
ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

1 กลาวสุนทรพจนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) บานศาลา เด็กหญิงอัญธิชา นายวงศ 88.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวอัณณณิชา ปองผาติพร

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงจิณณพัต  กันทาซาว 87.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสิริญา  ผัดผอง

3) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงอนุธิดา   เชียงราย 79.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปยะรัตน  อินทะสุข

2 กลาวสุนทรพจนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กหญิงบุษกร สัมฤทธ์ิ 86.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายปยะพงษ คําแสน/นางสาวสงกรานต ถุงแกว/นางสาวพิมพชนก รุงสาโรจน

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงอธิติยาพร สุตา 81.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางทัศนาวลัย  หาวา

3) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงรัชนีกร  ริ้วแพร 50.6 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 2 นางชนัญชิดา  ลําพูนพงษ

3 กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงนภัสวรรณ ปองแกว 91.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวมนัสนันท  ตายธานี

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงณัฐฐานันท  โปรงใจ 46.3 เขารวม รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนรรนธวรรณ  หมอเกง 

4 กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กหญิงปนัดดา ทรัพยกลิ่น 91.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายประดิฐพงษ อภิรัชติกุล

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปนทะนัง 82.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเอโซ   อัศวณัฐธัญ

3) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงนํ้าทิพย ลุงซอน 71.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล

5 กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงสุนิสา  แซหยาง 89.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวกันตกนิษฐ  สุธรรมนอย

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายแทนไท  เหมืองหมอ 72.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรทิวา  พรมมา

3) บานศาลา เด็กหญิงพนิดา ฆองนอก 63.0 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุงฟา ไชยซาวงศ

6 กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงณัฐธิดา  แซลุย 82.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวเมธาพร  จารุรัศมิพันธุ

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงรุจิรา หวังพัฒนากุล 73.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอุทัยวรรณ  ปญญา

3) บานศาลา เด็กชายโชคชัย แซลี 60.0 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุงฟา ไชยซาวงศ

7 ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายศุภัชเศรษฐ รัตนพล 97.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายสุวัฒน  วังชวย

เด็กชายหัตถชัย  เพ่ิมพงษ

เด็กชายปฏิพล  จตุวโนทยาน

สรุปผลการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564

ภายใตโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

วันท่ี  19  มีนาคม  2564  ณ   โรงเรียนแมอายวิทยาคม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

2) แมอายวิทยาคม เด็กชายนฤเบศ  สีดา 95.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ

เด็กชายธวัชชัย  ลุงกอ

เด็กชายกรรชัย  ตาทิพย

8 โครงงานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงอรไท  เหรียญทองจันทรเทพ 81.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวศศิธร  วงคอํานาจ

เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เลิศฤทธิ์ปญญากุล นางจินดาพร  ไชยใหม

เด็กหญิงอารียา เลิศฤทธ์ิปญญากุล

2) บานศาลา เด็กหญิงภัสรา ปนลัง 74.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางจิตตานาถ ปลอดสกุล/นางสาวปยธิดา แทนเหรียญเงิน

เด็กหญิงณิชานันท ยะนาน 

เด็กหญิงปรัตกร เรือนเหลือก

9 โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 3) บานแมงอนขี้เหล็ก ด.ญภัทรธิดา  อ่ินแกว 87.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช

เด็กหญิงอาทิติยา  หาญข้ีมอด นางสาวสิริญา  ผัดผอง

เด็กหญิงจีระนันท  ปญญาวงศ

4) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงพิจิตรา  นามใจ 79.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางชนัญชิดา ลําพูนพงษ 

เด็กหญิงดาวเรือง  บุญมา นางสาววาสนา  เดชะกุศล

เด็กหญิงเสาวนีย  นามหนอ

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงกมลวรรณ  หนอคํา 73.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางนงเยาว  คําอินตะ

เด็กหญิงทวีพรรณ  เหรียญทองรัก นางสาวภาวิณี  คําธิ

เด็กหญิงพรทิพย โฆษิตมุธากร

1) บานศาลา เด็กหญิงทศนีย ดวงมิตร 65.3 เหรียญทองแดง ชมเชย นายปยะพงษ คําแสน/นาสาวสงกรานต ถุงแกว/นางสาวพิมพชนก รุงสาโรจน

เด็กหญิงหมวยอู ลุงอู 

เด็กหญิงกรกนก เรือนช่ืน

10 โครงงานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงพิยดา   สิทธิผง 88.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวนิภาพร  สันดวงดี

เด็กหญิงพีรดา  วรรณภา นางสุรีรัตน อุทธา

เด็กหญิงกมลชนก  ไชยยา



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายสุวชัช  มีงาม 85.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวประภาศรี  พรรยา

เด็กชายกานต  ลุงจอ นายธนากร  นิลอุบลพันธ

เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยลังกา

3) บานศาลา เด็กชายจักรพงศ เกษมวงศ 76.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอภิรตี ประดู / นางสาวภัคศินีพิชญ พรมเกา

เด็กชายธนากร สวยพรมราช

เด็กชายอภิวัฒน แสงสวาง

11 โครงงานคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงธนาภา  ไชกัง 87.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม

เด็กหญิงก่ิงกมล  จันทรตาแกว นางสาวพรรณี  ศรียาบ

เด็กหญิงฐิติรัตน  หนอถา

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีพ่ึงจัน 82.7 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจีรนันท  แกวปนตา 

เด็กชายมอนหลาว  ลุงหลู

เด็กชายพลเอก  ไชยมงคล

3) บานศาลา เด็กชายอาเฟย นายวิ 78.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพลวัฒน  เสตะสุหัท / นายณัชพล สมฤทธ์ิ

เด็กชายดลณภัทร เกียรตินิยม 

เด็กชายพัด  ลุงตะ

4) แมอายวิทยาคม เด็กชายพิชัยยุทธ  เผาสกุลเหรียญทอง 76.0 เหรียญเงิน ชมเชย นางสาวศศิมาภรณ  ปนวงคยอง

เด็กหญิงเบญจา  รายวงค นางสาวพัชรินทร  โครงกาบ

เด็กหญิงศุภาพิชญ  มะโนคํา

12 โครงงานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงกชมน  ปนตะ 83.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางพรผกา  วังพฤกษ

เด็กหญิงชลพรรษา  ไชยนอย นางสาวสุภจิรา ชัยรัตน

เด็กหญิงณิชชาวีณ  วรงคอภิวัฒน

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายรพีภัทร  วงศสอง 77.3 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐวดี  อินทไชย

เด็กชายรังสิมันต  ชัยสวัสดิ์

เด็กชายธัญวรัตม  สีธิ



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

13 โครงงานวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กหญิงปภาวรินทร ชัยดา 89.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวรสสุคนธ  คําโพธ์ิ

เด็กหญิงปยวรรณ หวาหลิ่ง นางสาวพัชรมัย อุปแกวตะ

เด็กหญิงสิตานัน

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายสุธินันท  ทาวัน 84.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางกัญจนชญา  ชูจันทร

เด็กหญิงปาณิสรา  กุลเกียรติประวัติ

เด็กหญิงภัทรมนตร ศรีธัญรัตน

3) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงเม  เมืองแสง 83.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐนันท  จันไชยยศ

เด็กหญิงอรทัย  อะจอ นางพิมพไพรสณฑ  อุทธิยัง

เด็กหญิงพิมพชนก  คํายอง

4) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงณัฐณิชา  ระวิมี 74.0 เหรียญเงิน ชมเชย นางสาวเพชรรัตน  ปนรูป 

เด็กหญิงคําแกว  ลุงของ

เด็กหญิงแกว  ลุงหลง

14 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงผุสดี  อินตะ 86.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายรัตนชาติ  สาระโป

เด็กหญิงธัญยพร  ลุงผิง นางสาววณิชยา  คําบาง

เด็กหญิงพิมพผกา  มีปญญา

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงพรรณปพร  ลําจวน 83.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัทธนันท  นันททิพยสกุล

เด็กหญิงศิริประภา  อุนใจ นายเหรียญทองดี  ตาสา

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมมา

15 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงภาวิณี อุปเฮียง 86.2 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวศศิวรรณ  แกวอน

เด็กหญิงรัตนมณี ฝอยเหรียญทอง นางสาวอัญญวดี  ฮองโยง

เด็กหญิงนิภาวรรณ วุฒิคุณ

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายกรวิชญ  นามเหรียญเงิน 82.7 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรัตนชาติ  สาระโป

เด็กหญิงเปมิกา  ธะสุข

เด็กหญิงวาสิตา  แกวยองผาง
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3) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงหมวย  ลุงตะ 68.3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นายบรรจบ  นะฝน

เด็กหญิงจาม  ปางนอย

เด็กหญิงอู  ตะอาง

16 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) บานศาลา เด็กชายสหรัถ  สัตยซื่อ 88.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ วาท่ีรอยตรีเอกชัย  ฟาแลบ 

เด็กชายชินวุฒิ  ไชยเชษฐ นายธีรชาติ  อินชัย

เด็กหญิงกมลชนก  บุญยัง

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายจิตติพัตน  ระวิมี 83.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปฏิภาณ  พ่ึงบุญ

เด็กชายธีรพัฒน  คําแดง นางสาวรัฐพร  หมั่นแสวง

เด็กชายกรวิชญ  ระวิมี

17 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กชายเดนชัย มาดี 88.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวจิรสุตา จันทะวงศ/วาท่ีรอยตรีประพัฒนเดช นันทะชัย

เด็กชายภานุ  ลุงชุ

เด็กชายภาคิน  กุศล

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายอดิศักดิ์ คําปน 82.7 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสาวจรรยา  สุภาวงค

เด็กชายพิชญา  อินทรออน นายถิรนันท  ธรรมกาศ

เด็กชายชยณัฐ  หยกสิริลาวัณย

3) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงอรชร  กาตะ 73.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิรพันธุ  พรหมมินทร

เด็กหญิงสิรภัทร  แกวดี

เด็กหญิงณิชกานต  บุญทาทิพย

18 โครงงานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงณัฐณิชา  ปญญามัง 96.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางวันวิสา  พิละกันธา

เด็กหญิงชายิกา   สืบจากติ๊บ นางเพียงดาว  สุขเปงทวี

เด็กชายกรกฤต  ทิพยรัตน

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงรสสุคนธ  ลุงมาด 93.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรพรรณ  อุนปวง

เด็กหญิงรจนา  ลุงอองคํา

เด็กหญิงชนมน  ศรีวิชัย



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

3) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงปยะนันท  คําวัง 66.3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรากร ธรรมประกอบ

เด็กหญิงวรกมล  ใสใจ นางสาวสุภา  กิจจามงคลสกุล

เด็กหญิงลีหลิ่น โก

19 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงสิริกร  ลุงตะ 84.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา

เด็กหญิงพิชญา  ลุงยอน

เด็กหญิงธัญญลักษณ  โปอินทะ

1) บานศาลา เด็กหญิงพิชชา  นาหลิ่ง 82.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางฐณิฎา คุณยศยิ่ง

เด็กหญิงนงนุช แสงมณี

เด็กหญิงชุติกาญจน เหรียญทองสุข

20 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายอนุรักษ  กันทะจันทร 85.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวอรพรรณ  อุนปวง

เด็กชายธีรภัทร  วองไว

เด็กชายวายุภักดิ์  อูบคํา

1) บานศาลา เด็กชายทวีรัฐ  ธรรมเฮิง 83.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุรีรัตน ระดม/นางสดศรี สุตะวงศ

เด็กชายแสงเมือง ลุงสา

เด็กชายภานุวัฒน พันเพียง

21 โครงงานศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 3) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงจินดารัตน  จั๋นตา 88.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวศิริกานต  สุพรรณ

เด็กหญิงแพรวา  พวันนา นางสาววณิชยา  คําบาง

เด็กหญิงกนกวรรณ  แซจาง

1) บานศาลา เด็กชายสิรภพ กอยะ 69.7 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนฤดล ยาวิชัย

เด็กชายณภัทรสกร กันธิยะ 

เด็กชายเจนพิสิษฐ พงศราศรี

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายสกุลเกียรติ  มีบุญ 68.0 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวชิระ  ไพยารมณ

เด็กชายวริทธ์ิ  เหรียญทองเผือก

เด็กชายธีรพงษ  ปณราชา



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

22 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงกัลยา  แซลิ้ว 91.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร

เด็กหญิงรัญชิดา  สมัคร นางสาวกาญจนาพร ยะสินธ

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาเอ้ือง

เด็กหญิงจิรพร  กลิ่นแมน

เด็กหญิงณิชา  รูเมือง

2) บานศาลา เด็กหญิงอรพรรณ ออนแกว 88.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรรษชล คําไล

เด็กหญิงอมรรัตน ลุงขาว นายวุฒิพงษ กมลชาติชาย

เด็กหญิงพิม แสงใจ นางสาวอังคณา คีรีวิเศษวงศ

เด็กหญิงอมลมณี ชมพู นายประดิฐพงษ อภิรัชติกุล

เด็กชายธีรภัทร ธรรมแสง

เด็กชายใจมนต ลุงจาย 

เด็กหญิงมทินา คองมล 

เด็กชายสิรวิชญ ประเสริฐสังข

3) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายภัทรกร  สุภาจันทรสุข 81.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจตุรพร  ใจณวรรณ

เด็กชายทัตเทพ  ธรรมกุลเจริญ Mr.Patrick   Cocquyt

เด็กหญิงมัชชิมา มูลประดิษฐ นางสาวศศิพิชยา กรไกรวุฒิพงศ 

เด็กหญิงพิชญา นะประสิทธ์ิ นางสาวทิพาวรรณ  พลีท้ังกาย

เด็กชายศุภสิทธ์ิ  เหรียญทองคํา

เด็กหญิงจิดาภา  ดาวเรืองพยุง

เด็กหญิงพิชญสินี  นะประสิทธ์ิ

เด็กหญิงสุรางคณา  คํามาลา

เด็กหญิงภรณวิกา  สุขวัชรกุล



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

23 การแสดงละครภาษาจีน ละครภาษาจีน ไมจํากัดระดับ 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายพีรพัฒน  แซยาง 91.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายรัตนชาติ  สาระโป

เด็กหญิงธีรดา  แซตู นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช

เด็กหญิงณัฐณิชา  แซหวาง

เด็กหญิงณิชา  เซียมราย

เด็กหญิงพิมพอร  เคียงลืน

เด็กหญิงณัฐธิดา  แซลุย

เด็กหญิงกัลยสุดา  คงทรัพย

2) แมอายวิทยาคม นางสาวชลิตา  แสนนา 90.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ

นางสาววรรณวลี  วงศสนิท

นางสาวอรภา จะสอ

นางสาวหน่ึงฤทัย ศรีเรือน

นายอนุชา  มิตรชอบ

นางสาวอติพร  แสงแกว

นางสาวรัตนวดี  ศรีหลา

นางสาวชนิกานต  เปยแหละ

นางสาวสุนิสา  อาจอ

นางสาวอารียา  ตะเฮาะ

1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายพีรพัฒน  ดวงเปง 78.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวดอกไม  ณ ตระกูล

เด็กหญิงกุลภัสสร โรจนโสภณ นางสาวธนัชพร   พันสุภะ

เด็กหญิงพลอยปภัส  พงษภมร

เด็กหญิง กฤษญาภัค  จันตะดุก

เด็กหญิง กิตติยา  อินทนนท

เด็กหญิง วิภาวี  โปนา

เด็กหญิง กัญญารัตน แปงจันเขียว



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

เด็กหญิงธนภรณ ปรีชาโปรง

เด็กหญิงบัณฑิตา  ปรัชญาพนาไพร

เด็กหญิงบุญยานุช  มะริด

24 การคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายกฤตพจน  ระวิมี 90.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยสกุลดี 83.2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุกัญญา เจริญวงศ

3) บานศาลา เด็กหญิงกัญญาณี สายคํา 80.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางกรรณิการ  บัวลาย

25 การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงจิณหนิภา  กันทาซาว 90.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวสิริญา  ผัดผอง

2) บานศาลา เด็กหญิงพิชามญชุ ธรรมลังกา 83.2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางอุไรวรรณ ทิพยพนะ

3) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงพิรามลณ พันธุชวย 80.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุกัญญา เจริญวงศ

26 การคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กหญิงอรพรรณ ปญญา 93.2 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายปยะพงษ คําแสน

2) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงแสงดาว  แสนทอน 90.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรุณ  ศรีเหรียญเงิน

3) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงธัญญาลักษณ  แสงแกว 83.2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช

4) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงจิราภา วานิชตนติลานนท 76.6 เหรียญเงิน ชมเชย นายถนอม  เสารเปง

27 ทักษะทางคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) แมอายวิทยาคม เด็กชายอาทิตย  ลุงทร 94.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายณัฐวรรรน  ตาดคํา

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงกรรณิการ  เขียวคําสุข 88.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางจันทรจิรา  สาริวาท

3) บานศาลา เด็กชายพีรณัฐ  จันทรัตน 84.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปกรณ ยืนธรรม / นายพิชญะ  ปามาละ

28 หุนยนต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงศุภัชภิสรา  รัตนพล 90.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายประพันธ  วังพฤกษ

เด็กชายอภิเดช ผิวใส

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทายา

1) บานศาลา เด็กชายบดินทร  วงคแปง 85.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอภิรตี  ประดู

เด็กชายธีรชัย  ใจแสน นายพลวัฒน  เสตะสุหัท

เด็กชายแดง  คําปาน

เด็กชายปกรณ ภัทรกิจการกุล



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

3) แมอายวิทยาคม เด็กชายเกรียงไกร  ลุงตะ 80.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ

เด็กชายแสงเครือ  ปูซู

เด็กชายสุขสันต  แสงคํา

เด็กชายกฤษฎา  ธีรโชคอนันตกุล

29 รําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 1) บานศาลา เด็กหญิงสิดารัศมิ์ สมบูรณ 87.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางจิตตานาถ ปลอดสกุล/นายสุทธิพงศ มหาวรรณ/นายนภดล ใฝจิตร

เด็กหญิงกิติยา ลุงยะ

เด็กหญิงนันทนภัส ระทอ

เด็กหญิงปุญญาดา กิตติเบญจกุล

เด็กหญิงพราวนภา เดชชัยยศ

เด็กชายอัครพล เจริญใจ 

เด็กชายปณณทัต นันติชัย 

เด็กชายวรพล ชมช่ืน

เด็กชายวีรชาติ จะโจ

เด็กชายอนันตศักดิ์ กาวีวน

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงกิติยา  นายติ 73.0 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวภัทรจุฑา  เจตนภักดี

เด็กหญิงก่ิงกมล  กันธะ

เด็กชายณรงฤทธ์ิ  จาคะ

เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูมิคม

เด็กชายวันใหม  อินตรา

เด็กชายวรเวช  คําอาย

เด็กหญิงณิชนันทน  ชัยทรัพย

เด็กชายรุงเรือง  นายสาม



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

30 นาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงสุชาดา  กังจี 87.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวสมฤทัย   เถาเหรียญทอง

เด็กหญิงธวัลรัตน นิลอุบลพันธ

เด็กหญิงพิชญาภา  ฟองจันสม

เด็กหญิงวรัทยา  โมแฮร

เด็กหญิง อรนุช  มะริด

เด็กหญิงวรรณกานต  ศรีแปง

เด็กหญิงสุนิสา  ภาษาสุข

เด็กหญิงนันทนภัส  สุวรรณฑัต

เด็กหญิงเขมิกา  แลเฉอะ

เด็กหญิงนภัสนันท  สุวรรณฑัต

เด็กหญิงภัชราภา  สมพงษ

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีทัย

เด็กหญิงจีรภิญญา  แปงจันทรหอม

เด็กหญิงชนิตรนันท  สายสุริยะ

2) บานศาลา เด็กหญิงภาสินี วรการ 80.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางพรพิทย ถาอาย

เด็กหญิงนิตยกานต บุญทา นางสาวอัณณณิชา  ปองผาติพร

เด็กหญิงบุญยาพร  เรือนแกว

เด็กหญิงมุทิตา อินตะ

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญยอด

เด็กหญิงประวีณา เลายัง 

เด็กหญิงพิชานันท ผาบผาง 

เด็กหญิงอภิรดี  แซโซง 

เด็กหญิงชัญญา ลุงซอ

เด็กหญิงวรัญญา กันทะนวล



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน
เด็กหญิงกรณิศา สัมฤทธ์ิ

เด็กหญิงสถิตภรณ เข่ือนศรี 

เด็กหญิงฝาย  ลุงหยา

เด็กหญิงจีรนันท  หมอศาสตร

เด็กหญิงภรณวิภา  ลักษณพิสุทธ์ิ

31 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) วิทยาศาสตร 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย นางจารุวรรณ  ปานวิจิตร 78.7 เหรียญเงิน ชนะเลิศ

2) บานศาลา นางสาวรสสุคนธ  คําโพธ์ิ 73.7 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1

32 วาดระบายสี ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงปานเดือน  ลุงจิ่ง 87.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวพิมพชนก  เขียวตั๋น

เด็กหญิงเพชรนํ้าคาง  แซลี้

2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิง กวินธิดา  อินถาเขียว 83.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสรวรรณ  หลักฐาน

เด็กหญิง ปนฑิตา  วิญญารัตน

3) บานศาลา เด็กหญิงพรสุดา  ถ่ินฐาน 62.0 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุวพิชญ  สุภา

เด็กหญิงปราณี  สมบัติ นางสาวพุทธรักษา  เครือนพรัตน

33 วาดระบายสี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กหญิงกัลยรัตน  อาหงิ 90.7 เหรียญทอง ชนะเลิศ วาท่ีรอยตรีหญิงภูษณิศา  ใจอินผล

เด็กหญิงตรีกานต  จันทรธิมา

2) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงฉัตรพร  จันทรกัณฑ 57.7 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอารียา  อํานวยพรเลิศ

เด็กหญิงมานิตา  สางวงศ

34 วาดระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1) บานศาลา เด็กชายพงศกร อูบสาน 88.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายนฤดล ยาวิชัย

เด็กชายกฤษดา คําคง

2) แมอายวิทยาคม เด็กหญิงดุจนภา  อยูบุญ 84.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนากร  ศรีอุทธา

เด็กหญิงคํานอง  ลุงจาม

35 วาดระบายสี ระดับปฐมวัย/อนุบาล 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กหญิงศรัญญา  วัชรคีรีมาศ 84.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางธัญวรัตส  โยธา

เด็กหญิงกมลภัทร  ปตโตทัมซังค

2) บานศาลา เด็กหญิงวนิดา จะแฮ 68.3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสุทธิรัศมิ์ ทําบุญ

เด็กหญิงปนัดดา ฆองนอก



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

3) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายกฤติเดช  เอ่ียมเจริญ 61.0 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางผองจันทร  แกวใจ

เด็กหญิงศรัญญภรณ  คําภีระ นางสาววรรณภา  ทอนทะษร

36  เกมสทายสิเสียงอะไรเอย ระดับปฐมวัย/อนุบาล 2) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายปุณณพัฒน ถาเขียว 100.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวมณีวรรณ สุระเสียง

เด็กหญิงปพิชญา  ชัยยา นางสาวโสภิต  แกวรากมุก

3) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายณัฐภัทร  กางยาง 92.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรรณาภรณ  ชัยลังกา

เด็กหญิงกัลยกร  แสงแกว

1) บานศาลา เด็กชายฑรรชพงศ วงคโยโพ  91.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกุลปริยา ราชสีห

เด็กหญิงปวีณธิดา 

37 เดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย/อนุบาล 1) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายกิตติธัช เตจะนัง 100.0 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวนิดา พิริยคุณธร

เด็กหญิงสุภัสสรา  คชนิล นางสาวนิภาพร ทรงเหรียญทองศิริ

เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองขนาบ

เด็กชายยศพนธ ทาโน

เด็กชายกิตติวิน  วงคสวัสดิ์

เด็กหญิงกรวรรณ ปนตา

เด็กหญิงพัชรินท หนอแกว

เด็กชายศุภณัฐ  ฐานวัฒน

เด็กชายณฐกร  ปญญามัง

เด็กหญิงอ่ิมบุญ  แสนใจ

2) บานศาลา เด็กชายซันเสาใหม  ระทอ 97.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสุทธิรัศมิ์  ทําบุญ

เด็กชายสมพจน นางทัศนีย สมฝน

เด็กชายปรัชญา  จักขุเรือง นางสาวกุลปริยา ราชสีห

เด็กชายสุทัศน  ทินชัยลังกา

เด็กชายปติชา  ศรีวงศตระกูล

เด็กหญิงสุภานันท  กันทะวงศ



ท่ี รายการ ระดับ โรงเรียน รายชื่อผูแขงขัน คะแนน ระดับ รางวัลอันดับ ผูควบคุม/ฝกสอน

เด็กหญิงจิตตราภรณ  หลักดี

เด็กหญิงณัฐณิชา  อิงตะ

เด็กหญิงแสงออน

เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือง

3) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายคณพศ  ชัยวงศ 96.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางณัฐพร  ธเนศอนันตสาร

เด็กชายธนวินท  ลุงตะ

เด็กชายภวัต  -

เด็กชายจักรภัทร  จั๋นตา

เด็กชายธนพนธ  กุณะ

เด็กหญิงศศิภา

เด็กหญิงนันทธนชล  แสงงาม 

เด็กหญิงชรินทรทิพย  โปงรักษ

เด็กหญิงภวันตี  กาศรีวิชัย

เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลจันทรตา

38 การตอตัวเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย/อนุบาล 1) บานแมงอนขี้เหล็ก เด็กชายพบบุญ  รุงเรือง 97.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวนัทธิณี  สิงหธนะ

เด็กหญิงอารดา  ลออรัตนตระกูล

เด็กหญิงกชพรรณ  แกวปน

2) บานศาลา เด็กชายกลวัชร เรือนช่ืน 96.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางทัศนีย สมฝน

เด็กชายปรวีย

เด็กหญิงกัญญัส หาปอง

3) ตนแกวผดุงพิทยาลัย เด็กชายรัฐพงค  คชเวช  94.0 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิริพร  พุทเกษร

เด็กหญิงฤัฏฏิณัน กันทะนะ นางสาวศุทธินี   ศีลสังวรณ

เด็กชายณัฐดนัย วงคฤทธ์ิ 


