
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ        

ส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  บุญชู 1. นางสาวฉวีวรรณ  สงสังข์

2 ภาษาไทย

1. เด็กหญิงจิรชยา  สังคม 1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์

4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม

พิจารณ์ ม.1-ม.3

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงภัทริกา  พูนด า

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ   ทิมกลับ 1. นางสุปราณี   ใจสนุก

3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือส่ือ

ภาษาไทย ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

การแข่งขันคัดลายมือ       

ส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6

96 ทอง ชนะเลิศ

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงอริสรา   ชัยเริก 1. นางสาวนิรมล  พิเชฐสินธ์ุ

7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (การเขียนเรียงความ) 

ป.4-ป.6

90 ทอง

1. นางอธิษฐาน  จิตรหลัง

5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี    

ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   แสงแจ้ว 1. นายยงยุทธ์   แซ่ต้ัน

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (การเขียนเร่ืองจาก

ภาพ) ป.1-ป.3

95

ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรกฤษ   เพ็ชรฤทธ์ิ 1. นางสาวขนิษฐา   สายทองแท้

รำยละเอียดแนนท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2  ผลกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำแข่งขันระดับชำติ

"งำนสำนฝันพัฒนำคุณภำพนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2" คร้ังท่ี 15  ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี  13 - 15  กันยำยน  2562

ณ สพป.ตรัง เขต 2 , รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยำคำร), รร.วัดกำญจนบริรักษ์, รร.บ้ำนหนองสองพ่ีน้อง, รร.วัดเขำวิเศษ, รร.ธำดำอนุสรณ์, รร.วิวัฒน์วิทยำ, วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายจิรกิตต์ิ   แซ่ซ้ัว 1. นางประทีป  เพชรดวงเดียว

2. เด็กหญิงนันท์นภัส   บุญญา 2. นางวราลักษณ์   ซุ้นส้ัน

1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา 1. นางสุภาวนีย์  เต้ียซ้ี

2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา 2. ว่าท่ีร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด

1. เด็กชายจิรชัย   พระคง 1. นางสาวสุวารี   ธนสารพงศกร

2. เด็กหญิงพัณณิตา   หมัดร่วม 2. นางสาวอังศุมาลิน   ศรีสงคราม

1. เด็กหญิงปาริชาต  เพ็ชรเอียด 1. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์

2. เด็กหญิงสาธิดา  ปาทาน 2. นางฐิติยา  คงเอียด

1. เด็กหญิงปณัฎฐา   เอ่ียมพงษา 1. นางคินวารา   หม่ืนจิตร

1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง 1. นางสุภาวนีย์  เต้ียซ้ี

9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตัง

ศึกษา

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (การเขียนเรียงความ) 

ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลิศ

1. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงชนกนาถ   พูดเพราะ

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น

ใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหิน

1. นางสุภาวนีย์  เต้ียซ้ี

11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-ม.3

91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงระพีพร  สันทาลุนัย 1. นางกาญจนา  ซุ่นส้ัน

10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โรงเรียนบ้านบางเป้า15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 

(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3
98 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 

(ค าคมเดิม) ป.4-ป.6
100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น

ใหม่ กาพย์ยานี 11 (๖ บท) 

ม.1-ม.3

88.5 ทอง ชนะเลิศ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เจือประจบ 1. นายเวชพงศ์   หนูด้วง

2. เด็กหญิงนวรัตน์   ชอบดี 2. นางสาวสุนิสา  สุนทรเต็ม

3. เด็กหญิงวิภาพร   ดวงพุฒ

1. เด็กชายจักรี  ขนาบแก้ว 1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก

2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองอินทร์ 2. นางฐิติยา  คงเอียด

3. เด็กหญิงสุภัทรา  ยศจันทร์

1. เด็กหญิงจตุพร  สายชล 1. นางสาวปริชญา   นะนุ่น

2. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเรือง 2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธ์ิ

3. เด็กหญิงอารยา  แก้วสงขลา

1. นางสาวกรัณฑา  วิมลเมือง 1. นางศศิธร  ภิรมย์นภา

2. นายธีรศักด์ิ  สุขด า 2. นางสาวขนิษฐา  บัวชูก้าน

3. เด็กหญิงเสาวคนน์  สุทธิวิริวรรณ

21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา

การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

86 ทอง ชนะเลิศ

การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง

ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า

1. เด็กหญิงณัฐชยา   รุ่งโรจน์อสนี 1. นางสาวมานิตา   พานชาตรี

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง

ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

89.6 ทอง ชนะเลิศ

17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ

โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงสุทธาสินีย์  วงศ์ยศศรัณย์ 1. นางสาวสิริพร  หมานหรา

22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา

การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลห้วย

ยอดวิทยา

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

82 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โรงเรียนบ้านบ่อหิน

20 คณิตศาสตร์



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   อิสสะโร 1. นายณัฐพล   จริงจิตร

2. เด็กชายอนาวิล   พลประสิทธ์ิ 2. นางสมพร   บุณยบวรวิวัฒน์

1. เด็กหญิงชัยรัมภา  โชคพิชัย 1. นายสุระเชษฐ  ศรีสงคราม

2. เด็กชายณัฐภัทร  วีระสุข 2. นางสาวนิตยา  วรรณแสงทอง

1. เด็กชายธนภัทร  พิลาทอง 1. นางสาวอุมารินทร์  ฉิวน้อย

2. เด็กชายภัทรดนัย  ปราบรัตน์ 2. นายภักดี  พรมแก้ว

1. เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มกัน 1. นายปรัชญา  เพ็ชรากาล

2. เด็กชายอานนท์  สุขศรีเพ็ง 2. นายราชันย์  ทิพย์จันทา

ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ

25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กชายกันตพัฒน์   เจริญกุล 1. นางสาวสโรชินี   บุญฤทธ์ิ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม

 GSP ป.4-ป.6

94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม

 GSP ม.1-ม.3

92 ทอง

23 คณิตศาสตร์

1. เด็กชายคณพศ   สุขคุ้ม 1. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงศ์

27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายรัตภูมิ  สินนุกูล

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา

26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

โรงเรียนบ้านบางพระ29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลิศ

1. นายปรัชญา  เพ็ชรากาล

28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

1. เด็กชายนันทชัย  ไชยฤทธ์ิ 1. นางสาวรัตติกานต์  คงชิต

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ด าจัน 1. นางสาวหทัยชนก   พัฒน์แก้ว

31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายฐิติพงศ์   อักษรศรี 1. นางลัดดาวัลย์   ฉินทรรศนันทน์

2. เด็กชายธีรเทพ   เกิดไก่แก้ว 2. นางธิดามาศ  บิลรงค์

3. เด็กหญิงปริยากร   กาเยาว์

1. เด็กชายศุภกิจ  ก้ิมเท่ง 1. นางสาวเย็นฤดี  แก้วพิทักษ์

2. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  พิทักษ์กาญจน์ 2. นางสาวมณฑิชา  นนทรักษ์

3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ช่อเส้ง

1. เด็กชายธนดล  มณีคช 1. นางสาวจีรนันท์  ขาวเช้ือ

2. เด็กชายภูมิพัฒน์  น่ิมสุทธิสกุล 2. นางสาววิไลวรรณ  วรรณบวร

1. เด็กชายปฐวี  มีจันทร์ 1. นายศราวุธ  จงรักวิทย์

2. เด็กชายพงศ์ภัค  ทองพะวา 2. นายอาคม  อินไหม

35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

81.5 ทอง ชนะเลิศ

ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๑๐๒(บ้านเกาะเต่า)

37 วิทยาศาสตร์

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

1. นายชาติคมศักด์ิ   บุญพรหม

1. เด็กหญิงกวิสรา  เมทนีดลกิจ 1. นายเวชพงศ์   หนูด้วง

32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายยศชศักด์ิ  เกษมพิสิทธ์ิ

33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

การแข่งขันเคร่ืองร่อนแบบ

เดินตาม ป.1-ป.3

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี

38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเคร่ืองร่อน 

ประเภทร่อนนานยิงยาง      

 ป.4-ป.6

99 ทอง

โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ชูวงศ์ 1. นางสาวสุพัตรา  คงเพชร

36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ

34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายพงศักด์ิ  คงสุด 1. นายธีรเดช  ชูเกิด

2. เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสง 2. นางสาวศศิธร  ทองเน้ืออ่อน

1. นายณลธวรรณ  แซ่ล่ิม 1. นายพิเศษ  คงวัน

2. เด็กชายปัญญาพล  หีมเอียด 2. นายเกียรติศักด์ิ  ส่งแสง

1. เด็กหญิงจิรสุตา  สรรพจักร 1. นายเอกสิทธ์ิ  ผลโสดา

2. เด็กหญิงอรกานต์  พิทักษ์เสรีธรรม 2. นางณัฐธยาน์  ศรีเพชร

1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เรืองพร 1. นางรชฎนันท์  พระคง

2. เด็กชายชวิศ  อัมพร 2. นางจันทร์เพ็ญ  สันเพ็ชร์

3. เด็กหญิงโญศิตา  มาชุม

1. เด็กหญิงมิญชญา  ทองหอม 1. นายปาริชา  ชูสุวรรณ

2. เด็กหญิงรัชฎาพรณ์   แข็งแรง 2. นางสาวพิมอักษร  สมจริง

3. เด็กหญิงสุรัญชนา    หยังโสะ

1. เด็กชายฐานพัฒน์  คงสมุทร 1. นางฐิตินันท์  คงสมุทร

2. เด็กหญิงนิรัชพร   ชุมฤทธ์ิ 2. นางสาวชุติมา   แก่นเมือง

3. เด็กชายอัยการ  คงสมุทร

43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

 ม.1-ม.3

87.34 ทอง ชนะเลิศ

42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

 ป.4-ป.6

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก

41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง

 ประเภทบินนานสามมิติ 

(3D) ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง

 ประเภทบินนานปล่อยอิสระ

 ม.1-ม.3

97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร

39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเคร่ืองร่อน 

ประเภทร่อนนานปล่อยด้วย

มือ ป.4-ป.6

92.8 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ ป.4-ป.6

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไทร



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. นายกิตติพงศ์  ชูแก้ว 1. นางสุทธิรา   ถ่ินชาญ

2. เด็กหญิงญาณิศา  ส่องแก้ว 2. นางสาวพนัชกร  หูเขียว

3. นายธัญเทพ  ค าด้วง

1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วรรณบวร 1. นางพัณณ์ชิตา   นิธิกรอุดมวิทย์

2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   พลเดช 2. นางสาวชนกนาถ   เผือกผ่อง

3. เด็กหญิงเปมิกา   ทรงศรี

1. เด็กชายสุตนันท์  จิตรไพศาล 1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง

2. เด็กหญิงสุภัทชา  มาจันทร์ 2. นางศิริวรรณญา  แก้วมณี

3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรอักษร

1. เด็กหญิงกันฤทัย  ค าแหง 1. นางจิราภรณ์  ตรีรัตน์

2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมทอง 2. นางบรรณสิรินธร์   ชูเกิด

1. นายสิทธิชัย  เสริมจิต 1. นายชัยวัฒน์  บุญทองแก้ว

2. นางสาวสุรีย์พร  สมแก้ว 2. นางสาวจิรภา  สิทธิชัย

1. เด็กหญิงมนัญชยา  ตรีทอง 1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร

2. เด็กชายรพีพัฒน์  แก้วพิทักษ์ 2. นางสาววิณารัตน์  สุวรรณมงคล

3. เด็กหญิงสิริยากร  ขวัญนิมิตร

4. เด็กหญิงอชิรญา  นวนด า

5. เด็กหญิงอภิชญา  เสียมไหม

48 วิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง

46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ป.4-ป.6

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลิศ

47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ม.1-ม.3

89 ทอง

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่

50 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม   

  ป.1-ป.3

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

การประกวดผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

 ป.1-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ ้าพระพุทธ

49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

 ม.1-ม.3

90 ทอง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงศ์ดี 1. นางสาวเจนจิรา  ราชเพ็ชร

2. เด็กหญิงดารากร  เสนีย์ 2. นางสาวกัลยา  วีระสุข

3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อักษรพันธ์

4. เด็กหญิงอชิรญา  บริพันธ์

5. เด็กหญิงเบญจนี  บัวมาศ

1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใสญาติ 1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร

2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีสง 2. นางสาววิณารัตน์  สุวรรณมงคล

3. เด็กหญิงสุธาสินี  นบนอบ

4. เด็กหญิงสุพัตรา  มานะทวี

5. เด็กหญิงเมทินี  กกแก้ว

1. เด็กหญิงกมลพร  เกล้ียงสงค์ 1. นางสาวพัชรี  เถรว่อง

2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเสียงแจ้ว 2. นางสาวสุคนธ์  ลบเลือน

3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงผล

4. เด็กหญิงพัณนิตา  คงแก้ว

5. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงผล

1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองรอด 1. นายทศพร  ชูจิตร

2. เด็กหญิงชุติมณฑม์  จัตตมาศ 2. นางทวีพร  เจียรบุตร์

3. เด็กหญิงธันยพร  ชูเอียด

4. เด็กหญิงธิติกานต์  วังเคียน

5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ภักดีเทวา

54 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

51 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

53 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ป.1-ป.3

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ

การประกวดเพลงคุณธรรม 

ป.4-ป.6

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา

52 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม 

ม.1-ม.3

93.5 ทอง

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ป.4-ป.6

90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปากอ่อน 1. นางกนกกร  พงศ์ย่ีล่า

2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองเพ็ง 2. นายวุฒิชัย  บุญขัน

3. เด็กชายณัฐพล  เสาะซ้ิว

4. เด็กชายนครินทร์  สมจินดา

5. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพรัต

1. เด็กชายกองพล  คงชูศรี 1. นางสาวอธิษฐาน  จิตรหลัง

2. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงโน 2. นายธีรวัฒน์  อรุณรัตนลีลากุล

3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญสุข

4. เด็กชายธีรภัทร  ใจวัง

5. เด็กหญิงอัญญาณี  ไชยช่วย

1. เด็กหญิงมลธิรา  จุฑามาตย์ 1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล

2. เด็กชายศิวกร  เศวตดุลย์ 2. นายเกียรติศักด์ิ  บัณฑิต

3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สงวนศักด์ิ

4. เด็กหญิงสุวิตา  กุลกิจ

5. เด็กชายอลงกรณ์  ยุ่งย่ัง

1. เด็กชายกรวิชญ์   กลีบแก้ว 1. นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร

2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   อ่อนช่ืนจิตร 2. นางกาญจนา   จุลพูน

3. เด็กชายณัฐพล   แก้วเซ่ง 3. นางจิรพร    เจียวสกุลวัฒนา

4. เด็กหญิงธวัลรัตน์   อินนุรักษ์ 4. นายประพันธ์   ขวัญศรีสุทธ์ิ

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง

โรงเรียนวัดควนเมา

57 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

ม.1-ม.3

90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

56 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

ป.1-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ

55 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.1-ม.3

86 ทอง

การประกวดละครคุณธรรม 

ป.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์58



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

5. เด็กหญิงธัญญรัตน์   จินดาวงค์ 5. นางสาวสุนิษา   ศรีสงค์

6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   สิทธิชัย

7. เด็กหญิงปภาวรินท์   สงนวล

8. เด็กชายปริวัฒน์   ศรีหนู

9. เด็กชายปัญญพล   ปัญญโชติกุล

10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เวชสิทธ์ิ

11. เด็กหญิงพิยดา   จิตอักษร

12. เด็กชายพีรพัฒน์   โอมณี

13. เด็กชายภูมิพัฒน์   จุ้งลก

14. เด็กชายภูริภาคย์   ศรีสุข

15. เด็กชายศิววงศ์   ผลิผล

16. เด็กชายสิรดนัย   แสงหิรัญ

17. เด็กหญิงสุภัสสร   เอียดบาง

18. เด็กหญิงอธิชา   จันทร์ชุม

19. เด็กชายอนุพงศ์   ไชยทอง

20. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์   ส่งแสง

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม 

ป.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

59 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ป.1-ป.3

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงปิญชาน์   อักษรทอง 1. นางสาวชญานิศ   สังข์ทอง

58



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงกัญกมล  เศรษฐการณ์ 1. นางสาวปิยานุช  แต่สกุล

2. เด็กชายปัณณภัทร์  พิทักษ์ 2. นางสาวอรษา  เฉ้ียนเงิน

1. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉุ้นย่อง 1. นางสมใจ  ระเบียบดี

2. เด็กชายสิรภัทร  ล้วนเซ้ง 2. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม

1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวเพชร

2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีสวัสด์ิ

1. เด็กหญิงกันติยา  ภัตศรี 1. นายวีระศักด์ิ  ก าธร

2. เด็กหญิงจรัสทิพย์  เจ๊ะเต๊ะ 2. นายอัทธนีย์  ค าเสมอ

3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สมจริง 3. นางสาวกมลรัตน์  ทองเกลา

4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเช้ือ

5. เด็กหญิงนันทิกานต์  คงอินพาน

6. เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน์

7. เด็กหญิงรมิตา  ภิรมย์

1. เด็กหญิงอลิสา  ชูช่วย 1. นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญถาวร

61 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วจันทร์

60 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ป.4-ป.6

94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ

โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

64 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย    

 ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

63 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย     

 ป.4-ป.6

86.75 ทอง ชนะเลิศ

1. นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญถาวร

62 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย    

ป.1-ป.3

90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

1. นางสาวดวงพร  โปทอง

65 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล

ไทย ป.1-ม.3

91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

8. เด็กหญิงสุชานันท์  เส็นขาว

9. เด็กหญิงหทัยกานต์  ทองประดับ

10. เด็กหญิงอัจจิมา  คงศรีทอง

1. เด็กหญิงธัญกานต์   เหล่หมุด 1. นางสาวปฐมาพัชร   ห่วงจริง

2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์   ศรีสวัสด์ิ 2. นางสาวสุวลักษณ์   สอนแก้ว

3. เด็กหญิงพลอยมณี   หาดเด็น

4. เด็กหญิงภัศรา   พุ่มเกล้ียง

5. เด็กหญิงภารดี   ประสงค์จินดา

6. เด็กหญิงวรลักษณ์   ทวนด า

7. เด็กหญิงศศิวิมล   สายนุ้ย

8. เด็กหญิงศศิษรรัตน์   หาญวัฒนกุล

9. เด็กหญิงสุภาพิชย์   แดงชนะ

10. เด็กหญิงอุมัยรี   เตะหนอน

1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ย่ังยืน 1. นางสาวสุธิดา  ปุ่ินสวัสด์ิ

2. เด็กหญิงกฤษณา  กาหล า 2. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ

3. เด็กหญิงธัญชนก  ขจัดภัย 3. นางอรณี  โสพล

4. เด็กหญิงนิตยา  โกงกาง

5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เจะหลง

6. เด็กหญิงรัตติกา  พ่อค้า

7. เด็กหญิงสิริรัตน์  หัสสาคร

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

67 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง

65 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล

ไทย ป.1-ม.3

91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

66 สุขศึกษา และ

พลศึกษา



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

8. เด็กหญิงสุพัตรา  คงสมุทร

9. เด็กหญิงอลีนา  หม่ืนท่องวารี

10. เด็กหญิงแกมฝ้าย  ปริศวงษ์

1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงมา 1. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชภักดี

2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ 2. นางสาวจันจิรา  เพชรฤทธ์ิ

3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน 3. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง

4. เด็กหญิงธนาภา  ภิญโย

5. เด็กหญิงนันฑิกา  ชัยวิเศษ

6. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ

7. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน

8. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีโชติ

9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฤทธินาค

10. เด็กหญิงอนัญญา  คชบริรักษ์

1. เด็กชายชนินทร์  สารวัตร 1. นายเกรียงไกร  ตันเจ่ีย

2. เด็กหญิงธัญยารัตน์  พันเซีย 2. นางสาวจิราภรณ์  เท่ียงธรรม

3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่วยชูวงค์ 3. นายช านาญ  เดชภักดี

4. เด็กหญิงนิตยา  แก้วประภา

5. เด็กชายภาคิน  แจ้งจุน

67 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าเย็น

69 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.

1-ม.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

68 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันคีตะมวยไทย      

 ป.1-ป.6

93 ทอง ชนะเลิศ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

6. เด็กหญิงมาติกา  ทองชิตเช้ือ

7. เด็กชายสรวิทย์  แก้วประภาค

8. นางสาวสโรชา  พรหมมา

9. เด็กชายอุกฤษฎ์  ศรีโภคา

1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงมา 1. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชภักดี

2. เด็กชายดรัลพร  สมาธิ 2. นางสาวณัฐญาดา  แขวงเส็น

3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน 3. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง

4. เด็กหญิงธนาภา  ภิญโย

5. เด็กหญิงนันฑิกา  ชัยวิเศษ

6. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ

7. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน

8. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีโชติ

9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฤทธินาค

10. เด็กหญิงอนัญญา  คชบริรักษ์

1. เด็กชายชลชาติ  ทองหอม 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ

2. เด็กชายณัฐพล  คงสมุทร 2. นายสุเมต  เทพพูลผล

3. เด็กชายณัฐพล  โกงกาง 3. นายทนงศักด์ิ   คงประสม

4. เด็กชายธีรศักด์ิ  เทพทอง

5. เด็กชายนวัชรินทร์  เหล็กเกิดผล

6. เด็กชายประกฤษฎ์ิ   ่ชูชาติ

7. เด็กชายปุญญพัฒน์  หม่ืนท่องวารี

8. เด็กชายภูริภัทร์  บ่อม่วง

9. เด็กชายอดิศร  นิลออ

10. เด็กชายไชยฤทธ์ิ  เหล็กเกิดผล

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน

ด้านกีฬา (มวยสากล

สมัครเล่น)    ป.1-ป.6

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน ้าเย็น

71 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน

ด้านกีฬา (มวยสากล

สมัครเล่น)   ม.1-ม.3

93.2 ทอง

69 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.

1-ม.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

70 สุขศึกษา และ

พลศึกษา



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงชลธิชา  ชิดเช้ือ 1. นายธรรมรัตน์  สงศรี

2. เด็กหญิงพัฑฒิดาพร  ชุมนาคราช 2. นางสาวสุธิดา  ด าคง

1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วละเอียด

2. เด็กหญิงสิริวิมล  น่ิมกาญจนา

79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงวริศรา  เฮงกูล 1. นางสาวอรอุมา  นิลละออ

75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  

 ป.4-ป.6

100 ทอง ชนะเลิศ

74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์   

 ป.1-ป.3

98.5 ทอง

1. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยศรี 1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา

1. เด็กหญิงสิรินยา  บานจะ 1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ป.1-ป.3

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงรุณดา  สุเหร็น

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   กล่ินทิพย์ขจร 1. นายอรุณรัตน์   ฝาดซ้ิน

76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์   

ม.1-ม.3

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

1. นางนาฎลดา  เดชอรัญการแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงอาลีน่า  ช้างน้ า

1. นายธีรพล  ดิสโร

80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทย

ประเพณี ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงจันทร์ติมา  วารีกุล 1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

โรงเรียนบ้านหนองหมอ

73 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

72 สุขศึกษา และ

พลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ

1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ป.4-ป.6

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ทองรักจันทร์ 1. นางเขมรัตน์  เนียมชูช่ืน

2. เด็กหญิงนันทิดา  คงสง 2. นางนฤมล  ทองรักจันทร์

1. เด็กหญิงชนิสรา   คงเล็ก 1. นางอัจจิมา   สุจริต

2. เด็กหญิงอคัมภ์สิริ   นิลละออ 2. นางสาวยาวาเร๊าะ   เส่หล๊ะ

1. เด็กหญิงฟาตีม๊ะ   บุญญา 1. นางสาวสุธิดา  ป่ินสวัสด์ิ

2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หัสสาคร 2. นางสาวศวิตา  ไกรเทพ

1. เด็กหญิงชนนีรัศน์ิ  พระคง 1. นางสาวจริยา  ทะเลลึก

2. เด็กชายธนารักษ์  สิโปด 2. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์แพทย์

1. เด็กชายศรวัส   ชูเอียด

2. เด็กชายศุภากร   ชูจร

3. เด็กหญิงสิรินภัส    อ่อนแก้ว

1. นางสาวกัญญาพัชร  ไหมละเอียด 1. นายปิยชน  สินไชย

2. เด็กชายชัยสิทธ์ิ  อินท่าม 2. นายสมหมาย  ทองแป้น

3. เด็กหญิงวรรณภา  เขตตะเคียน

ชนะเลิศ

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม    

ป.1-ป.3

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-

ม.3

88

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง

83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์

ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สายสิน 1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์

ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

95 ทอง

โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายจักรินทร์  จันใด 1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ

1. นางเพชรรุ่ง   หนูทอง

88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม    

ม.1-ม.3

93 ทอง ชนะเลิศ

การแข่งขันการสร้างสรรค์

ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

ม.1-ม.3

98 ทอง

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม    

 ป.4-ป.6

98.5



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายถิรวัฒน์  พ่ันเท้ีย 1. นายนิติพัฒน์  ณ นคร

2. เด็กชายพงศ์ธร  เรืองชัย 2. นายสุธน  นากแก้ว

3. เด็กชายภูวนัตถ์  ทองศรีนวล

4. เด็กชายยศกฤต  สุขสม

1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีชัย 1. นางสาวจิรพรรณ  บุณยาธิการ

โสภณ2. เด็กหญิงกรกมล  นพสถิตย์ 2. นายวรยุทธ  รักสิทธิ

3. เด็กหญิงกรณ์ศิรัตน์  ชูเมคา 3. นายสุดสาคร  คงแป้น

4. เด็กหญิงกรรลยา  พุดด า 4. นางสาวนภาพร  นาเล่ือน

5. เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนตีด 5. นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก

6. เด็กชายจุติเทพ  แสงมณี 6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเสน

7. เด็กหญิงชยาภา  อาษาช านาญ 7. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์คง

8. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม 8. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกล้ียงหวาน

9. เด็กชายณัฐพงศ์  สีนอง

10. เด็กชายธีระกร  สุขมีชัย

11. เด็กหญิงนรีรัตน์  มณีคช

12. เด็กหญิงนวิยา  ผมทอง

13. เด็กหญิงประภาสิริ  สุดชนะ

14. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์

15. เด็กหญิงป่ินมนัส  จีนน าหน้า

16. เด็กชายภัททราวุธ  ทองอ่อน

17. เด็กหญิงมนฑิรา  บุญเก้ือ

18. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ชัยรัตน์

19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยมิตรชอบ

90 ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง   

ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง89

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 

ประเภททีม ก ป.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

20. เด็กชายฤณธรรถ์  พุ่มพวง

21. เด็กชายวรโชติ  สีด า

22. เด็กหญิงวาสิฐี  บุญเรือง

23. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูเซ้ง

24. เด็กชายศิรศักด์ิ  ชูแสง

25. เด็กหญิงศิริภัสสร  หนูวงศ์

26. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา

27. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไชยภักดี

28. เด็กหญิงสิริรักษ์  คงบ ารุง

29. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี

30. เด็กหญิงสุทธิดา  สุดชฎา

31. เด็กหญิงอพัชรา  ขิกข า

32. เด็กชายอภิศักด์ิ  แซ่ซ่ัว

33. เด็กหญิงอมราวดี  ทองฤทธ์ิ

34. เด็กหญิงเนติมา  นาเล่ือน

35. เด็กหญิงเมธินี  อาสนะ

36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก้ว

37. เด็กหญิงไอลดา  จ่าสกุล

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองพูล 1. นายอนันต์  นกแก้ว

2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญถาวร 2. ว่าท่ีร้อยตรีธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวา

ทิน3. เด็กหญิงจันทภา  สมาธิ 3. นายวิทยา  เหม่นแก้ว

4. เด็กหญิงชนัญชิดา  นุ้ยเอียด 4. นางสาวพัชราภรณ์  หาญณรงค์

5. เด็กหญิงชนารดี  ไกรเทพ 5. นางสาวอุบล  ศรีทอง

90 ศิลปะ-ดนตรี

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 

ประเภททีม ก ป.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 

ประเภททีม ข ป.1-ม.3

93 ทอง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

6. เด็กหญิงชลดา  รอดรักษ์ 6. นางจิรวรรณ  มีภูมิ

7. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญสนิท

8. เด็กหญิงณัฐกาน  เศษบุญทอง

9. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตตรา

10. เด็กชายณัฐกิตต์ิ  พูลสวัสด์ิ

11. เด็กชายธนพนธ์  บุญถาวร

12. เด็กชายธนภัทร  เงินแดง

13. เด็กชายธนวัฒน์  เซ่งท้อง

14. เด็กชายธนัญชัย  เมืองราช

15. เด็กชายธนาธิป  ทวีกุล

16. เด็กหญิงธารารัตน์  สงสัง

17. เด็กชายธีรเดช  บัวเพ็ชร

18. เด็กหญิงนฤภร  บุญส่ง

19. เด็กชายนฤวัต  บัวเพ็ชร

20. เด็กหญิงปณัฐตา  คชรัตน์

21. เด็กชายพงศกร  พันธ์เท้ีย

22. เด็กหญิงพรญาณี  สมาธิ

23. เด็กหญิงพิมนิพา  พิบูลย์

24. เด็กชายภัคพล  คงคิด

25. เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร

26. เด็กชายภานุวิชญ์  อังสกุล

27. เด็กชายรชต  ปราบภัย

28. เด็กหญิงลลิณี  รอดอุปกรณ์

29. เด็กชายวรวิทย์  ทองรอด

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 

ประเภททีม ข ป.1-ม.3

93 ทอง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

30. เด็กชายวัชรภณ  ผกาแก้ว

31. เด็กหญิงวิริสา  เพ็ชรมีศรี

32. เด็กหญิงศิริกานต์  หลักเพชร

33. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสีนวล

34. เด็กชายอนุรักษ์  เดชภักดี

35. เด็กชายอภิวัฒน์  ปลอดรักษ์

36. เด็กชายอัจฉราวรรณ  บัวแก้ว

37. เด็กชายไชยภัทร  อ่อนชาติ

93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

91.6 1. เด็กชายณัฐดนัย  สังข์ทอง 1. นางสารภี  สงนวน

94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

95.8 ทอง

92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขา 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งสุขศรี 1. นางชรินทร์ทิพย์  ศรีนุ่นชุม

1. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์ 1. นายวรยุทธ  รักสิทธิ

96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากอ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมพ์โคตร 1. นางศิราณี  คงปลอด

95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

94 ทอง ชนะเลิศ

1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร

1. เด็กชายกฤษตฤณ  คงเงิน 1. นางสาววราภรณ์  อินทร์ทอง

97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 

ประเภททีม ข ป.1-ม.3

93 ทอง

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  อ่อนรู้ท่ี 1. นายสุรเชษฐ์  คงรอด

1. เด็กชายชินปกรณ์  พรหมบังเกิด 1. นายเรืองยศ  งานสม

101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

 ประเภทชาย ม.1-ม.3

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กชายธนกร   ฉลาด

โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีสมโภชน์ 1. นางสาวปานทิพย์  ทองมาก

100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

 ประเภทชาย ป.1-ป.6

90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง

99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

87.32 ทอง ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอิทธิยา  ปิงจุลัด 1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง

104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ

ราชนิพนธ์ ประเภทชาย      

ป.1-ป.6

91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล าภูรา

103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

 ประเภทหญิง ม.1-ม.3

94.25 ทอง ชนะเลิศ

1. นางสาวพิราวรรณ  ชูคง

102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

 ประเภทหญิง ป.1-ป.6

95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  อ่อนรู้ท่ี 1. นางสาวสุนิศา  ซ้ายหนู

1. นางสาวกฤษนีย์  ทิมบ ารุง

1. เด็กหญิงปรดา  อ่อนรู้ท่ี 1. นายกิตติศักด์ิ  ชุมใหม่

1. เด็กชายพัธนพล   สมาธิ 1. นายอนุวัตร  คงเพ็ง

105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ

ราชนิพนธ์ ประเภทชาย      

ม.1-ม.3

88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายอนุพงศ์  ก้ิมเท่ง

106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ

ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.

1-ป.6

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุนทรวชิรเวช 1. นายสมใจ   ชูแก้ว

2. เด็กหญิงกรรณิกา   สุดการงาน 2. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์

3. เด็กหญิงกษมา   ทองสร้าง 3. นายอนุวัตร   คงเพ็ง

4. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แสนแป้น 4. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์

5. เด็กหญิงคณิสรา   ข าตรี 5. นายเสาวภา  ฉิมเนียม

6. เด็กหญิงจิรัชยา   นะวะกะ 6. นางสาววารุณี  ชูเกล้ียง

7. เด็กหญิงชณามินทร์   นุ่มทอง 7. นางสาววรรณวนัช  อัครธราดล

8. เด็กหญิงญานิศา   ชูด้วง 8. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุชรี  นุ่นจุ้ย

9. เด็กหญิงฐิดาภัทร   รัตนะ

10. เด็กหญิงณัฏวดี   มันทุ่ย

11. เด็กชายณัฐพล   ไปดี

12. เด็กชายณัฐวัตร   มาศทอง

13. เด็กหญิงธัญชนก   อนันตพงศ์

14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์เพชร

15. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไชยสงคราม

16. เด็กหญิงธีริศรา   นวลโข้ย

17. เด็กหญิงนพมาศ   นวนมาก

18. เด็กหญิงนภัสสร   ชัยตรี

19. เด็กหญิงนลินี   ไทรงาม

20. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินธนู

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 1. นางสาวนันทิชา  อ่อนรู้ท่ี 1. นางสาวปาริชาติ  เนียมสม

108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสาน

เสียง ป.1-ป.6

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล าภูรา

107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ

ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง     

ม.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลิศ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

21. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันเพชร

22. เด็กชายพัธนพล   สมาธิ

23. เด็กชายภัทรวิทย์   อุ่นก าเนิด

24. เด็กชายภานุศิษฐ์   ชูแสง

25. เด็กหญิงมาริสา   ธนูศิลป์

26. เด็กหญิงวริศรา   รักงาม

27. เด็กหญิงวิลาสินี    ยูเด็น

28. เด็กหญิงศุภวรรณ   ฤทธ์ิเพชร

29. เด็กหญิงสาวิตรี   ทองผุด

30. เด็กหญิงสิริกร   คงเพชร์

31. เด็กหญิงอนัญญา   สิงห์แก้ว

32. เด็กหญิงอรฤดี   สุดการงาน

33. เด็กหญิงอรวรรณ   จิตรา

34. เด็กหญิงอัครชา    นิลละออ

35. เด็กหญิงเกวลิน   สีอ่อน

36. เด็กชายเทวัญ   ขาวสี

37. เด็กหญิงเปมิกา   กอเจริญรัตน์

38. เด็กหญิงแพรวา   อินทรงาม

39. เด็กหญิงแอนนิตา   เกกินะ

40. เด็กหญิงโชติมณี   เมืองประทับ

1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรางหมู่ 1. นายกิตติศักด์ิ  ชุมใหม่

2. เด็กชายคฑาวุธ  สุกรี 2. นายปกรณ์  อาจสมโภช

3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองนวล 3. นางสาวชุ่มช่ืน  สีสุข

109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสาน

เสียง ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสาน

เสียง ป.1-ป.6

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล าภูรา



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณรักษ์ 4. นางสาวสฤษด์ิมาศ  เรืองข า

5. เด็กชายชินกฤต  ไชยกาล 5. นางสาวสากิยา  ชูลิกร

6. เด็กหญิงณัฐพร  คลองดี 6. นายกฤตพณ  ไชยกาล

7. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีจันทร์ 7. นางสาวเทียรงาม  สีหมาน

8. เด็กหญิงดารินทร์  เมืองสุด 8. นางสาวสุนิศา  ซ้ายหนู

9. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเช้ือ

10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บ ารุงการ

11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขการ

12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมรกฏ

13. เด็กชายธีรสิทธ์ิ  สิทธิศักด์ิ

14. เด็กชายนฤดม  ภักดีโชติ

15. เด็กหญิงนิพดา  ผลาภรณ์

16. เด็กหญิงนิราวรรณ  เพ็ชรเก้ือ

17. เด็กหญิงบุปผา  แก้วจันทร์ทอง

18. เด็กหญิงประภาพรรณ  กาญจน

รักษ์19. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เตชรุ่งกวิน

20. เด็กหญิงปิยนุช  มณีสิงห์

21. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขการ

22. นางสาวมนัสนันท์  หาผล

23. นางสาวมลฤดี  มณีสิงห์

24. เด็กชายย่ิงศักด์ิ  แสงหนู

25. นายรวิพันธ์  เจษฎารมย์

26. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข

109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสาน

เสียง ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

27. เด็กชายวิชาญ  ภิรมย์

28. เด็กชายวีรพล  วรรณบวร

29. เด็กหญิงศตายุ  จารุจินดา

30. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม

31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมก าลัง

32. เด็กหญิงสายรุ้ง  คงเกิด

33. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนชาติ

34. เด็กชายสุภกิจ  จันทร์ส่องแสง

35. เด็กหญิงอภิญญา  บุญถาวร

36. นางสาวอัญชลีพร  สมก าลัง

37. เด็กชายอานนท์  สุทธิ

38. เด็กหญิงอุษณิษา  น่ิมกาญจนา

39. เด็กชายเนติพล  ล าดับพงศ์

40. เด็กหญิงโสภิดา  พลนาค

111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม 

ป.1-ป.6

86

110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก 

ป.1-ป.6

80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

1. เด็กชายวุฒิชัย  วุฒิกรณ์ 1. นายสมชาย  คิดรอบ

109 ศิลปะ-ดนตรี

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพีระชัย  ส่งเสริม 1. นางสาวนภาพร  นาเล่ือน

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ 1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร

112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม 

ม.1-ม.3

84 ทอง

การประกวดขับขานประสาน

เสียง ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ 

ป.1-ป.6

83 ทอง ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญโชติ 1. นายนภาพร   นาเล่ือน

115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก 

ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

1. เด็กหญิงธนพร  สีสุข

โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายขัณฑภัค  พลภักดี 1. นายปราโมทย์  โยธา

114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ 

ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงเบญฑิตา  คงสุวรรณ 1. นายปราโมทย์  โยธา

118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวซออู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ

1. นายสมชาย  คิดรอบ

116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวซอด้วง      

ป.1-ป.6

80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จีนน าหน้า 1. นายปราโมทย์  โยธา

1. นางวิภาวัลย์  รอดริน

120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง

 ป.1-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทรายทอง 1. นางสาวกุลนิธี   คาดิรันต์

1. เด็กหญิงศศิวิมล  ตุ๊กวุ่น 1. นายสมชาย  คิดรอบ

119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  พันธ์แก่น

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  ไชยโรจน์วัฒนา 1. นางณัฐศรี  ชูช่วย

122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ

 ป.1-ป.6

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา

121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง

 ม.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลิศ

1. เด็กชายธีรศักด์ิ  อ่อนรู้ท่ี 1. นางสาวเจนจิรา  ทองสาม



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายดนัย  สีสุข 1. นายเกรียงไกร  ตันเจ่ีย

2. เด็กหญิงธนพร  สีสุข 2. นายสมชาย  คิดรอบ

3. เด็กชายธีรดล  ค าเนตร 3. นางหทัยทิพย์  สันตะวา

4. เด็กหญิงนันทิกาน  ทัลวัลล์ิ

5. เด็กหญิงปรียนันท์  วิเชียรชม

6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ าเริญ

7. เด็กหญิงวราภรณ์  นุ่นวงศ์

8. เด็กหญิงศศิวิมล  ตุ๊กวุ่น

9. เด็กชายเตชะสิทธ์ิ  พลภักดี

1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุดสนิท 1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร

2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลัทธิรมย์ 2. นางสาวพิมลทิพย์  ชุณหพิมล

3. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  จันทร์ทิพย์ 3. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว

4. เด็กหญิงชลิตา  ปราบเขตต์ 4. นางสาวเจนจิรา  ทองสาม

5. เด็กหญิงฑิฌา  คนคล่อง 5. นางจรวย  ท่อแก้ว

ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ

 ม.1-ม.3

81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายอัมรินทร์  สีทาพุทธ์ิ

124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 

ป.1-ป.6

86.67 ทอง

1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

123

1. นายสมชาย  คิดชอบ

126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวง

เคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม     

 ป.1-ป.6

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

1. เด็กหญิงปุญญดา  เกิดสิน 1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร

125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 

ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

1. เด็กหญิงศุภกานต์  เย็นชม

การแข่งขันวงอังกะลุง         

 ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา127 ศิลปะ-ดนตรี



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

6. เด็กชายณฐาภพ  ห่วงจริง

7. เด็กชายณัฐภัทร  สามสี

8. เด็กชายธนภัทร  อ่อนรู้ท่ี

9. เด็กชายธนวัฒน์  ทูลเพ็ง

10. เด็กหญิงธาราพร  วรรณบวร

11. เด็กชายธิติศักด์ิ  อาชาฤทธ์ิ

12. เด็กชายธีรศักด์ิ  อ่อนรู้ท่ี

13. เด็กชายปิยพัทธ์ิ  คุณลุน

14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงชูศรี

15. เด็กชายรามิล  เจ๊ะสะนิ

16. เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ

17. เด็กชายสุริยาวิชญ์  ถุงน้ าค า

18. เด็กหญิงหยาดนรินทร์  อินทธนู

19. เด็กชายอภิวุฒิ  ปราบเขต

20. เด็กหญิงเขมจิรา  ห่วงจริง

1. เด็กชายคุณานนท์   จันทร์โหนง 1. นางอรนภา   ทองชู

2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงอินทร์ 2. นายกฤษณพงษ์   ควรเกิด

3. เด็กชายณัฐพล   พรมทอง 3. นางสาวอรนลิน   วิทยพันธ์

4. เด็กชายณัฐวุธ   ศิริไชย

5. เด็กชายปภังกร   จิตรขวัญ

6. เด็กหญิงพรทิพย์   ปักษานนท์

7. เด็กหญิงพลอยวรีย์   ขูทก

การแข่งขันวงอังกะลุง         

 ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา

128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน    

    ป.1-ป.6

96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา

127 ศิลปะ-ดนตรี



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

8. เด็กชายพีระภัทร์   รัมนา

9. เด็กหญิงวรรณิดา   ทองดี

10. เด็กหญิงเขมรินทร์   ชัยแก้ว

1. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่เตียว 1. นางสาวอรอนงค์  นุชชา

2. เด็กชายชัชชัย  นมฤทธ์ิ 2. นางสาวกัลยา  วีระสุข

3. เด็กชายดนัยนันท์  ด าสิงห์ 3. นางสาวเจนจิรา  ราชเพ็ชร

4. เด็กชายธนโชติ  คงแก้ว

5. เด็กชายปิยะดล  นาคทอง

6. เด็กหญิงภารดี  ยิยูโซะ

7. เด็กหญิงศศิรัตน์  จินาวงษ์

8. เด็กหญิงศุธาวดี  เพียรดี

1. เด็กหญิงกฤษวรรณ   เล้ียงพงษ์ 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรลักษณ์   หลี

วิจิตร2. เด็กหญิงณญาดา   แกล้วกล้า 2. นางวิภาดา  ขวัญเกล้ียง

3. เด็กหญิงธนัญชนก   สุดสาย 3. นางสาวระวีวรรณ  ศรีเกษม

4. เด็กหญิงป่ินศิลานันทร์   พรหมช่วย

5. เด็กหญิงลภัสรดา   ล าดับพังศ์

6. เด็กหญิงสุปรียา   ทิมกลับ

1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตตรา 1. นางสาวพัชราภรณ์  หาญณรงค์

2. เด็กหญิงกานสิริ  ลังเมือง 2. นางสาวฐานะมาศ   ช่วยรุย

3. เด็กหญิงขจารินทร์  ส่งเสริม

4. เด็กหญิงชุติกานต์  ศิริโสตร

โรงเรียนวัดควนเมา

130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 

ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.

1-ม.3

91.77 ทอง ชนะเลิศ

128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน    

    ป.1-ป.6

96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ ป.1-ป.6

95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

131 ศิลปะ-นาฏศิลป์



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีหจันทร์

6. เด็กหญิงธนิพร  เมืองราช

7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองหนูนุ้ย

8. เด็กหญิงภัทรวดี  สุดจิตร์

1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม 1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์

2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง 2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ

3. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย 3. นางสาวสุภาพร  สุขด า

4. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  คงเพ็ชร

5. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ

6. เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสง

1. เด็กชายจรูญโรจน์   พุทธา 1. นางสาววราภรณ์  นาวาเดช

2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ชูช่วย 2. นางสาววีรินทร์  ไชยศร

3. เด็กหญิงณัฐวดี   คะสุวรรณ 3. นางสาวกุสุมา  เบญจวรางกูร

4. เด็กชายธนวัฒน์   ใจยาว 4. นายไกรสร  สารสิทธ์ิ

5. เด็กชายธาวิน   เพ็ชรวัฒน์ 5. นางพิมพ์ชนก  สุดฉิม

6. เด็กชายบรรณพจน์  จันทร์เครือ

7. เด็กหญิงปณิดา   เกตทอง

8. เด็กหญิงปวิตรา   ทูลเพ็ง

9. เด็กหญิงพอเพียง   เคนไธสง

10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สมทิพย์

11. เด็กหญิงวรมน   ตุลยกุล

12. เด็กหญิงศรารัตน์   อินนุรักษ์

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ ป.1-ป.6

95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ ม.1-ม.3

93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

131 ศิลปะ-นาฏศิลป์



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

13. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   หนูเซ่ง

14. เด็กหญิงสุภัสสรา   บุญเลิศ

15. เด็กหญิงอัญชิษา   หม่ืนรักษ์

16. เด็กหญิงอาภัสรา   ลิลาพันธิสิทธิ

1. นางสาวจารุวรรณมณี  ไข่มุก 1. นางพรทิพย์  สัมฤทธ์ิ

2. เด็กหญิงณัฐกมล  คงด า 2. นางสาวศิริวรรณ  เส้งเอียด

3. เด็กหญิงธีรเนตร  เพชรฤทธ์ิ 3. นางนิภา  ศรีพะเนิน

4. เด็กหญิงนงนภัส  ด ากล่ิน

5. เด็กหญิงปิยวรรณ  รักนาย

6. นางสาวอัจจิมา  มนเทียรทอง

7. เด็กหญิงอานิษา  โทธรรม

8. นางสาวเกศกนก  ปลอดใจกว้าง

1. เด็กหญิงชลิตา  มูณีแสง 1. นางปรีดา  เจือกโว้น

2. เด็กหญิงดาวลดา  สิทธิชัย 2. นางสาวจิตรลดา  พรายพรรณ

3. เด็กชายธันพัฒน์  พลชา

4. เด็กชายภูวเดช  นานอน

5. เด็กชายเดชอนันต์   ทองอ่อน

1. เด็กหญิงญาลินดา  อารีย์กิจ 1. นายวิทยา  เหม่นแก้ว

2. เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองแก้ว 2. ว่าท่ีร้อยตรีธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวา

ทิน

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ

134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

การแข่งขันการแสดงตลก ป.

1-ม.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง

136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง

135 ศิลปะ-นาฏศิลป์



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม 1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์

2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง 2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ

3. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย

4. เด็กชายมินทร์ธาดา  วิมลเมือง

5. เด็กหญิงวรัญญา  เอียดมุสิก

1. เด็กชายณัฐกิตต์ิ  ด าเดิม 1. นางสาวอมรรัตน์  ฮ่องช่วน

2. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์รัตน์ 2. นางสาวประทุม  ศรีวะโร

ทอง ชนะเลิศ

1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง

1. เด็กหญิงจิรวดี  ด ารัส 1. นางสาวธันย์ชนก  เหมมะลา

1. เด็กหญิงลักษณา   จันทร์สุข 1. นางหทัยกาญจน์   ร ามะนา

139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech)     

ม.1-ม.3

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

1. เด็กหญิงปรีดา  เทพจิตต์

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สุวรรณอัมพร 1. นางปิยภรณ์   จงใจ

138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech)     

 ป.4-ป.6

95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจูด

137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech)      

 ป.1-ป.3

97 ทอง ชนะเลิศ

140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story

 Telling) ป.4-ป.6

96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสอง

พ่ีน้อง

โรงเรียนบ้านบางสัก

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงวนิดา  ขวัญเมือง 1. นางสาวเบญจพร  ปุญญะเพ็ชร

142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครส้ัน

ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story

 Telling) ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลิศ

143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)    

   ป.1-ป.6

98



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายนรากร  อ่อนแก้ว 1. นางสาววรรลี  ไมหมาด

2. เด็กชายอัลวาห์  เตะหนอน 2. นางพลอยพิดา  ศรีรัตนโชติ

1. เด็กหญิงกชภรณ์   เย่ียมวัฒนา 1. นางสาวมลุลี   ส านุตโต

2. เด็กหญิงญาราภรณ์   ทองรอด 2. นางสาวกัลยา   ยอดย่ิง

1. เด็กหญิงณิศรา  ศรีเพชร์

2. เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรพัว

1. เด็กชายต้องกล้า   ทองวารี 1. นายรัฐพล   อนันต์เจริญวงศ์

2. เด็กชายพงศกร   หมินหมุด 2. นายธีรศักด์ิ   สิงหภูมิ

3. เด็กชายพิทักษ์   ทองเกลา 3. นางวิญาณี   แสงทอง

4. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์น้อย

5. เด็กชายวสิษฐ์พล   ซุ่นหมี

6. เด็กชายสุกฤต  แก้วงาม

1. เด็กชายกฤษกร    ฤทธากรณ์ 1. นายสมบูรณ์  สุขศรีเพ็ง

2. เด็กชายณัฐพงษ์   วงษ์อุดดี 2. นางจุรีย์  ช่วยชาติ

3. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญเก้ือ

4. เด็กชายธัชพงศ์  ล าดับพงศ์

5. เด็กชายนฤดม   ชุมนวล

6. เด็กชายฤทธ์ิพงษ์   เพ็ชรฤทธ์ิ

144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)    

 ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. นางสาวทัณฑิกา  ด ากลึง

147 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเง่ือน เดิน

ทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

91.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา

การแข่งขันพูดภาษาจีน      

 ป.4-ป.6

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน      

 ม.1-ม.3

87 ทอง

145 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ

การคาดคะเนและการสะกด

รอย ป.4-ป.6

83.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน148 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายกฤษณะ  เจนสมุทร 1. นายสุวิชา  คีรีรัตน์

2. เด็กชายชยพล  กูมุดา 2. นายสมควร  สม่าพงษ์

3. เด็กชายฐปกร  สอเหลบ 3. นายวัฒนชัย  ด าคง

4. เด็กชายณัฐรุต  พอหง๊ะ

5. เด็กชายวงศธร  สาลี

6. เด็กชายศรัณยู  แซ่ตัน

7. เด็กชายอรุณศักด์ิ  เกาะสมัน

8. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน

1. เด็กชายกิตติภณ  อ่อนชาติ 1. นางปริชาติ  ภิรมย์

2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองยัง 2. นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย

3. เด็กหญิงจิรนันท์  เยาวยอด 3. นางรัชนี  แก้วการ

4. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงสุวรรณ

5. เด็กชายธนกฤติ  เกิดมีทรัพย์

6. เด็กหญิงธัญชนก  เครือวงค์

7. เด็กหญิงปาลิตา  เพชรสีช่วง

8. เด็กชายพีรภัทร  สุขรักษา

9. เด็กหญิงสิราวรรณ  ไพลด า

10. เด็กหญิงโสภิตา  จันทร์ส่องแสง

1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรรัตน์ 1. นางสาวพัชรินกรญ์  ภูวธรณ์วาศิน

2. เด็กชายกิตติพงศ์  ชูแก้ว 2. นางบังอร  รองวัง

3. เด็กหญิงญาณิศา  ส่องแก้ว 3. นางสาวสุจินดา  แซ่สุ้ง

4. เด็กชายธัญเทพ  ค าด้วง

โรงเรียนบ้านวังหลาม

151 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันกิจกรรมสภา

นักเรียน ป.1-ม.3

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง

150 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันกิจกรรมสภา

นักเรียน ป.1-ป.6

92.2 ทอง ชนะเลิศ

149 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่าย

พักแรม ม.1-ม.3

92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

5. เด็กชายบุญเลิศ  บัวทอง

6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิตรอักษร

7. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้ววิมล

8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเรือง

9. เด็กหญิงสุริยพร  มาสุข

10. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไวยกิจการณ์

1. เด็กหญิงปานศิริ  ประมวลศิลป์ 1. นางปริศนา  ชัยศิริ

2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  บัวด า 2. นางสาวจาริญา  ไข่คล้าย

3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิริพรรณ์

4. เด็กหญิงอริศรา  ช่วยประคอง

5. เด็กหญิงเกศสุดา  ค าไพร

1. เด็กหญิงกัญญาพร   วังสกุล 1. นางสาววัชราภรณ์   เดชานนท์

2. เด็กหญิงณฤดี   พรหมสุวรรณ 2. นางสาววาสนา   เอ่ียมอาษา

3. เด็กหญิงปวีณนุช   ผนึกทรัพย์สกุล

1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ค าธร 1. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล

2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นเป้า 2. นางสาวกนกรัตน์  ชูเมือง

3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ้ด้วงไชย

1. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยการ 1. นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา

2. เด็กหญิงนรีกานต์  พันธ์จิตร 2. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง

3. เด็กหญิงเมษา  บุญมาก

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันการท าหนังสือเล่ม

เล็ก ป.4-ป.6

87 ทอง ชนะเลิศ

155 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

90.75 ทอง ชนะเลิศ

151 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันกิจกรรมสภา

นักเรียน ป.1-ม.3

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง

กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ี

ปรึกษา (YC : Youth 

Counselor) ม.1-ม.3

83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

154 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การแข่งขันการท าหนังสือเล่ม

เล็ก ม.1-ม.3

87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน

152 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

153



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. นางสาวการะเกด  วัชรมานะกุล 1. นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา

2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฤทธ์ิเดช 2. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง

3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จิตรแก้ว

1. เด็กหญิงณิชานันท์  อยู่เด็น 1. นายธีรวิทย์  สีสุข

2. เด็กหญิงศุภชญา  คงเหล่า 2. นางสาวชนิตา  ชัยเช้ือ

1. เด็กหญิงกันชนก  แก้วเจือ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุจิชาติ

2. เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์ 2. นางกานติมา  พินิจการ

3. เด็กหญิงอศิรวรรณ  ด าหนูทอง

1. เด็กชายธีรศักด์ิ   หวังจิ

2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   สีดาว

1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง 1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น

2. เด็กหญิงวิวรรณรัศม์ิ  ต้ีพ้ัว 2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง

1. เด็กหญิงนันทิมา  คลายทุกข์ 1. นายภาณุพันธ์ุ  ขาวสังข์

2. เด็กชายยศภัทร  ต้นกันยา 2. นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญถาวร

1. เด็กชายนัทธพงษ์   พูดเพราะ

2. เด็กชายอรรถชัย   อินทรงาม

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

เร่ืองส้ัน (Comic Strip) ป.4-

ป.6

157 คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

159 คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา

ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กราฟิก ป.1-ป.3

85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

89.34 ทอง

156 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

87 ทอง

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมช่ัน (2D Animation)

 ม.1-ม.3

89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ

90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. นางจันทิมา   ทองพราว

160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

เร่ืองส้ัน (Comic Strip) ม.1-

ม.3

92.8 ทอง

โรงเรียนกมลศรี 1. นางสาวมัทณา  โพธ์ิถาวร162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบ

ส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-

ม.3

92.75 ทอง ชนะเลิศ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายณฐกร   แซ่ย่ี

2. เด็กชายณฐภัทร   ภักดี

1. เด็กหญิงนาตลดา   ล่ินชุม

2. เด็กหญิงบัณฑิตา   อินทรพรหม

1. เด็กหญิงวิลาสินี  อ่อนช่ืนจิตร 1. นายพงศกร  แก้วประชุม

2. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   แก้วกล้า 2. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ

1. เด็กหญิงสุขฤดี  สีสุข 1. นางอุมาพร  ไชยจิตร์

2. เด็กหญิงสุชัญญา  นิลบวร 2. นางสาวจิราภรณ์  เท่ียงธรรม

1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงชิต 1. นายภาณุพันธ์ุ  ขาวสังข์

2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ครองยุทธ์ 2. นางสาวปิยะวรรณ  เทพกิจ

1. เด็กหญิงนุชรี  ศรีหนู 1. นางสาวสุธิดา  รองเมือง

2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย้อยด า 2. นางสาวปริชญา  นะนุ่น

1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญอาจ 1. นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

2. เด็กหญิงปริยนุช  ละเอียด 2. นายกิตติพงษ์  เลิศพลังเวทย์

3. เด็กหญิงอิศริยา  ส้ินทุกข์

169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับพ้ืนฐาน ป.1-ป.6

95 ทอง ชนะเลิศ

167 คอมพิวเตอร์

164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. นางสาวมัทณา  โพธ์ิถาวร

163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ป.4-ป.6

91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางฐิติมา   ชูทอง

การแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Web 

Editor ป.4-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ

168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Web 

Editor ม.1-ม.3

85 ทอง

โรงเรียนบ้านคลองโตน

166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Text 

Editor ม.1-ม.3

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation) ป.

4-ป.6

92.5 ทอง ชนะเลิศ

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โรงเรียนบ้านจิจิก



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายกิตติกร  ผาทอง 1. นายจ านงค์  แซ่จ่ัว

2. เด็กชายคณิศร  หนุ่มส าเนา 2. นางวิจิตตรา  เพ็ชรสวัสด์ิ

3. เด็กชายธนวิชญ์  วาสุกรี

1. เด็กหญิงปวริศา  หมวดพุฒ 1. นายปกรณ์  น่ิมกาญจนา

2. เด็กหญิงพิรุณธิดา  ยาบุญ 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์

สนิท3. เด็กชายศักด์ินฤน  รัตนรัตน

1. เด็กชายธรรมศทรรศน์  นุ้ยศิริ 1. นายยุทธพล  น้ าเย้ือง

2. เด็กหญิงสุธิมา  รักษาศรี 2. นายวรุฒ  เก้ือสา

3. เด็กชายอดิศร  สุพร

1. เด็กชายณัฐบดี  เค้ายา 1. นายปกรณ์  น่ิมกาญจนา

2. เด็กชายธนกฤต  ชัยช่วย 2. นางชลนิชา  ทองค า

3. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงสว่าง

1. เด็กชายพิศิษฐ์  เหตุทอง 1. นายวรุฒ  เก้ือสา

2. เด็กชายวิริยะ  จันทร์ทิพย์ 2. นายยุทธพล  น้ าเย้ือง

3. เด็กชายอนันตชัย  ชูแก้วร่วง

1. เด็กชายธนโชติ  หนูวัน 1. นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

2. เด็กหญิงปริยนุช  ละเอียด 2. นายกิตติพงษ์  เลิศพลังเวทย์

3. เด็กชายศุภกฤต  ทิพเพ็ชร

4. เด็กหญิงอิศริยา  ส้ินทุกข์

171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับกลาง ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านจิจิก175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.

1-ป.6

87 ทอง ชนะเลิศ

173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 

ป.1-ป.6

83 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ

174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 

ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

โรงเรียนวัดโคกเลียบ

โรงเรียนวัดโคกเลียบ

172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับกลาง ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

170



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายชัยภพ  รอดเพ็ง 1. นายวรุฒ  เก้ือสา

2. เด็กชายตันติกร  ชูฤทธ์ิ 2. นายยุทธพล  น้ าเย้ือง

3. เด็กหญิงนัทธิชา   จันทร์พุ่ม

4. เด็กชายปัญญากร  โจ้นน้ าอ่าง

1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขสนาน 1. นายสุวิทย์  จันดี

2. เด็กชายปฏิภาค  แบนเสมอ 2. นายธรรมนูญ  ศรีเพ็ญ

3. เด็กชายปฏิมากรณ์  คิดถูก

1. เด็กชายวุฒิชัย  ขิกข า 1. นายวรุฒ  เก้ือสา

2. เด็กชายอนุชา  ชูช่วย 2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์

3. เด็กชายเสกสรร  ชูเพ็ง

1. เด็กชายภานุพงศ์  นุ้ยสง 1. นายนรุตม์  ย่ังยืน

2. เด็กชายสรนนท์  จอมทะรักษ์ 2. นางสาวยุภาพิศ  ดอกรักษ์

3. เด็กชายอดิเทพ  ศรีรัมย์

1. เด็กชายณัฐพร  เอียดยาว 1. นางสาวจันทรา  มณีนูน

2. เด็กชายอดิศักด์ิ  ชูแก้ว 2. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน

3. นายเอกรัตน์  จันทร์เกตุ

1. เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา 1. นางสโรชา  เอียดชูทอง

2. เด็กหญิงนรมน  จิตรา 2. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย

3. เด็กหญิงนลินส์  คงประสม 3. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธ์ิ

ชนะเลิศ

177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ

181 การงานอาชีพ

โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โรงเรียนบ้านควนอารี

178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่      

 ป.4-ป.6

94 ทอง

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-

ม.3

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่      

ม.1-ม.3

92 ทอง

176 หุ่นยนต์

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม

สักการะ ป.4-ป.6

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

4. เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง

5. เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์

6. เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ

1. เด็กหญิงการต์พิชชา  ทองแก้ว 1. นางสาวพรรณทิพย์  เจริญชัย

2. เด็กหญิงดรัลรัตน์  มงชู 2. นางสาวอธิษฐาน  จิตรหลัง

3. เด็กชายภูริชญา  ทองส่งโสม 3. นางสาวอังคณา  ต าปาน

4. เด็กหญิงมลินี  อินทร์แก้ว

5. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  เพียรดี

6. เด็กหญิงเกวลิน  บัวจันทร์

1. เด็กหญิงซารีนา   สังข์เพ็ชร 1. นางสาวทิพรวี   ย่ิงขจร

2. เด็กหญิงนัสรียา  บุตรน้อย 2. นางพลอยปภัส  แสงศรีจันทร์

3. เด็กหญิงนุศรีย์  จงรักษ์

1. เด็กหญิงกรรวี   ศรีชัย 1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน

2. เด็กหญิงมีนา   ณ ระนอง 2. นางสาวนรีรัตน์   กาญจนาสน์

3. เด็กหญิงสุพัตรา  พูดเพราะ

1. เด็กหญิงกีรตินันทน์  สาถ่ิน 1. นายปล้ืม  แสงจง

2. เด็กชายปฏิพล  จิตรอักษร 2. นางสาวอิสริยะ  แก้วย้ิม

3. เด็กหญิงเปมิกา  วารินสะอาด

โรงเรียนบ้านดุหุน

184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ 

ม.1-ม.3

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี

181 การงานอาชีพ

183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ 

ป.4-ป.6

97 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดเขา185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ

แห้ง ป.4-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม

สักการะ ป.4-ป.6

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา

182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

85 ทอง



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายณัฐวุติ  บัวรักษ์ 1. นายสมศักด์ิ  บัวพรรณ

2. เด็กชายดนุเดช  ทิพย์เสวต 2. นายช านาญ  เดชภักดี

3. เด็กหญิงลีลาวดี  สิกขาจารย์

1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขุนทอง 1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ

2. เด็กหญิงณฤดี  ดิษฐะ 2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก

3. เด็กหญิงพัชชาพร  บัวลอย

1. เด็กหญิงดนุภัทรา  สิงหเสม 1. นางเพลินพิศ  บุญตามช่วย

2. เด็กหญิงพัชรี  ขันธะสังข์ 2. นายวุฒิชัย  บุญขัน

3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  โชติกมาศ

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์เหาะ 1. นายวีรยุทธ  ยงประเดิม

2. เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีย่อง 2. นางสาวอุไรวรรณ  ข าทิพย์

3. เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเกิดผล

1. เด็กหญิงกัลยากร  เรืองกิจชู 1. นางภูริยา  อารีย์วงศ์

2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แดงเวชงาม 2. นางพิมพ์จิต  แก้วทอง

3. เด็กหญิงโยษิตา  บัวทอง

1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญต้ัง 1. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ

2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนูน 2. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ

3. เด็กหญิงนภัสสร  ส่งแสง

191 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาว

หวานเพ่ือสุขภาพ ป.4-ป.6

95.24 ทอง ชนะเลิศ

189 การงานอาชีพ การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด 

เคร่ืองเคียง ป.4-ป.6

94 ทอง ชนะเลิศ

187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร   

   ป.4-ป.6

92.25 ทอง ชนะเลิศ

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ

โรงเรียนบ้านคลองมวน

188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร 

ม.1-ม.3

91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง

186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ

ช้ืน ม.1-ม.3

91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าง้ิว(ต.ช.ด.

อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านคลองมวน

โรงเรียนบ้านบางค้างคาว

190 การงานอาชีพ การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด 

เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3

93



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงณิชานันท์  จิตรา 1. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ

2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจือกโว้น 2. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ

3. เด็กหญิงอัญชิสา  ไวยกิจการ

1. เด็กหญิงภริดา   สุทธิธรรมานนท์ 1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย

2. เด็กหญิงวริศรา   เอกดิลก 2. นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร

3. เด็กหญิงแพรวา   จันทร์แดง

1. เด็กหญิงฐิตาภา  ประมวลศิลป์ 1. นางกิตติยา  คงแก้ว

2. เด็กชายวราวิชญ์  วินสน 2. นางสาวพรทิพย์  รักด า

3. เด็กชายสุวภัทร  อัมรัตน์

1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรีจันทร์ 1. นางสาวฉัตรติยา  ธรรมปริยัติ

2. เด็กหญิงปันดิตา  ชูช่วย 2. นางสาวอุไรวรรณ  หลงเศษ

3. เด็กหญิงสิริอาภา  ชูหอยทอง

โรงเรียนบ้านล าช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนประดิษฐ์ 1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร

197 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา       

 ป.1-ป.6

85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง

196 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

84.5 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

194 ปฐมวัย การป้ันดินน้ ามัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล าภูรา

193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

 ป.4-ป.6

93.25 ทอง ชนะเลิศ

1. เด็กชายฐาปกรณ์  สุขเสน 1. นางเขมรัตน์  เนียมชูช่ืน

195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด

 ปะ กระดาษ ปฐมวัย

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

192 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาว

หวานเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. นางสาวกาญจนา  ศรีเพ่ิม

199 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้       

    ม.1-ม.3

86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขรัตนสกุล 1. นางละเวง  พรมชู

198 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้      

 ป.1-ป.6

97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กหญิงศศิชา  ราชเดิม

1. เด็กชายเจษฎา  บัวสีรัน 1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร

202

โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 1. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

201 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น

เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา

 ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล าช้าง

200 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียนออทิสติก    

  ป.1-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น

เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 ป.1-ป.6

91 ทอง ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 1. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

โรงเรียนห้วยยอด(กลึง

วิทยาคาร)

1. เด็กชายธนากร  วัฒนโภคา 1. นางปริศนา  ชัยศิริ

203 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น

เยาว์ ประเภทนักเรียนออทิ

สติก ป.1-ป.6

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายชนสิษฎ์   ด าเกาะ 1. นางสาววิชุตา  รักช่วย

2. เด็กชายปภาเทพ   แก้ววิมล 2. นางสาววีรินทร์  ไชยศร

3. เด็กชายพงศภัค   เกตุทอง

1. เด็กหญิงธันยพร  อินทร์ฤทธ์ิ 1. นางอุบล  วุ้นก้ิม

2. เด็กชายยงยุทธ  จันทร์สมุทร 2. นางสาวปรัศนีย์  มุกแก้ว

3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองอ่อน

1. เด็กชายอรรถพล  บุญเก้ือ 1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ

2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเก้ือ 2. นางจันทร์เพ็ญ  สันเพ็ชร์

1. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยเพ็ชร์ 1. นางสาวปัญญรัชณ์  แก้วแสน

2. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยเพ็ชร์ 2. นางจินดา  ช่วยชาตรี

1. เด็กหญิงกมลชนก  เอ่งฉ้วน 1. นางยุพิน  พลบุญ

2. เด็กชายถิระศักด์ิ  หนูแดง 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข

209 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายธนพล  พรมเจือ 1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ

206 เรียนรวม - 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงาม

อย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 ป.1-ป.6

90.6

205 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดท าหนังสือ

เล่มเล็ก ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา

204 เรียนรวม - 

ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดท าหนังสือ

เล่มเล็ก ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 ป.4-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ

โรงเรียนวัดบางดี208 เรียนรวม - 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงาม

อย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6

93.5 ทอง ชนะเลิศ

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก

207 เรียนรวม - 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงาม

อย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ป.1-ป.6

86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

210 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางร่างกายฯ

 ป.1-ป.6

95 1. เด็กชายปฏิพล  พักตร์จันทร์ 1. นายธีรวัฒ  พ้นภัย

211 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6

96 ทอง

1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด 1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร

213 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียน

ออทิสติก ป.1-ป.6

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายพีระพล  พิทักษ์กาญจน์ 1. นางสาวสาลิกา  รายา

212 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลิศ

1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย

215 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ป.1-ป.6

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วัน

ครู2501)

1. เด็กหญิงณัฎฐชัย  พลภักดี 1. ว่าท่ีร้อยตรีธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน

1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญวิก 1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน

214 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียน

ออทิสติก ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายภาคภูมิ  โพธ์ิแก้ว

โรงเรียนวัดเขาพระ

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญฤทธ์ิ 1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร

2. เด็กชายธนกร  เรียบร้อย 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ   นวลมาก

3. เด็กหญิงวนิดา  มณีนวล 3. นางสุวนิตย์  หาญกล้า

4. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีถาวร

5. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วคชชา

6. เด็กชายอภินันท์  อังสานาม

โรงเรียนบ้านล าช้าง

1. เด็กชายกิตติชัย   ทะเลลึก 1. นางสุบิน   วงษ์มาก

1. เด็กชายภูกิจ  ขุนอินทร์

โรงเรียนบ้านแหลมไทร 1. เด็กชายภานุพงค์  คงสมุทร 1. นางสาวนันทวัน  หยีสัน

217 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6

89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

216 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายฯ ป.1-ป.6

90.25 ทอง ชนะเลิศ

220 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การแข่งขันการเต้นหาง

เคร่ืองประกอบเพลง 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-

ป.6

84.9 ทอง ชนะเลิศ

218 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ม.1-ม.3

85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางอัมพิกา  กาสุวรรณ์

219 เรียนรวม - 

ศิลปะ

การประกวดการร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน

ออทิสติก ป.1-ป.6

93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 1. นายประสาร  ทองปรวน



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายวิโชค  คงรักษ์ 1. นายสมบัติ  เรืองราย

2. เด็กชายวุฒติพงษ์  ห้องนครบุรี 2. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์

1. เด็กชายกฤษฎา  นนทรักษ์ 1. นายสมบัติ  เรืองราย

2. เด็กชายธนาวุฒิ  ห้องนครบุรี 2. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์

1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ 1. นางกนกพร  ช่วยเกิด

2. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์ 2. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มพัว 1. นางสาวเจนจิรา  ทองสาม

2. เด็กชายดิษฐรักษ์  พรหมจันทร์ 2. นางสาวจริยา  ภัทรพรภากร

1. เด็กหญิงจิระพันธ์  กันตังกุล 1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน

2. เด็กหญิงสุพัตรา  ล้ิมเจริญชัยชนะ 2. นางสาวสาลิกา  รายา

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา

223 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า

221 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ป.1-ป.6

82 ทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านนาเกลือ225 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลิศ

การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

224 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

87 ทอง

โรงเรียนบ้านบางเป้า

222 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ม.1-ม.3



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายวัศพล  เมืองทรัพย์ 1. นางสาวปราณี  มณีสิงห์

2. เด็กชายศักรินทร์  เทพส่ง 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์

สนิท3. เด็กชายอนาวิล  ฤทธิชู

1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงแก้ว 1. นางเขมรัตน์  เนียมชูช่ืน

2. เด็กชายภูดิศ  แก้วสุวรรณ 2. นางศิริรัศม์  จันทร์มีศรี

3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นานอน

1. เด็กหญิงธัญวรัฒน์  สงมา 1. นายชอบ   อ่อนจง

2. เด็กหญิงรวิกานต์   รักนุ้ย 2. นายเอกกริช   ศรีเพชร์

3. เด็กหญิงอนุธิดา  สูตรไชย

1. เด็กชายกรรวี  มากนคร 1. นางเขมรัตน์  เนียมชูช่ืน

2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีชัย 2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน

3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พลภักดี

1. เด็กชายศิลป์นที   ง่วนฉาย 1. นายชอบ   อ่อนจง

2. เด็กชายเกียรติชัย   สงเสือ 2. นายเอกกริช   ศรีเพชร์

3. เด็กชายไพรัตน์   ทองผอม

229 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์งาน

ใบตองประเภทบายศรีปาก

ชาม ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ

227 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการท าอาหาร 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา       

ป.1-ป.6

92 ทอง ชนะเลิศ

82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง

226 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการจัดสวนถาด

แบบช้ืน ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

 ป.1-ป.6

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ

โรงเรียนบ้านต้นปรง

230 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์ของ

ใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้      

 ป.1-ป.6

89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง

โรงเรียนบ้านต้นปรง

228 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการท าอาหาร 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้       

   ป.1-ป.6



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู

1. เด็กชายยงยุทธ  แหวนเพ็ชร 1. นายสาคร  เจียวก๊ก

2. เด็กชายอดุลวิทย์  หม่ืนละม้าย 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข

3. เด็กชายอรรถสิทธ์ิ  ชูเพชรรัตน์

1. เด็กชายฐิติศักด์ิ  เอียดมุสิก 1. นางสาวมารี  จิตบรรจง

2. เด็กชายบุญเกียรติ  ทองวิจิตร 2. นางสาวสุพรรษา  วังจ านงค์

3. เด็กชายพรวิสิทธ์ิ  ด าคง

799 416

231 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์ของ

เล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้    ป.

1-ป.6

91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี

232 เรียนรวม - การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันการร้อยมาลัย

ดอกไม้สด ประเภทนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน




































































































