทรปั้น 
2. เด็กชายพัทธ
นันท์ ทองพูล 
3. เด็กชายสร
ศักดิ์ เปลี่ยนเพ็ง 

อึ๊งโพธิ์ 
2. นางสาว
เรณู 
อดิเรกลาภ 

130 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3  

88 ทอง 13 วัดแก้วฟ้า 1. เด็กชายธีร
ศักดิ์ สุด
ประเทือง 
2. เด็กชายนัฐพล 
จันทร์น้อย 
3. เด็กชายพัชระ 
ขาวชม 

1. นางสาว
อัญชล ีเฉิด
จังหรีด 

172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  

- - - วัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงธรรม
ราชลธิชา ทอง
ขวัญ 

1. นางสาวสุ
มารัตน์ พงษ์
อภัย 

6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ม.
1-ม.3  

84 ทอง 5 วัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงรุ่ง
อรุณ บุญธรรม 

1. นาง
จีรนันท์ คําลา 

9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ม.1-ม.3  

72.4 เงิน 32 วัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิง
อารญา เรืองเดช 

1. นาง
จีรนันท์ คําลา 

81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ป.1-ป.6  

85 ทอง 17 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กหญิงวลาลี 
ดีท้วม 

1. นายสุเทพ 
นิ่มอนงค์ 

83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ป.1-ป.6  

77 เงิน 36 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กหญิงอรสา 
ผลเจริญ 

1. นางรจนา 
กุศลบารมี 

84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ม.1-ม.3  

84 ทอง 20 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็ก
หญิงนฤมล นิ่ม
กลาง 

1. นาย
ธรรมนูญ แย้ม
ศิริ 

85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
ป.1-ป.6  

75 เงิน 8 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กหญิงณัฐ
การณ์ สืบนุช 

1. นางนง
ลักษณ์ กาญ
จนทอง 



86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
ม.1-ม.3  

52.5 เข้าร่วม 19 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กหญิง
สุณิสา เกิดเทวา 

1. นางนวล
นภา คํากลิ่น 

96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ม.1-ม.3  

60 ทองแดง 9 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กชายสุ
รเสก บุญเรือง 

1. นายอรรถ
พร ยมะคุปต์ 

205 เรียนร่วม - 
คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตใน
ชีวิตประจําวัน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3  

72.5 เงิน 5 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กชายปรีดา
กร บุญเรือง 
2. เด็กชายปรีดา
กูล บุญเรือง 

1. นางสาวจิร
ภา ผาตินาวิน 
2. นายพิสิษฐ์ 
ประวัติวัชรา 

216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3  

77 เงิน 9 วัดขนอน (ศรัทธา
สุวรรณราษฎร์
อุปถัมภ)์ 

1. เด็กหญิง
กาญจนา ลีชวน
ค้า 

1. นายพิสิษฐ์ 
ประวัติวัชรา 

213 เรียนร่วม - สุข
ศึกษา และพลศึกษา 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

63.33 ทองแดง 11 วัดเขาขลุง 1. เด็กหญิง
ดวงใจ คําแก้ว 
2. เด็กชายพีร
ภัทร หอมสุด 
3. เด็กหญิงลูก
แพร อิน
ประเสริฐ 
4. เด็กชายเทพ
สถิตย์ รอดผล 
5. เด็กชายเสรี สี
หา 

1. นายชวัช 
ศรีบานเย็น 
2. นายพรเทพ 
เยาวมาลย์ 
3. นางสาว
พัดชา ผาน
นาค 

193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ 
ปฐมวัย  

80.2 ทอง 25 วัดเขาพระ 1. เด็กหญิง
เมธาวี ปลัดสิงห์ 

1. นางนุชนาถ 
สองส ี

44 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ป.4-ป.6  

80.4 ทอง 18 วัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงจีรวร
รณ รอดบํารุง 
2. เด็กหญิงนารา 
นิติพันธ์ 
3. เด็กหญิงรุ่ง
ไพลิน หงษ์

1. นางวาณี
รัตน์ สุภาพงศ์ 
2. นายสุกิจ 
สุภาพงศ์ 



สําโรง 
4. เด็กหญิงอนัน
ตา ก้านพุดซา 
5. เด็กหญิงอรุณ
รัตน์ สีสายชล 

60 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การประกวดโครงงานสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.
6  

65 ทองแดง 42 วัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงน
วิญา เทพพิทักษ์ 
2. เด็กหญิง
วรรณพร สุด
สาคร 
3. เด็กหญิงสุธิดา 
เกิดกันชีพ 

1. นางวาณี
รัตน์ สุภาพงศ์ 
2. นายสุกิจ 
สุภาพงศ์ 
 
 
 
 

135 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ป.4-ป.6  

92.3 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

วัดเขาส้ม 1. เด็กหญิง
พรรวษา โยธา 
2. เด็กหญิงสุจิ
ตรา เนียมหอม 
3. เด็กหญิง
ไพลิน ศรธนู 

1. นางวาณี
รัตน์ สุภาพงศ์ 
2. นายสุกิจ 
สุภาพงศ์ 

203 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็น 
ไม่กําหนดช่วงชั้น  

80 ทอง 5 วัดเขาส้ม 1. เด็ก
หญิงณฐญฎาค์ 
คํามูล 

1. นางจิตตรา 
แพงแก้ว 

231 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

87 ทอง 4 วัดเขาส้ม 1. เด็ก
ชายณัฐภัสศรณ์ 
เนตรสน 
2. เด็กชาย
นพรัตน์ โมเล็ก 
3. เด็กชายสนอง 
พุ่มไม้ 

1. นางวาณี
รัตน์ สุภาพงศ์ 
2. นายสุกิจ 
สุภาพงศ์ 

237 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กําหนดช่วงชั้น  

89.66 ทอง 7 วัดโคกทอง 1. เด็กชาย
พิพัฒน์ ปาน
เหลือง 
2. เด็กชายว

1. นางสาวชนิ
ตา พิลาไชย 
2. นางสาว
รัตนา บัวแดง 



รินทร สืบนุช 
3. เด็กชายศุภ
กิตติ์ ปานเหลือง 

239 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบแห้ง ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กําหนดช่วงชั้น  

90 ทอง 13 วัดโคกทอง 1. เด็กชายนธี 
อ่อนวาจา 
2. เด็กชายพัชร
พล เพียรกิจสกุล 
3. เด็กชายวุฒิชัย 
นวมอารีย์ 

1. นางสาวนิ
สา ดอมพรหม
มะ 
2. นางเปรม
วดี จักรเพชร 

36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6  

50.85 เข้าร่วม 35 วัดโคกหม้อ 1. เด็กชายบอล 
ต่างชาติ 
2. เด็กชายภาส
กร จีนหลํา 

1. นายชู
เกียรติ แก้ว
จีน 

27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ป.4-ป.6  

80 ทอง 7 วัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิตร 5 ) 

1. เด็กชายจุล
จักร พันธนี 
2. เด็กหญิงชุติ
มา มั่นทอง 
3. เด็กชาย
เกียรติศักดิ์ สุรัติ
ชัย 

1. นางพเยาว์ 
ใจม่ัน 
2. นางสาว
เยาวรินทร์ 
อ่วมพ่วง 

30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

80.08 ทอง 8 วัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิตร 5 ) 

1. เด็กหญิงวารี 
จิตนิยม 
2. เด็กชาย
สถาพร ชูสุวรรณ 
3. เด็กหญิงสุภา
ภรณ์ พงคเชนทร์ 

1. นายสมชาย 
วันประเสริฐ 
2. นางแก้วตา 
แก้วจีน 

31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science 
Show) ป.4-ป.6  

84.25 ทอง 15 วัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิตร 5 ) 

1. เด็กหญิง
บูรพา วงศาโรจน์ 
2. เด็กชาย
ศาศวัต ปานดํา 
3. เด็กหญิง
สุพัตรา จันทร์ดี 

1. นางพเยาว์ 
ใจม่ัน 
2. นางสาว
เสาวลักษณ์ 
พุ่มพวง 

153 การงานอาชีพและ การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 52.33 เข้าร่วม 28 วัดจันทาราม (ตั้งตรง 1. เด็กชายกีรติ 1. นางสาวธน



เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  จิตร 5 ) สมุทรสาคร 
2. เด็กชายชิน
วัตร เอี่ยมเจริญ 

ภรณ์ เข็มทอง 
2. นางสาว
รมณียา สุร
ธรรมจรรยา 

215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6  

89 ทอง 5 วัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิตร 5 ) 

1. เด็กชายธนา
กร บุญสม 

1. นางสาว
อัมพรกัญ บัว
ครอง 

220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3  

74 เงิน 8 วัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิตร 5 ) 

1. เด็กชายวิษณุ 
ศรีนวล 

1. นางสาว
อัมพรกัญ บัว
ครอง 

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.1-ป.3  

82.2 ทอง 20 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตร
ชนก ชมชื่น 

1. นางสม
ประสงค์ รัต
นมุง 

33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3  

77.12 เงิน 35 วัดชาวเหนือ 1. เด็กชายพีรพล 
ปรีชาสุนทรรัตน์ 
2. เด็กชายส
ราวุธ สุริยะ 

1. นางสาว
ทัศนีย์ จักร
กลัด 
2. นางสาว
อริศา อิ่มรส 

38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน (โดย
ติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ม.1-
ม.3  

45.04 เข้าร่วม 15 วัดชาวเหนือ 1. เด็กชายนพ
พล อิ้วบาง 
2. เด็กชายมาย 
มีช่อ 

1. นางสาวดา
ราวรรณ สุข
คันธรักษ์ 
2. นางสาว
อาภรณ์ โฆสิ
ตาภา 

72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพ
ด้วยการปะติด ป.1-ป.3  

67 ทองแดง 43 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิง
กมลวรรณ ท้วม
เสมา 
2. เด็กหญิงหทัย
รัตน์ ไทยสงวน 

1. นาง
ลักขณา 
อาสนะเวศ 
2. นางเกศินี 
ทิพยทัศนัน 

88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.
1-ม.3  

74 เงิน 5 วัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณรงค์
ศักดิ์ ฤทธิ์สุข 

1. นายเอก
ราช วงศ์



โอภาส 

90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-
ม.3  

63 ทองแดง 9 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิง
อริศรา มีวันนัง 

1. นายเอก
ราช วงศ์
โอภาส 

98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ม.1-ม.3  

55.99 เข้าร่วม 19 วัดชาวเหนือ 1. เด็ก
หญิงวรรณิกา จีน
โก๊ว 

1. นายเอก
ราช วงศ์
โอภาส 

100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวง
เครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.
1-ม.6  

78.8 เงิน 4 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิง
กัญญารัตน์ 
ไพศาลภูมิ 
2. เด็กชายกิตติ
ชัย หุ่นกลอย 
3. เด็กชายณรงค์
ศักดิ์ ฤทธิ์สุข 
4. เด็กชาย
พีรพัฒน์ ล้วน
รอด 
5. เด็กหญิงภัทร
วดี จุ้ยเย็น 
 
 
6. เด็ก
หญิงวรรณิกา จีน
โก๊ว 
7. เด็กชายวัชรา
ภรณ์ สอน
ประสาท 
8. เด็กหญิง
วาสนา ลิ่มมั่น 

1. นางประทุม 
เทียมเมือง 
2. นางสายวา
ริน แทนศร
ราม 
3. นายเอก
ราช วงศ์
โอภาส 

188 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน A Math ป.1-
ป.6  

64 ทองแดง 24 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงวิไล
รัตน์ แช่มลบ 
2. เด็กชายสิทธิ
ชัย เผือกแตง 

1. นางศิราพร 
แฮ้พฤกษ์ 

189 กิจกรรมพัฒนา การแข่งขันคําคม ม.1-ม.3  84 ทอง 9 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงจันทิ 1. นางสาว



ผู้เรียน มา แดงประไพร
พงษ์ 
2. เด็กหญิงพัชรี 
สรรพอุดม 

จิตรลดา หิรัญ
รัตน์ 
2. นางสาว
ภัททิยา เตียง
เกตุ 

190 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันคําคม ป.1-ป.6  74 เงิน 18 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์
นรี กลิ่นจันทร์ 
2. เด็กหญิง
ทัศนีย์ รักษาวงศ์ 

1. นางสาว
ภัททิยา เตียง
เกตุ 
2. นางสุนีย์ 
คงบางปอ 

194 ปฐมวัย การป้ันดินน้ํามัน ปฐมวัย  81 ทอง 9 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์
นรี จันทร์เหม 
2. เด็กชาย
พงศกร ศรีขันธ์ 
3. เด็กชายรัฐ
กาญจน์ สามสีสุข 

1. นางสมพิศ 
ทับทอง 
2. นางสุนีย์ 
สัยเขียนวงษ์ 

195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  

69 ทองแดง 29 วัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา 
คงอ่อน 
2. เด็ก
ชายณัฎฐศรันยุ์ 
ดีรื่น 
3. เด็กหญิงยศ
วดี ศิริเทศ 

1. นางนฤมล 
เฉลิมยศ 
2. นางบังอร 
ปานนาค 

113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  

75.34 เงิน 41 วัดดอนทราย 1. เด็กชายธน
ภัทร อินทร์โชติ 

1. นางสาวชุติ
มา แสงทอง 

206 เรียนร่วม - 
คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตใน
ชีวิตประจําวัน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  

45 เข้าร่วม 18 วัดดีบอน 1. เด็กชายจักรี 
ผดุงวิทย์ 
2. เด็กหญิงชลิตา 
ธรรมใจ 

1. นางศิริพร 
หาดสูง 
2. นางสิริพร 
รอดผา 

58 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.
6  

88.6 ทอง 7 วัดตากแดด(รอด
ประชานุกูล) 

1. เด็กหญิงชน
กานต์ นิ่ม
ประสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงฐิดา

1. นางสาว
ฉัตรแก้ว สาย
ค้ํา 
2. นางสาวพริ



พร จึงเจริญ 
3. เด็กหญิงฐิติ
กานต์ ทรัพย์
แต้ม 
4. เด็กหญิงดา
รัตน์ นัยพัฒน์ 
5. เด็กชายธนา
กร แสงทอง 
6. เด็กหญิงธัญ
ชนก คงศิริ 
7. เด็กหญิงปาลิ
ตา พละมาต 
8. เด็กหญิงปิย
มาศ ยี่ผาสุข 
9. เด็กหญิงมล
ทกานต์ พับยม 
10. เด็กหญิงลลิ
ตา มาตเกตุ 
11. เด็กหญิง
วาทินี ชาวนาโค 
12. เด็กหญิง
วิมลตรา ศรีไพร
สุรินทร์ 
13. เด็กหญิงศุภ
นิดา กุลศรี 
14. เด็กหญิงสุ
กัญญา อรรถชิต
วาทิน 
15. เด็กหญิงอารี
วรรณ อ่ําพิมพ์ 

ยา ม่วงศรี 
3. นางสาว
อภิญญา 
พลอยดี 
4. นางอุบล 
ประถมยา 

97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ป.1-ป.6  

70.998 เงิน 15 วัดตาลเรียง 1. เด็กหญิงชนนิ
กานต์ มุ่งมงคล 

1. นางกัญญ์
วณิช อรุณ
คีรีวัฒน์ 
 

54 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดมารยาทไทย ป. 82.4 ทอง 20 วัดท่ามะขาม 1. เด็กชายวีร 1. นางสาว



และวัฒนธรรม 1-ป.3  ภัทร พรามนัด 
2. เด็กหญิงอารี
ยา ภู่รัตนะ 

ขนิตฐา ม่วง
ช่วง 
2. นางเอื้อง
ฟ้า จิตจักร 

108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
สากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  

58 เข้าร่วม 43 วัดท่ามะขาม 1. เด็กชายอัคร
วินท์ เมฆี 

1. นางณิชาภา 
จําปาศรี 

136 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
แห้ง ป.4-ป.6  

82 ทอง 16 วัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงวรว
รรณ โพธิ์คา 
2. เด็กหญิงสาว 
ราศี 
3. เด็กหญิงอุ้ม
รัตน์ สังกะระณี 

1. นายกรกต 
ขาวสะอาด 
2. นายอุดม 
ปานณรงค์ 

59 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.
3  

72.5 เงิน 34 วัดท่าเรือ 1. เด็กหญิง
กาญจนา หมื่น
เดช 
2. เด็กหญิงญาติ
กา อักษรศรี 
3. เด็กหญิงญานิ
กา บรรจงเสนา 
ณ อยุธยา 
4. เด็กหญิงณัช
ชา ยอดสร้อย 
5. เด็กหญิงตวง
รัตน์ เปาเล้ง 
6. เด็กหญิง
ปริญาภร ทรัพย์
สุข 
7. เด็กหญิง
ปัทมา ทรัพย์สุข 
8. เด็กหญิงปิย
ธิดา แซ่แต ้
9. เด็กหญิงพร
ทิพย์ ดีแสน  
10. เด็กหญิงรดา 
ศิริธร 

1. นางสาวบุญ
มา คล้ายปล้ืม
รัก 
2. นางสาว
วราภรณ์ มาลี 
3. นาย
สัมพันธ์ เถา
มานกูล 
4. นางสาว
โกสุม สุฉันท
บุตร 



11. เด็กหญิง
ศศิวิมล จึงสวัสดิ์ 
12. เด็กหญิง
สุพิชฌา ศิริธร 
13. เด็กหญิงสุรี
รัตน์ พุ่มวิลัย 
14. เด็กหญิง
เดือนพร อิ่ม
เดือนเพ็ญ 
15. เด็กหญิง
เสาวลักษณ์ ศรี
สุข 

105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3  

86.67 ทอง 6 วัดท่าเรือ 1. เด็ก
ชายปณวัฒน์ 
แก้วมังกร 

1. นางสาว
โกสุม สุฉันท
บุตร 

114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.1-ม.
3  

80 ทอง 26 วัดท่าเรือ 1. เด็กหญิง
เสาวลักษณ์ ศรี
สุข 

1. นางสาว
โกสุม สุฉันท
บุตร 

117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.
1-ม.3  

92.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดท่าเรือ 1. เด็ก
ชายปณวัฒน์ 
แก้วมังกร 

1. นางสาว
โกสุม สุฉันท
บุตร 

132 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.
1-ม.3  

65.8 ทองแดง 40 วัดท่าเรือ 1. เด็กชายชีวิน 
บุตรศรี 
2. เด็กหญิง
ปริญาภร ทรัพย์
สุข 
3. เด็กหญิง
ปัทมา ทรัพย์สุข 

1. นางสาวบุญ
มา คล้ายปล้ืม
รัก 
2. นาย
สัมพันธ์ เถา
มานกูล 

13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3  

21 เข้าร่วม 25 วัดท่าหลวงพล(ถาวร
วิทยา) 

1. เด็กชายธีรพล 
รอดทองสุข 

1. นาย
อนุรักษ์ กุศล
บารมี 

192 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6  96 ทอง รอง
ชนะเลิศ

วัดท่าหลวงพล(ถาวร
วิทยา) 

1. เด็กหญิงพิย
ดา ศิรินาวรรณ 

1. นางจรัญ 
อรชร 



อันดับที่ ๒ 

10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ ม.1-ม.3  

80 ทอง 9 วัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกนก
ทิพย์ มานอง 

1. นายสม
เจตร์ สวัสดี 

48 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดละครคุณธรรม 
ม.1-ม.6  

87.6 ทอง 12 วัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกนก
ทิพย์ มานอง 
2. เด็กหญิง
กานดามณี รอด
อิ่ม 
3. เด็กชาย
คเชนทร์ แสง
ศูนย์ 
4. เด็กหญิงชลดา 
หลวงอี่ 
5. เด็กชายต่อ
พงศ์ สุวรรณ
โสภา 
6. เด็กหญิงธนา
ภรณ์ ค้ํามาลี 
7. เด็กชายธันวา 
เปลี่ยนแก้ว 
8. เด็กหญิงธี
รัตน์ คําพร้อม 
9. เด็ก
หญิงนฤมล 
จันทร์อินทร์ 
10. เด็กหญิง
บุญญสา วัน
ชะเอม 
11. เด็กหญิงล
ลิดดา เกิดอยู่ 
12. เด็กชายวรา
คม เข็มทอง 
13. เด็กชาย
วสันต์ เพ็งฉุย 
14. เด็กชาย

1. นายกิตติ
พงศ์ ศรัทธา
วาณิชย์ 
2. นางสาว
ธนาภรณ์ 
พราหม์บุญมี 
3. นางสาวรุ
จรดา จรูญชัย
คณากิจ 
4. นายศุภ
วิชญ์ เสาร์ชัย 
5. นายสม
เจตร์ สวัสดี 



วัฒนา แดงสม 
15. เด็ก
หญิงศุภนัน ดวง
จันทร์ 
16. เด็กหญิงสุ
มณฑา โคตพงศ์ 
17. เด็กชาย
อิทธิพล ทัดเหว่า 
18. เด็กหญิง
เปรมใจ แสงทอง 

94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ 
หย่อง ม.1-ม.3  

84.33 ทอง 4 วัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงป
วีณา ทรัพย์เงิน 

1. นายต่อ
ศักดิ์ ยังสอน 

229 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการทําอาหาร 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

76 เงิน 15 วัดนางแก้ว 1. เด็กชายขวัญ
ชัย เพชรมา 
2. เด็กหญิงสาย
ชลธิชา 
บรรดาศักดิ์ 
3. เด็กหญิงสุทธิ
ดา รอดอิ่ม 

1. นาง
ละเ อียด 
ศรัทธาวาณิชย์ 
2. นางสาว
อุบล เกิดจิ๋ว 

236 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนออทิสติก ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

64 ทองแดง 16 วัดนางแก้ว 1. เด็กชาย
ทักษิณ ปู่นุส 
2. เด็กชายธันวา
พร คําแปงตัน 

1. นาง
กาญจนา เกิด
ลอย 
2. นายชวน 
รวยภิรมย์ 

52 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6  

84 ทอง 16 วัดบัวงาม 1. เด็กหญิงหทัย
กานต์ อินทบุตร 

1. นางสาว
เขมนิจ ปรี
เปรม 

53 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3  

93 ทอง 5 วัดบัวงาม 1. เด็กหญิงแสง
เทียน สมถนอม 

1. นางสุชีริ
นทร์ วงศ์วิลัย 

178 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.3  

80 ทอง 5 วัดบัวงาม 1. เด็กหญิงชนนิ
กานต์ สุประดิษฐ์ 
2. เด็กหญิงณัฐ
วดี รอดสอน 

1. นางสาวปริ
นทร์ญาดา อยู่
คง 
2. นางสาว



3. เด็กชายธน
วันต์ แถมเงิน 
4. เด็กหญิงนภา
พร ประทุมจันดี 
5. เด็กหญิงนันทิ
ยา กุสลาง
กูรวัฒน์ 
6. เด็กหญิงภัทร
วดี เกียรติเลิศว
รากุล 
7. เด็กชายวรา
ยุทธ พูลทรัพย์ 
8. เด็กชายวันชัย 
ปาณะสังข์ 
9. เด็กหญิงวันดี 
จันทร์ชู 
10. เด็กชาย
เมธัส จุ้ยเจริญ 

พจนา โม่
มาลา 
3. นางสุชีริ
นทร์ วงศ์วิลัย 

34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ป.1-ป.6  

74.73 เงิน 12 วัดบ้านฆ้อง 1. เด็กหญิงจุรี
รัตน์ บัวแพง 
2. เด็กหญิงสุ
กัญญา ไชยพัน
โท 

1. นายมนตรี 
เนียมราช 
2. นางสม
จินตนา แสง
ทอง 
 
 

159 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือ ป.1-ป.6  

60 ทองแดง 18 วัดบ้านฆ้อง 1. เด็กชายกิติ
ศักดิ์ บัวน้อย 
2. เด็กหญิงสุทธ
ภา พรมกา 
3. เด็กชาย
อลงกรณ์ เพ็ช
รปาน 

1. นางสม
จินตนา แสง
ทอง 
2. นายเอก
สิทธิ ์เกิดลอย 

51 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.1-ป.3  

83.8 ทอง 27 วัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงปิย
พร สามศรีศร 

1. นางลักษณ์
นารา อยู่สวัสดิ์ 



57 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปล 
ป.1-ป.6  

77 เงิน 20 วัดบ้านโป่ง  1. เด็กหญิงณัฐ
พร บุญเกิด 
2. เด็กหญิงท
นิษฐา เผือกหน ู
3. เด็กหญิงธ
นาพัส ใจร่ืน 
4. เด็กหญิงธันย์
ชนก ปานม่วง 
5. เด็กหญิงบุญ
รักษา เสลานนท์ 
6. เด็กหญิงพิ
นิฐนัน พรหม
จันทร์ 
7. เด็กหญิง
มินตรา สอน
พันธ์ 
8. เด็กหญิงวัน
ทิพย์ สังข์สนั่น
โชติ 
9. เด็กหญิงอารุษ
ยา ดาวศรี 
10. เด็กหญิง
อินทิรา คําพิมพ์ 

1. พระมหา
วิชญ์ ใจชื่น 

87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.
1-ป.6  

94.66 ทอง ชนะเลิศ วัดบ้านโป่ง  1. เด็กชาย
ธนพัฒน์ สุวรรณ
ศรี 

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 

89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-
ป.6  

87.66 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดบ้านโป่ง  1. เด็กชาย
ธนพัฒน์ สุวรรณ
ศรี 

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 

99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวง
เครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.
1-ป.6  

90.5 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดบ้านโป่ง  1. เด็กชายกฤษ
ดา สุวรรณศรี 
2. เด็กชาย
ธนพัฒน์ สุวรรณ
ศรี 
3. เด็กหญิงนิศา

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 



รัตน์ จันทร์
พัฒนาพงศ์ 
4. เด็กชาย
บัณฑิต ปิยะอรุณ 
5. เด็กหญิงปาริ
ชาติ เพ่งผล 
6. เด็กหญิงอติ
พร ขันติกาล 
7. เด็กหญิงเกศริ
นทร์ อดทน 
8. เด็กหญิงโกมล
ดา สมีรักษ์ 

106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  

87.67 ทอง 12 วัดบ้านโป่ง  1. เด็กหญิงโกมล
ดา สมีรักษ์ 

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 

109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
สากล ประเภทหญิง ป.1-ป.
6  

90 ทอง 7 วัดบ้านโป่ง  1. เด็กหญิงโกมล
ดา สมีรักษ์ 

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 

115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ป.1-ป.
6  

84 ทอง 15 วัดบ้านโป่ง  1. เด็กหญิงโกมล
ดา สมีรักษ์ 

1. นายศุภ
มิตร เจตน์
จําลอง 

40 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.1-ป.3  

79 เงิน 40 วัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงฐาน
มาศ คํามี 
2. เด็กหญิง
ปภัสสร ลิ้มติ้ว 
3. เด็กหญิงปิ่น
สุดา ลิ่มมั่น 
4. เด็กหญิงพัช
ราภา เอกพงษ์ 
5. เด็กหญิงศศิ
ประภา ลําใย 

1. นางสาว
กรรณิการ์ บุญ
ถนอม 
2. นางนิภา มี
ไปล่ 

43 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ป.1-ป.3  

73.2 เงิน 36 วัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงทัศ
ชา ดมหอม 
2. เด็กหญิงศศิ

1. นางนิภา มี
ไปล่ 
2. นางสาว



ประภา บุญอ่วม 
3. เด็กชายสิทธิ
พงษ์ บัวแก้ว 
4. เด็กหญิงเมธา
ดา อินทิม 
5. เด็กหญิงเวธ
กา โพธการ 

เมธาวี ภู่พูล 

56 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3  

87.4 ทอง 4 วัดบ้านไร่ 1. เด็กชาย
ประเสริฐศักดิ์ 
เผือกพูนผล 
2. เด็กหญิงปิย
นุช แสงตา 

1. นางสาว
จําเนียร พลอย
เพชร 
2. นางสาว
มณฑกาญจน์ 
ยังกิจจา 

104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6  

82 ทอง 5 วัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสิทธิ
ชัย น่วมเงิน 

1. นางสาว
มณฑกาญจน์ 
ยังกิจจา 

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

39 เข้าร่วม 29 วัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสหรัฐ 
รินเอี่ยม 

1. นางสาว
จําเนียร พลอย
เพชร 

197 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ม.1-ม.3  

80 ทอง 4 วัดบ้านไร่ 1. เด็กชายปอง
พล ขวัญเพชร 

1. นางสาว
นภสวรรณ์ 
ฤทธิ์เดช 

209 เรียนร่วม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ไม่กําหนดช่วงชั้น  

93.7 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐ
พล ลือสุข
ประเสริฐ 
2. เด็กหญิงสาธนี 
แสนเยีย 

1. นางสาวจา
รวี ยินดี 
2. นางสาวดนิ
ตา เสาร์ม่วง 

222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ม.1-ม.3  

75.5 เงิน 8 วัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสันติ 
ทินรุ่ง 

1. นางสาว
มาลัย ไพ
นรินทร 

227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ไม่กําหนดช่วงชั้น  

79.33 เงิน 7 วัดบ้านไร่ 1. นายชุติพงศ์ 
แก้วกฤติยานุกูร 

1. นางสาว
เฟื่องฟ้า ทอง
แกร่ง 



78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-
ม.3  

78 เงิน 18 วัดบ้านหม้อ(ประชา
รังษี) 

1. เด็กชายจิร
ศิษย์ เงินทอง 
2. เด็กชาย
พงศธร ปาน
พรหมา 
3. เด็กชาย
เจษฎา เชื้อแดงด ี

1. นางจิตรา
วดี วังกานนท์ 
2. นาง
ฉวีวรรณ ยอด
ดี 

62 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.
6  

66 ทองแดง 31 วัดโบสถ์(อินทรัฐ
ราษฎร์บํารุง 

1. เด็กหญิง
บุษบา สังข์นาง 
2. เด็กหญิง
วรรณวลี อัคนาน 

1. นางลัดดา 
ตันหลง 

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.
1-ม.3  

78.8 เงิน 32 วัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงฐิติมา 
กู้ทรัพย์ 
2. เด็กหญิงวิภา
พรรณ อินโต 
3. เด็กหญิงสุจิ
ตรา รอดเขียว 

1. นางทับทิม 
ธรรมณีโชติ 
2. นางสาวภัท
รีญา พิมมะโส 

145 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันทําอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทข้าว) 
และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ม.1-ม.3  

83.5 ทอง 33 วัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงกมล
ชนก โสดสงค์ 
2. เด็กหญิงพรฤ
ตา พุกพิลา 
3. เด็กหญิงส้ม 
ษาวงศ์ 

1. นางนิภา
ภัทร บํารุง
หงษ ์
2. นางสาว
สาวิตรี ปัญญา
งาม 

212 เรียนร่วม - สุข
ศึกษา และพลศึกษา 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กําหนดช่วงชั้น  

75.33 เงิน 9 วัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายคง
ศักดิ์ จันทร์อ่วม 
2. เด็กชายจักร
นทร์ ชวนอยู่ 
3. เด็กชายทรง
พล จันทร์แย้ม 
4. เด็กชายธีร
พัตร คุ้ยเหมือน 
5. เด็กชายนวพล 
นึ่งแตง  
6. เด็กชายพิชิต 

1. นางจันทร์
ฉาย 
นวลจันทร์ 
2. นางสาว
ทรงศิริ 
นวลจันทร์  
3. นายสรา
ยุทธ ทินกร 



พยอมหอม 
7. เด็กชาย
อนุสรณ์ โนรี
สมบัติ 

124 ศิลปะ การแข่งขันระบํามาตรฐาน 
ม.1-ม.3  

-1 -  วัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิง
กุลธิดา ชาพรมมี 
2. เด็กหญิง
จินตนา อินอร่าม 
3. เด็กหญิงปทุม
ทิพย์ เหม่งเวหา 
4. เด็กหญิง
วาสนา วัดงาม 
5. เด็กหญิงศิว
ลักษณ์ คงกระ
พันธ์ 
6. เด็กหญิงสุนิ
ตา ทุ่งหลวง 

1. นางอุไร 
วงษ์สวัสดิ์ 

200 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่กําหนดช่วงชั้น  

88 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

วัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงปัญนิ
ตา น่วมทนงค์ 

1. นางวสุธา 
ชานุ 

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  

18.6 เข้าร่วม 47 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจันท
ภา ศิวิลัย 
2. เด็กชายวัช
รพงษ์ เปล้าเร่ 

1. นางสาว
ทิพย์วิมล พัว
เจริญสิน 

63 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.
3  

44 เข้าร่วม 25 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายชัย
มงคล กําไม 
2. เด็กหญิงเกศ
นภา ก้อนทอง 

1. นายจิตรกร 
เล็กสม 

64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์
สร้างสรรค์" ป.1-ป.3  

77 เงิน 36 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายศุภชัย 
ปานอ่อน 

1. นางวัชรี ศิ
วิลัย 

69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3  

78 เงิน 17 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายกมล
ภัทร จันทร์คํา 

1. นางสาว
ทิพย์วิมล พัว



เจริญสิน 
 

70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพ
ประเพณีไทย ม.1-ม.3  

64 ทองแดง 20 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายณัฐ
นนท์ หนูนันท์ 

1. นางสาว
ทิพย์วิมล พัว
เจริญสิน 

110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
สากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็ก
ชายกฤษณะ 
จันทร์ชม 

1. นางศิวพร 
สุวรรณ์นัง 

111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
สากล ประเภทหญิง ม.1-ม.
3  

97.33 ทอง ชนะเลิศ วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลี
พร กิจเมฆ 

1. นางสาว
ทิพย์วิมล พัว
เจริญสิน 
 
 

134 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.
3  

74 เงิน 28 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิง
กมลวรรณ คําลัน
ดา 
2. เด็กหญิง
ประภัสสร จง
เกษม 
3. เด็กหญิงปวัน
รัตน์ มาขํา 
4. เด็กหญิงส
รินญา ภู่สําเภา 
5. เด็กหญิง
สุพัตรา ตุ่มทอง 
6. เด็กหญิง
สุพัตรา มัชมี 

1. นางศิวพร 
สุวรรณ์นัง 

170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.
3  

82.8 ทอง 13 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกมล
รัตน์ สิงห์ป้อง 
2. เด็กชายจีร
ศักดิ์ ศรีฟัก 
3. เด็กหญิงดล
พร คล้ายสุวรรณ 
4. เด็กหญิงนันท

1. นางรัฐฐา 
อาวุธวิทยา 



วดี วรรณสุข
อนันต์ 
5. เด็กชายวรุต 
แจ่มดอนไพร 

218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกาย
ฯ ม.1-ม.3  

88.32 ทอง 4 วัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิง
จรรยาพร นับสิบ 

1. นางสาว
ทิพย์วิมล พัว
เจริญสิน 

8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.4-ป.6  

81 ทอง 24 วัดมาบแค 1. เด็กหญิง
พรรณธิดา ทา
สอน 

1. นางสาวพัช
รา ครุฑเครือ 
 
 

55 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.
4-ป.6  

79.2 เงิน 13 วัดมาบแค 1. เด็กชายนัฐ
พงษ์ เหล็กขํา 
2. เด็กหญิงสุนิ
สา ปานเหลือง 

1. นางชูศรี 
เขียวเปล้ือง 
 
 
 

233 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการร้อยมาลัย
ดอกไม้สด ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

84 ทอง 6 วัดมาบแค 1. เด็กชายนพดล 
แคะจ ู
2. เด็กชายพีรพล 
ทองกัญญา 
 
3. เด็กชายศิร
ภัทร ไชยมาลี 

1. นางสาวพัช
รา ครุฑเครือ 

32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3  

87 ทอง 5 วัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงชลธิ
ชา ดังชัยภูมิ 
2. เด็กหญิงฐิตา
รีย์ บุญฤทธิ์ 
3. เด็กหญิง
รวีวรรณ ทิพย์
เครือ 

1. นางสาวมน
ทา นักเสียงดี 
2. นางสุภาพ 
จันทร์
สงเคราะห์ 

112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  

82.34 ทอง 12 วัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐ
วุฒิ วรรณฤกษ์

1. นางนันท์น
ภัส โชติวัฒน์



งาม ธนชัย 

119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3  

87.65 ทอง 9 วัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบันฑิ
ตา สิงคาน 

1. นางจริยา 
สมีรักษ์ 

127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก 
ม.1-ม.6  

66 ทองแดง 22 วัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายชาญ
ชล พ่วงเสือ 
2. เด็กชายณัฐ
วุฒิ วรรณฤกษ์
งาม 
 
3. เด็กชายพงศ์
ภรณ์ มักเชี่ยว 

1. นายจ
นุวัฒน์ สงวน
ทรัพย์ 
2. นางวัจนา 
นุชนุ่ม 
 
 

226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กําหนด
ช่วงชั้น  

91.99 ทอง 7 วัดลาดบัวขาว 1. เด็ก
ชายณัฐวัฒน์ 
วรรณฤกษ์งาม 

1. นางนวล
จันทร์ ฮวดลิ้ม 

217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกาย
ฯ ป.1-ป.6  

-1 -  วัดเวฬุวนาราม 1. เด็กชายพงศ์
พณิช ปู่จันทร์ 

1. นางสาว
นิภาวรรณ 
หมอทอง 

26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  

17 เข้าร่วม 28 วัดสมถะ(สมถวิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิง
กนกวรรณ ฤทธิ
วงศ์ 
2. เด็ก
หญิงวรรณา พุ่ม
จอน 
3. เด็กหญิง
อัญชลีพร ฤทธิ์
วงศ์ 

1. นายธานี 
จิรัคคกุล 
2. นางสุพัตรา 
สร้อยน้ํา 

180 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.
1-ม.3  

73.2 เงิน 18 วัดสมถะ(สมถวิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิงณัฐณิ
ชา แซ่ห่าน 
2. เด็กหญิง

1. นางสาวนิ
สารัตน์ คงมั่น 



ตะวัน เนียมเตียง 
3. เด็ก
ชายศุภณัฐ คุม
คราม 
4. เด็กหญิง
อารยา สาทเงิน 
5. เด็กหญิง
เบญจวรรณ อิน
ทเทวา 

185 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน Cross word 
ม.1-ม.3  

48 เข้าร่วม 36 วัดสมถะ(สมถวิทยา
คาร) 

1. เด็กหญิง
วรรณวิภา ไขลือ
นาม 
2. เด็กหญิงอัย
ลดา นุชนารถ 

1. นางปณัชช์
ฐิตา พวงแก้ว 

224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่กําหนด
ช่วงชั้น  

75.99 เงิน 13 วัดสมถะ(สมถวิทยา
คาร) 

1. เด็กชายอนิรุต 
แตงเรือง 

1. นางภคินี 
สร้อยสุวรรณ 

61 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การประกวดโครงงานสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.
3  

65.2 ทองแดง 20 วัดสัมมาราม 1. เด็กชายจตุ
พงศ์ พรานเจริญ 
2. เด็กหญิงทิวดี 
นิลวันนา 
3. นางสาวสม
จิตร ชูเลิศ 

1. นายจํานงค์ 
เปลี่ยนขํา 
2. นางวันดี 
คชานันท์ 

177 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ม.1-ม.3  

85.75 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

วัดสัมมาราม 1. เด็กชายชาญ
ณรงค์ ทองขวัญ 
2. เด็กชายณัฐ
พงษ์ บัวผึ้ง 
3. เด็กชายทักษ์
ดนัย มั่นคง 
4. เด็กชายธนกร 
ยินดี 
5. เด็กชายธนา 

1. นายจํานงค์ 
เปลี่ยนขํา 
2. นางสาวภา
นุมาศ นิลรอด 
3. นางวันดี 
คชานันท์ 



โมใหญ่ 
6. เด็กชายสุ
รชาติ ขวัญมี 
7. เด็กชาย
อาทิตย์ ช่อศรีคํา 
8. เด็กชายไกสร 
จันตบูรณ์ 

122 ศิลปะ การแข่งขันรําวงมาตรฐาน 
ป.1-ป.6  

82 ทอง 45 วัดสีดาราม 1. เด็กหญิง
กมลวรรณ วงศ์
ทอง 
2. เด็กหญิงทิพย์
ธิญา บุญคง 
3. เด็กหญิงทิพย์
วรรณ คําเค็น 
4. เด็กชายนพรุจ 
รัตติดํารงสุข 
5. เด็กชายปภา
วิชญ์ ดีเจริญ 
6. เด็กหญิงภูรดา 
ออมสิน 
7. เด็กชาย
รุ่งโรจน์ กลีบ
เมฆ 
8. เด็กชายวีร
ภัทร พร้อม
ทรัพย์ 

1. นางวรรณ
ฉวี เรือง
ตระกูล 

45 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3  

78.6 เงิน 37 วัดหนองกบ 1. เด็กหญิงจันจิ
รา จอมวัน 
2. เด็กหญิง
ภุมริน อู่ตะเภา 
3. เด็กชายศุภ
โชค เนตรสว่าง 
4. เด็กหญิง
สุวนันท์ จักขุ
จันทร์ 

1. นางวรรณ
ดี วราสินธุ์ 
2. นางสาวศิริ
รุ่ง เขียวคลี่ 



5. เด็กชายเดชา 
นุ่มนวล 

137 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ม.1-ม.3  

86.6 ทอง 10 วัดหนองกบ 1. เด็กหญิง
จิรนันท์ 
คล่องแคล่ว 
2. เด็กหญิงสุรี
รัตน์ เต๋งจงดี 
3. เด็กชายอภิ
เชษฐ์ บัวจันทร์ 

1. นางสาวรํา
พรรณ จันทร์
ย้อย 
2. นางวรรณ
ดี วราสินธุ์ 

139 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ม.1-ม.3  

90 ทอง 5 วัดหนองกบ 1. เด็กหญิงฐิติวร
ดา สะสมทรัพย์ 
2. เด็กชายสุทธิ
พงษ์ เกตุเจริญ 
3. เด็กชายหาญ
ณรงค์ ศรีรา
จันทร์ 

1. นางสาวรํา
พรรณ จันทร์
ย้อย 
2. นางวรรณ
ดี วราสินธุ์ 

142 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการทําขนมช่อ
ม่วง ป.4-ป.6  

91 ทอง ชนะเลิศ วัดหนองกบ 1. เด็กหญิง
กุ๊กกิ๊ก ตนศิริ 
2. เด็กหญิง
ประกายดาว 
ครองยุทธ 
3. เด็กหญิงสุภา
ภรณ์ จักขุจันทร์ 

1. นางพัชริ
นทร์ วัดอักษร 
2. นางเฉลิม
ลักษณ์ กิจจานุ
ลักษ์ 

225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วง
ชั้น  

84.66 ทอง 8 วัดหนองกบ 1. เด็กชายณัฐ
พงษ์ มีเชาว์ 

1. นายชูชาติ 
รักชื่อ 

120 ศิลปะ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ป.1-ป.6  

77.5 เงิน 15 วัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงกันต
นา สมบูรณ์ 
2. เด็กหญิงกิ่ง
กมล พุ่มต้นวงศ์ 
3. เด็กชายคณิต
สรณ์ เปี๊ยวเฉียน 

1. นาย
ประทิน ชุนใช้ 
2. นางสาวพร
พนา สนธ ิ
3. นางสาว
วนิดา บุญสม 



4. เด็กชายจิรายุ 
อู๋สัมถะ 
5. เด็กหญิงจีร
นุช มูลเงิน 
6. เด็กหญิงชมพู
นุช สามงามแก้ว 
7. เด็กหญิงชะนี
นารถ ชาโชติ 
8. เด็ก
หญิงณัฐณิชชา 
เสื้อขาว 
9. เด็กชาย
ทวีศักดิ์ บวร
โรจน์พง 
10. เด็กชายธนา
ธร บุญสม 
11. เด็กหญิงธัน
วลัย ทรทึก 
12. เด็กชาย
นภดล เหมาแผ้ว 
13. เด็กหญิง
นภาภรณ์ ป๊อก
ตั้ง 
14. เด็ก
หญิงนฤมล ชังชะ
อ้อ 
15. เด็กหญิง
นิศานาถ มีจ่ัน
เพ็ชร 
16. เด็กหญิง
ปริญา เชื้อกาว 
17. เด็กหญิง
พรทิตา สังพลาบ 
18. เด็กชายพิชิต
ชัย มั่นคง 
19. เด็กชาย

4. นายวราวุฒิ 
ชุนใช้ 
5. นางสาวศิริ
รัตน์ โพธิ์
เตียน 
6. นายสวิชชา 
วัฒนทัพ 
7. นายสิทธิชัย 
ขําละม้าย 
8. นางสาว
แอมวรา 
เกียรติศิริ 



พิษณุ ยิ้มเชิง 
20. เด็กหญิง
ภัทรนันท์ นิลจู 
21. เด็กชาย
มงคล แคล้วเครือ 
22. เด็กหญิงรุ่ง
ทิพย์ พวงทอง 
23. เด็ก
ชายวัฒนชาติ 
บุตรเหมือน 
24. เด็กหญิงวิชา
ดา จารุรัศมี 
25. เด็กชายศ
ราวุธ จูมอญ 
26. เด็กหญิง
ศศิธร ตู้สมบัติ 
27. เด็กหญิงสาย
ธาร วราสินธุ์ 
28. เด็กหญิง
สุพรรณดา จัน
ทรวงศ์ 
29. เด็กหญิง
สุภาภรณ์ มงคล
ฤกษ์ 
30. เด็กหญิงสุรีย์
พร แก่นพิมาย 
31. เด็กชายอติ
เทพ คํานุ 
32. เด็กชาย
อธิวัฒน์ นาค
พิทักษ์ 
33. เด็กชาย
อนันตชัย เกิด
ฤทธิ์ 
34. เด็กหญิง
อมรรัรัตน์ เจริญ



รักษา 
35. เด็กหญิง
อรษา หอยสังข ์
36. เด็กชายอิทธิ
นนท์ ชัยคํา 
37. เด็กชาย
อิทธิพล น้อย
กําเนิด 
38. เด็กหญิง
เบญวรรณ เหลน
ปก 
39. เด็กหญิง
แพรทิพย์ สังข์
ทอง 

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-
ม.3  

56 เข้าร่วม 27 วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายพีร
ยุทธ หม่องแป๊ก 

1. นางสาว
จิตรวรรณ ม่ัน
ยืน 

39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินไกล (โดย
การปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3  

59.46 เข้าร่วม 16 วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายเกรียง
ไกร แสงน้อย 
2. เด็กชายเรือง
ศักดิ์ เนตรสน 

1. นางสาว
มธุรส 
คล่องแคล่ว 

46 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.1-ม.6  

68.4 ทองแดง 36 วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายถาวร 
แจ่มจํารัส 
2. เด็กชายทศพร 
แจ่มจํารัส 
3. เด็กหญิงรจนา 
บุญเดช 
4. เด็กหญิง
รัตนา บุญเดช 
5. เด็กชาย
สุภาวัฒน์ โพธิ์
เงิน 

1. นางตะวัน
ฉาย ปาอ่อน 

182 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3  

69.2 ทองแดง 29 วัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิง
บุษญา คะเชนทร 

1. นางสาวสม
จิตร พรเจริญ



2. เด็กหญิงวิจิ
ตรา นุตตะโร 
3. เด็กหญิงเอม
อร ดอนพรหมะ 

พานิชย์ 

186 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน Cross word 
ป.1-ป.6  

41 เข้าร่วม 42 วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายจิต
ภัทร เนตรสน 
2. เด็กชายอานัน 
จีระ 

1. นางชนก
เนตร เกาสังข์ 

187 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน A Math ม.1-
ม.3  

48 เข้าร่วม 38 วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายกฤต 
ศรีโมรส 
2. เด็กชายวายุ 
รัตนบํารุง 

1. นางสาว
จิตรวรรณ ม่ัน
ยืน 

199 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-
ป.6  

78.66 เงิน 4 วัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพนิต
พิชา ดวงจันทร์ 

1. นางชนก
เนตร เกาสังข์ 

210 เรียนร่วม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

88 ทอง 7 วัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิง
กานต์ธิดา จําปา
เป็น 
2. เด็กชายณัฐ
พล มีใย 

1. นางชนก
เนตร เกาสังข์ 

214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ป.1-ป.6  

91 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา 
โมใหญ่ 

1. นางชนก
เนตร เกาสังข์ 

75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
ม.1-ม.3  

84 ทอง 7 วัดหนองเสือ(ประชา
อุทิศ) 

1. เด็กหญิงนิร
ชา ทับวอ 

1. นาย
ชํานาญ รักดี 

196 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-
ม.3  

92.33 ทอง ชนะเลิศ วัดหนองเสือ(ประชา
อุทิศ) 

1. เด็กชายวร
เดช เหมณี 

1. นาย
ธีรวัฒน์ 
ดวงใจดี 

228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหาง 76 เงิน 16 วัดหนองเสือ(ประชา 1. เด็กชายกุญชร 1. นางสาวจิต



เครื่องประกอบเพลง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.
1-ป.6  

อุทิศ) ใจสมบูรณ์ 
2. เด็กชายธนา
วุฒิ นาเครือ 
3. เด็กชายพงษ์
สกุล มะเริงสิทธิ์ 
4. เด็กชายพี
รพงษ์ บุญมา 
 
5. เด็กชายวัน
ชนะ เจริญใจ 

ติมา ภูมิอินทร์ 
2. นาง
ฉวีวรรณ 
ยังคง 
3. นาย
ชํานาญ รักดี 

144 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันทําอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทข้าว) 
และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ป.4-ป.6  

75 เงิน 26 วัดหนองหิน (วิเชียร
ประชานุกูล) 

1. เด็กหญิงจรรย์
อมล คํายวง 
2. เด็กหญิงณัฐณิ
ชา โพธิ์มั่น 
3. เด็กชายธนา
กร สีแสง 

1. นางธิรดา 
ว่องประเสริฐ 
2. นายวิบูล 
อ่อนละมูล 

12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อย
กรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.
3  

64 ทองแดง 27 วัดหัวโพ(หัวโพ
ประศาสน์วิทยา) 

1. เด็กหญิงทิพย์
สุดา รุ่งนุช 
2. เด็กชาย
เจษฎากร เภาพูล 

1. นางสาว
จําปี ใยยะ
ธรรม 

138 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3  

71.75 เงิน 41 วัดหัวโพ(หัวโพ
ประศาสน์วิทยา) 

1. เด็กชาย
กัมปนาท บัว
สวัสดิ์ 
2. เด็กชาย
อภิสิทธิ์ จิตรมั่น 
3. เด็กชาย
เจษฎากร เภาพูล 

1. นาย
อานันท์ พุทธ
จํา 

143 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการทําแกง
มัสมั่น ม.1-ม.3  

80 ทอง 16 วัดหัวโพ(หัวโพ
ประศาสน์วิทยา) 

1. เด็กชาย
พงศธร บูญตัน 
2. เด็กชายวริทธิ์
ธร กอทรัพย์
เจริญ 
3. เด็กชายเอก
ชัย เปรมปรี 

1. นางสุธาดา 
เบญจมาลา 
2. นางเอื้อม
พร ปาลียะ 



165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling Bee ม.1-ม.3  

0 เข้าร่วม  วัดหัวโพ(หัวโพ
ประศาสน์วิทยา) 

1. เด็กชายปฎิ
ภาณ เกิดสุขผล 

1. นางดรุณี 
วงศ์โสภา 

238 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

73 เงิน 15 วัดหัวโพ(หัวโพ
ประศาสน์วิทยา) 

1. เด็กหญิงณัฐ
การณ์ เชียงใหม่ 
2. เด็ก
หญิงณัฐนันท์ 
เชียงใหม่ 
3. เด็กชายโก
เมท คณธิคามี 
 
 

1. นายชาญ
ชัย อึ้งโพธิ์ 
2. นาย
อานันท์ พุทธ
จํา 

82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ม.1-ม.3  

77 เงิน 17 วัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิง
ภาณุมาศ จันทรา
ทิตย์ 

1. นางสาวอิศ
รา จันมา 

91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-
ป.6  

59 เข้าร่วม 37 วัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอินทิ
รา วรรณฤกษ์
งาม 

1. นางสาวอิศ
รา จันมา 

93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ 
หย่อง ป.1-ป.6  

75.33 เงิน 34 วัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษา
วดี จันทร์ธรรม 

1. นางสาวอิศ
รา จันมา 

101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสม 
เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6  

75.5 เงิน 22 วัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิง
กชกร แสงศรี 
2. เด็กหญิงชมพู
นุช ศรีมงคล 
3. เด็กชาย
ปฏิภาณ แสน
สุรินทร์ 
4. เด็ก
ชายพฤกษมาส 
เขียวหวาน 
5. เด็กชายภาณุ
พงษ์ ไกรวิจิตร 
6. เด็กหญิง
รัตนาวลี สาสาย 
7. เด็ก

1. นาย
ประหยัด แสง
เนียม 
2. นายศาธร 
คําพิมพ์ 
3. นางสาวอิศ
รา จันมา 
4. นางเกษม
ศรี เกษตร
ลักษมี 



หญิงวรรณี อุดม
วิไลพร 
8. เด็กชายวิศรุต 
ยาเครือ 
9. เด็กหญิงศิริน
ธร จั่นแก้ว 
10. เด็กชายศุภ
ชีพ ทองแสง 
11. เด็กหญิง
สุชาดา ฉิมเมือง 
12. เด็กชายสุภ
กิณห์ เกษณีย
บุตร 
13. เด็กหญิง
อนัญญา จันทร์
ศรี 
14. เด็กหญิง
อินธิรา วรรณ
ฤกษ์งาม 
15. เด็กหญิง
อุษาวดี จันทร์
ธรรม 

151 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ม.1-ม.3  

72.5 เงิน 25 วัดหุบกระทิง 1. เด็กชาย
พีรพัฒน์ สว่างใจ
ธรรม 
2. เด็กชาย
วัชรินทร์ กอกิ
ตรัตนกุล 

1. นาย
ประหยัด แสง
เนียม 
2. นาย
สุรพัฒน์ มาก
กลิ่น 

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

79.66 เงิน 32 วัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงธนัช
พร ปรีดีกุล 

1. นางพัทธ
รัตน์ เขาช้อย 
 

207 เรียนร่วม - 
คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตใน
ชีวิตประจําวัน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.1-ป.6  

67 ทองแดง 8 วัดหุบกระทิง 1. เด็กชายกีรติ 
ชูเลิศ 
2. เด็กชายยุทธ
พงษ์ แสวงทอง 

1. นางรุ่งภัคร
ภรณ์ ภาค
ทรวง 
2. นาย



อนุสรณ์ เทพ
โยธิน 

77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.
6  

73 เงิน 26 วัดแหลมทอง 1. เด็กชาย
กฤษฎา สังข์แก้ว 
2. เด็กหญิง
ปาริชาต เกิดดี 
3. เด็กหญิงหทัย
รัตน์ มั่งมี 

1. นางพูนพิศ 
คงพิพิธ 

179 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ป.1-ป.6  

84.34 ทอง 18 วัดอมรญาติสมาคม
(อมรวิทยาคาร) 

1. เด็กหญิง
กุลธิดา สีหะ
เกรียงไกร 
2. เด็กหญิงจิต
สุดา แตงเสร็จ 
3. เด็กหญิงญาณิ
กา บุตรหงษ์ 
4. เด็กหญิงธิติ
สุดา เหลืองทอง
เจริญ 
5. เด็กหญิงพิมพ์
ผกา ทรัพย์ผุด 
6. เด็กชาย
ภูมิพัฒน์ จันทรา 
7. เด็กหญิงรวิน
ชุดา เลิศพงษ์
ศิลป์ 
8. เด็กหญิงลลิตา 
จิวยิ้น 
9. เด็กหญิงศุภนิ
ดา ชะบางบอน 
10. เด็กหญิงสโร
ชา จันทร์แพง 

1. นางสาวพร
พักตร์ นนทธิ 
2. นายสมหวัง 
ภุชงค์ชัย 
3. นางสาวสุ
อารี พูลวงษ์ 

198 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.
1-ป.6  

82 ทอง 10 วัดอมรญาติสมาคม
(อมรวิทยาคาร) 

1. เด็กชายวีรพล 
เหลืองอร่าม 

1. นางอารีย์
วัล จิตต์สว่าง 



15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  

23 เข้าร่วม 11 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณ
มุขประชานุกูล) 

1. นายวิทยา แซ่
ชื้อ 

1. ว่าที่ร้อยตรี
ไพศาล ตันติ
สาโร 

162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech ม.1-ม.3  

66.66 ทองแดง 38 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณ
มุขประชานุกูล) 

1. เด็กหญิงบัณฑิ
ตา เอี่ยมสะอาด 

1. นางสาว
วาสนา นาชัย
ทอง 

191 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  97.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณ
มุขประชานุกูล) 

1. เด็กหญิงดารา
พร อ่อนละเอียด 

1. นางสาว
สุนันทา ชัย
สิทธิ์ดํารง 

67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.1-ป.3  

78 เงิน 18 วันทามารีอา 1. เด็กหญิง
กัญญาพัชร เสวี
พัลลภ 

1. นางสาว
สุดาพร สวน
จิตต์ 

66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  

74 เงิน 22 หนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงเอม
วลี แซ่ท้าว 

1. นาง
นพรัตน์ 
กรรมการ 

121 ศิลปะ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ม.1-ม.3  

91.5 ทอง ชนะเลิศ หนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิง
กัญญารัตน์ บุญ
สม 
2. เด็กหญิงกัณฐ
มณี แซ่ล้ิม 
3. เด็กหญิง
กัลญารัตน์ 
เชาวทัต 
4. เด็กหญิงขวัญ
จิต ภาคอรุณ 
5. เด็กหญิงขวัญ
จิรา วิริยาภรณ์ 
6. เด็กหญิงจันทิ
มา เสือคล้าย 
7. เด็กหญิงจารุ
วรรณ ขอนแก่น 
8. เด็กหญิงจิ
ราวรรณ เสือ
คล้าย 

1. นายเฉลิม
พงษ์ พิมุจ
ศักดิ์ 
2. นางเอมอร 
ดุษรักษ์ 
3. นางไฉไล 
แสงทอง 



9. เด็กหญิงฐิธิมา 
ตาลี 
10. เด็กหญิงดวง
ฤดี ดวงทอง 
11. เด็กหญิงนพ
เก้า ชูเกลี้ยง 
12. เด็ก
หญิงนฤมล เลี๊ยะ
เครือ 
13. เด็กหญิง
น้ําฝน หงษา 
14. เด็กหญิง
พลอย - 
15. เด็กหญิง
พิมปภา ลาภธน
กุล 
16. เด็กหญิง
มณฑิรา เลื่องลือ 
17. เด็กหญิง
รุจิรา เขียวเจริญ 
18. เด็กหญิงวิภา
กร สุวรรณพันชู 
19. เด็กหญิงศศิ
ภา ชวนอยู่ 
20. เด็กหญิงศศิ
ภา สินศิริ 
21. เด็กหญิง
ศันสนีย์ บัวคํา 
22. เด็กหญิงอรจิ
รา นามตระกูล 
23. เด็กหญิงอร
อนงค์ อรชร 
24. เด็กหญิง
อรัญญา แก้ว
สะอาด 
25. เด็กหญิง



อัจจิมา เสลาฤทธิ์ 
26. เด็กหญิง
อัญชล ีชายทวีป 
27. เด็กหญิงเกส
รา เลื่องลือ 
 
28. เด็กหญิง
แพรวพรรณ 
บุตรช้าง 

102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-
ป.6  

75 เงิน 28 อนุบาลดําเนินสะดวก 1. เด็ก
หญิงนฤมล ลุนบุ
รมย์ 
2. เด็กชายปารา
เมศ งามเพ่ิม 
3. เด็กชายปิย
ทัศน์ จันทะราช 
4. เด็ก
หญิงพิชญานิน 
อยู่คุ้ม 
5. เด็กชายภู
ธเนศ จันทะราช 
6. เด็กหญิง
วนิดา ขันทะหงษ์ 
7. เด็กหญิง
ศศิวิมล บุญชู 
8. เด็กชายสุทิวัส 
เรืองเทศ 
9. เด็กชายสุร
ศักดิ์ ศรีคํานวณ 
10. เด็กหญิง
เบญจวรรณ แจ่
มกระจ่าง 

1. นางสาวจิ
รพร สินสมบัติ 

235 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง

77 เงิน 6 อนุบาลดําเนินสะดวก 1. เด็กหญิง
รินทร์ฤดี ไร้รอด 
2. เด็กหญิงเครือ

1. นางสาว
อรวรรณ คํา
ยอด 



ทางสติปัญญา ไม่กําหนด
ช่วงชั้น  

วัลย์ รักชาติ 

240 เรียนร่วม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบแห้ง ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น  

76 เงิน 8 อนุบาลดําเนินสะดวก 1. เด็กชายบูรพา 
เจริญสุข 
2. เด็กชายปุญญ
ภัส พลอยน้ําเทศ 
3. เด็กชายสาริน 
แสงแก้ว 

1. นางสาวนิ
วาตี นิวาต
โสภณ 
2. นางสาวรุ
จรดา จรูญชัย
คณากิจ 

11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อย
กรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6  

57 เข้าร่วม 26 อนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิง
ธิญาดา สานุ่ม 
2. เด็กหญิงศิรดา 
ปรีดีชม 

1. นางศริยา
รัชฏ์ ศิริโชติ 

35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน
กระดาษพับ ป.1-ป.3  

86.94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

อนุบาลบางแพ 1. เด็กชายพีระ 
เต็มเปี่ยม 
2. เด็กชายอัคร
พนธ์ พาสอน 

1. นายปัญญา 
กล่อมความสุข 
2. นายโฆษิต 
อนันต์เว
ชานุวัฒน์ 

37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6  

67.82 ทองแดง 7 อนุบาลบางแพ 1. เด็กชายพนม
พร ปานเจริญ 
2. เด็กชายเสกฐ
พล แป้นหิรัญ 

1. นายปัญญา 
กล่อมความสุข 
2. นายโฆษิต 
อนันต์เว
ชานุวัฒน์ 

202 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทนักเรียนออทิ
สติก ไม่กําหนดช่วงชั้น  

83 ทอง 5 อนุบาลบางแพ 1. เด็กชายรัฐ
วิทย์ บุญรอด
ประเสริฐ 

1. นางนงค์
ลักษณ์ จันทร์
โก๊ะ 

29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6  

78.7 เงิน 22 อนุบาลบ้านโป่ง(วัด
ปลักแรด) 

1. เด็กหญิงนริศ
รา ศรีศักดิ์ 
2. เด็กหญิง
ศิริพร เจริญสุข 
 
3. เด็กหญิง
อังคณา อมรวงษ์ 

1. นางนภาพร 
ศิลประเสริฐ 

103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวง 75.25 เงิน 42 อนุบาลบ้านโป่ง(วัด 1. เด็กหญิง 1. นายสุมิตร 



อังกะลุง ป.1-ป.6  ปลักแรด) กนกวรรณ โพธิ์
ประชุม 
2. เด็กหญิง
กนกวรรณ เหมส ี
3. เด็กหญิงฐิติ
พร ปานอ่อน 
4. เด็กหญิงธิติยา 
ณรงค์อินทร์ 
5. เด็กหญิง
พรพรรณ พูล
ขวัญ 
6. เด็กหญิงฟ้า
ชมภู ตุ้มทอง 
7. เด็กชาย
ภราดรณ์ บุญ
ประเทืองรัตนะ 
8. เด็กชายภัทร
พล พงษ์คเชนทร์ 
9. เด็กชายมงคล 
ถารสา 
10. เด็กหญิงวจี 
ทรงแสง 
11. เด็กหญิง
วรรณรดา เกิด
เปลี่ยน 
12. เด็กชาย
วัตรชพล ทอง
คงอ่วม 
13. เด็กหญิง
ศศิวิมล สุริยะ 
14. เด็กชายศิริ
ชัย ขุนณรงค์ 
15. เด็กหญิง
ศิริพร เจริญสุข 
16. เด็กหญิง
สร้อยสน อู่นิ่ม 

ถังทอง 



17. เด็ก
ชายสัณหภาส ศร
น้อย 
18. เด็กหญิง
อภิญญา อรุมชูตี 
19. เด็กหญิง
อังคณา ภมรวงษ์ 
20. เด็กหญิง
แก้วฟ้า ตรงงาม 

1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออก
เสียงและจับใจความสําคัญ 
ป.1-ป.3  

64 ทองแดง 29 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงพิมพ
รรณ ชุ่มจันทร์ 

1. นางกชสบง 
อมรประไพ
พิศ 

3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง 
(อ่านในใจ) ม.1-ม.3  

67 ทองแดง 26 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชนา
ภา การะเกตุ 

1. นางพนิดา 
ตันติธีระศักดิ์ 

42 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3  

86.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิ
ชา ทิมเทศ 
2. เด็กหญิงธิดา
รัตน์ อ่อนจงไกร 
3. เด็กชายพร
เทพ ทองมี 
4. เด็กหญิงวันวิ
สาข์ รัตนมุง 
5. เด็กหญิงสุรีย์
พร อ้ายหนู 

1. นางพนิดา 
ตันติธีระศักดิ์ 
2. นางสุมล 
มณีรัตน์ 

123 ศิลปะ การแข่งขันระบํามาตรฐาน 
ป.1-ป.6  

67 ทองแดง 19 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงนันทิ
พร ชั่งเย็น 
2. เด็กหญิงปณิ
ชา บุญณรงค์ 
3. เด็กหญิงพัชร
ภรณ์ ชูเลิศ 
4. เด็กหญิง
ภิญญาพัชญ์ บุญ
กลิ่น 
5. เด็กหญิงศุภ

1. นางจริยา 
อยู่ไว 
2. นายยิ่ง 
แก้วมณี 
3. นางสาว
ยุพา รัตนมุง 
4. นางสาวรวี
พร งามสม 



ดา รอดนา 
 
 
6. เด็กหญิง
เจษฎาภรณ์ มี
เย็น 

125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ป.1-ป.6  

- - - อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงนันทิ
พร ชั่งเย็น 
2. เด็กหญิงปณิ
ชา บุญณรงค์ 
3. เด็กหญิงพัชร
ภรณ์ ชูเลิศ 
4. เด็กหญิง
ภิญญาพัชญ์ บุญ
กลิ่น 

1. นายยิ่ง 
แก้วมณี 
2. นางยุพิน 
รุ่งโรจน์ทวี
รัตน์ 
3. นางสาวรวี
พร งามสม 
4. นางรัตนา 
คุ้มศิร ิ

148 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

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

61 ทองแดง 16 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณัฐ
พงษ์ นวมม่ันคง  
2. เด็กชายอรรถ
พล นาคเส็ง 

1. นางสาวพิม
พันธุ์ จันทะทัง 
2. นางสาว
ยุพา รัตนมุง 

152 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

78 เงิน 7 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคณิ
ศร แซ่ล้ิม 
 
2. เด็กชายวรา
ยุทธ ทิพย์สุข 

1. นางสาวพิม
พันธุ์ จันทะทัง 
 
2. นางยุพิน 
รุ่งโรจน์ทวี
รัตน์ 

154 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ม.1-ม.3  

74.38 เงิน 18 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงจรรย
พร บูรณะพร
สถิตย์ 
2. เด็กหญิง
วรรณภรณ์ สืบท ุ

1. นายนริศ 
พันธุ์แดง 
2. นางสาวพิม
พันธุ์ จันทะทัง 

155 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การสร้าง Webpage 
ประเภท CMS ม.1-ม.3  

86 ทอง 5 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคม
เดช เตียวทัน 
2. เด็กชายอัคร
พล ทับกิ 

1. นางสาวพิม
พันธุ์ จันทะทัง 
2. นางสาว
ยุพา รัตนมุง 



184 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  

75.66 เงิน 24 อนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงจรูญ
รัตน์ แสงเมือง 
2. เด็กชายณัฐ
วุฒิ น้อยขํา 
3. เด็กหญิงภัทร
วดี เที่ยงบุญถึง 

1. นางถวิล 
นครพันธ์ 
2. นางวารี 
แพทย์
ประสิทธิ์ 

5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ป.
4-ป.6  

95.5 ทอง ชนะเลิศ อุดมวิทยา 1. เด็กหญิง
ปัญญาพร 
ประเทืองผล 

1. นาย
ธรรมนูญ เห
มณี 

14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  

34 เข้าร่วม 19 อุดมวิทยา 1. เด็กชายภูธน 
ภูสิทธิ์สกุล 

1. นางวิวรรณ 
ไทยถนอม 

25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6  

77 เงิน 5 อุดมวิทยา 1. เด็กชายดิลวิล 
เทพพิทักษ์ 
2. เด็กหญิงปาลิ
ตา นพแก้ว 
3. เด็กหญิงปุ
ริมปรัชญ์ สุววงศ์ 

1. นางสาวมี
นา เฟื่องศิลา 
2. นางศศิสิริ
กร เฉลิมธนา
สกุล 

140 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ป.4-ป.6  

87.75 ทอง 7 อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทอ
ฝัน คุมมณี 
2. เด็กหญิงธัญ
ชนก จันทรานุ
สนธิ ์
3. เด็กหญิง
ศุภมาศ เมฆศิริน
ภาพงศ์ 
 

1. นางสาว
อรุณรัตน์ 
ทองคํา 

147 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6  

73 เงิน 18 อุดมวิทยา 1. เด็กชายจิ
รภาส วรเศรษฐ์
ศิริ 
2. เด็กชาย
ชุติวัฒน์ จันเคน 

1. นางสาว
อรุณศรี ทรง
จิ๋ว 

149 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

75 เงิน 17 อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤ
นาท เข้มแข็ง 

1. นายศรชัย 
สุวรรณปาก



ป.4-ป.6  2. เด็ก
หญิงปัณฑารีย์ 
ถาวรเจริญวัฒน์ 

แพรก 

164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling Bee ป.4-ป.6  

69 ทองแดง 26 อุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐ
วุฒิ สุขสมชีวิน 

1. นางสาว
ศิริพร คนรํา 

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

85.37 ทอง 24 อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิ
ราญา ตั้งสิทธิ์เสรี
วงศ์ 

1. นางสาว
จรรยา บัวเมฆ 

50 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6  

80.8 ทอง 21 ฮกเฮง 1. เด็กหญิงชมพู
พรรณ จันทวี 
2. เด็กชายฑีฆายุ 
ชูนาม 
3. เด็กชายตะวัน 
โพธิ์เกตุ 
4. เด็กชายธนา
ธรณ์ อิ่มน้อย 
5. เด็กหญิงธมน 
เจริญสิน 
6. เด็กหญิงธา
ริณ ีเชิดแสง 
7. เด็กชายนนท
กร มีล้อม 
8. เด็กชายนพ
ดนัย อําไพ 
9. เด็กหญิงนันทิ
ชา วรวิพฒนะ 
10. เด็กหญิงปาริ
ชาติ อ้นแก้ว 
11. เด็กชายพา
โชติ ถึงแสง 
12. เด็กหญิง
วรรณวิษา แดง
พิพัฒน์ 
13. เด็กชายวสุ 
ชาติสิริพิทักษ์กุล 

1. นางจิตร
วรรณ ปิติสม 
2. นางสาว
ปวีณา เกตุชีพ 
3. นางลาวัลย์ 
หีบทอง 
4. นายสมภพ 
ทองทา 
5. นางสาว
สาวิกา ศิริ
สวัสดิ์ 



14. เด็กชายวัน
ชนะ ปานเหลือง 
15. เด็กหญิงวีร
ดา เรืองศรี 
16. เด็กชาย
สหรัฐ พัดทอง 
17. เด็กหญิงสุชา
วดี พัดทอง 
18. เด็กชาย
สุวรรณภู มิ วอน
เทียน 
19. เด็กหญิง
อาทิตยา แก้วสน 
20. เด็กหญิง
เบญจมาพร ม่ัน
เกิด 

 

 

 

 


