
รายงานผู้ชนะเลิศระดบัเหรียญทอง ตวัแทนเข้าแข่งขนัระดบัต่อไป

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร ั�งที� 69 ปีการศกึษา 2562 ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา จงัหวดัมุกดาหาร

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั โรงเรียน นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดั
ลายมอืสื�อภาษา
ไทย ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. เด็กหญงิรตัตยิา
ภรณ์  ผนัผอ่น
 

1. นางวจิติรา  เสยีงเสนาะ
 

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดั
ลายมอืสื�อภาษา
ไทย ม.4-ม.6

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาว
จุฑามาศ  ศรีหวัแฮ
 

1. นางสาวสาวณีิ   แกว้ฝ่าย
 

3 ภาษาไทย การแขง่ขนั
วรรณกรรม
พจิารณ์ ม.1-
ม.3

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิธมิา
พร  สญูฤทธิ �
 

1. นางวรรณภา  วดัเขา้หลาม
 

4 ภาษาไทย การแขง่ขนั
วรรณกรรม
พจิารณ์ ม.4-
ม.6

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นายอนุภาพ
  พา้ดทาบ
 

1. นางสาวกานต์พชิชา  นาค
จติพสิทุธิ �
 

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจ
วรรณคด ีม.1-
ม.3

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิชนนิ
กานต์  บทุธจิกัร
 

1. นางสาวกลัยา   วเิศษศรี
 

6 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจ
วรรณคด ีม.4-
ม.6

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาวพชิชา
ภา    เนตรวงค์
 

1. นางสาวกานต์พชิชา  นาค
จติพสิทุธิ �
 

7 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียง
รอ้ยถอ้ย
ความ(การเขยีน
เรียงความ) ม.1-
ม.3

93.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิภทัรจา
รนิ  คาํศรีทา
 

1. นางประไพพศิ  ออ่นตาม
 

8 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียง
รอ้ยถอ้ย
ความ(การเขยีน
เรียงความ) ม.4-
ม.6

88.25 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาว
เบญจวรรณ    สรูีป
หมอก
 

1. นางจารุวรรณ  ใจศริิ
 

9 ภาษาไทย การแขง่ขนัการ
ทอ่งอาขยาน
ทาํนองเสนาะ
ม.1-ม.3

90.67 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กหญงิกนก
วรรณ  อนิออ่น
 

1. นางกนัยารตัน์  สวุรรณ
ไตรย์
 

10 ภาษาไทย การแขง่ขนัการ
ทอ่งอาขยาน
ทาํนองเสนาะ
ม.4-ม.6

93.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นายดนยั  ปิต
ชาติ
 

1. นายทวิากร  บญุใหญ่
 

11 ภาษาไทย การแขง่ขนักวี
เยาวชนคนรุน่
ใหม ่กาพย์ยานี
๑๑ (๖ บท)
ม.1-ม.3

95.4 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กชายฐติพิงศ์
  ชยัวงคษ์า
2. เด็กชายวชั
รนิ  อดุมศรี
 

1. นางสาวกลัยา  วเิศษศรี
2. นางสาวนํ�าฝน  นาโสก
 

https://esan69.sillapa.net/sm-mdh3/modules/report/report_winner.php
https://esan69.sillapa.net/sm-mdh3/modules/report/report_winner.php?order=school


12 ภาษาไทย การแขง่ขนักวี
เยาวชนคนรุน่
ใหม ่โคลงสี�
สภุาพ (๔ บท)
ม.4-ม.6

97.3 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวพร
พชิญ์  หวะสวุรรณ
2. นางสาวอรว
รา  ทองศรี
 

1. นางเยาวลกัษณ์  ศรีภกัดี
2. นางสาวพรทภิา  มากมลูดี
 

13 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่
คาํศพัทภ์าษา
ไทย (คาํคมเดมิ)
ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กหญงิป
ภาดา  ระแวกโสม
2. เด็กหญงิอภสิ
รา  ผวิเหลือง
 

1. นางสาวสชุาดา  มะเสนยั
2. นางสาวนลพรรณ  บบัพาน
 

14 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่
คาํศพัทภ์าษา
ไทย (คาํคมเดมิ)
ม.4-ม.6

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผา
เทบิวทิยา

1. นายกฤษณะ
  เพชรจาํพอน
 

1. นางนฤมล   จนัเต็ม
 

15 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉ
รยิภาพทาง
คณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กชายธน
วชิญ์  จนัปุ่ ม
 

1. นางอญัชลี  คนหม ั�น
 

16 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉ
รยิภาพทาง
คณิตศาสตร์
ม.4-ม.6

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นายชาญ
ชล  พทิกัษ์ชยั
ดาํรงค์
 

1. นางสาวอจัฉรา  วนัฤกษ์
 

17 คณิตศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทสรา้ง
ทฤษฎหีรือคาํ
อธบิายทาง
คณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

89.75 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิธนทัธ์
ชนนั  ทวีโคตร
2. เด็กชายศริ
ศกัดิ �  เต็มศริศิกัดิ �
3. เด็กหญงิไปร
ยา  พานชยัพบิลู
 

1. นางสาววนัวสิา  ประภาศรี
2. นางกลิ�นจนัทร์  รามางกรู
 

18 คณิตศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทสรา้ง
ทฤษฎหีรือคาํ
อธบิายทาง
คณิตศาสตร์
ม.4-ม.6

89.17 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาววรนิธรี
า  จารุการ
2. นางสาววภิา
พร  บญัญตัิ
นพรตัน์
3. นายวุฒิ
พงษ์  เทพจ ั�ง
 

1. นางสาวอารยา  ไมโ่ศก
2. นายกรกฏ  กลา้พรอ้ม
 

19 คณิตศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทบรูณา
การความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไป
ประยกุต์ใช ้ม.1-
ม.3

95.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิกลุ
ภสัสร์  ภมูาลา
2. เด็กหญงิจาร
วี  คงอยู่
3. เด็กหญงิสรินิท
รา  จบิทอง
 

1. นางสาวรชันี  ประวะกลุ
2. นางสาวประไพ  สพุร
 

20 คณิตศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทบรูณา
การความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไป
ประยกุต์ใช ้ม.4-
ม.6

94.9 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายชนิ
วตัร  เทพสรุย์ิ
2. นางสาวณฐั
นรี  ศรีประเสรฐิ
3. นางสาวนิธิ
มา  น้อยหอ้งไล่
 

1. นางสาวสงัเวียน  แผนสพุดั
2. นางสาวทานตะวนั  สดีา
 



21 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนั
สรา้งสรรคผ์ล
งานคณิตศาสตร์
โดยใชโ้ปรแกรม
GSP ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กชายกฤษ
ดา  ลีทหาร
2. เด็กชายพส
ธร  ธรีพงษกร
 

1. นางรตันา  สคุาํภา
2. นายจริายสุ  สดสขุ
 

22 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนั
สรา้งสรรคผ์ล
งานคณิตศาสตร์
โดยใชโ้ปรแกรม
GSP ม.4-ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวพชร
พร  แทนขนุทด
2. นายพีร
พงศ์  จอมจุมพลภา
 

1. นายสงิหะ  เดชฤทธิ�
2. นายเชาวพชิญ์  จนัทร์เพ็ง
 

23 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิ
เลขเร็ว ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. นายอภสิทิธิ �
  สลางสงิห์
 

1. นายมชียั  เกตจุนา
 

24 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิ
เลขเร็ว ม.4-ม.6

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาว
กาญจนา   โคตร
พรม 
 

1. นางสาวกนัตนา  ชมจุมจงั
 

25 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่
สมการ
คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหวา้น
ใหญว่ทิยา

1. เด็กหญงิภทัรจา
รนิ  อนิทร์นาง
2. เด็กชายภานุ
วฒัน์  เมอืงโคตร
 

1. นายธรรมพล   เชื�อคนแข็ง
2. นายขจรศกัดิ �  ฝ่ายลี
 

26 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่
สมการ
คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
แวงใหญพ่ทิยา
สรรค์

1. นายกรวชิญ์  ศรี
วชิา
 

1. นายสมพงษ์  วเิศษโวหาร
 

27 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโด
ก ุม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนรม่
เกลา้พทิยา
สรรค์

1. เด็กหญงิ
กลัยา  สลางสงิห์
 

1. นายคาํจนัทร์  สขุเสมอ
 

28 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโด
ก ุม.4-ม.6

100 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวนว
ธดิา  ธนโชตภิสูทิธิ �
 

1. นางกิ�งไผ ่ สานุกจิ
 

29 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัเวท
คณิต ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กหญงิชนนั
ธร  เอกธนกฤตกลุ
 

1. นายชนิวตัร  ชาวนัดี
 

30 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉ
รยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์
ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิ
กชกร  คลอ่งแคลว่
2. เด็กหญงิกร
เกศ  จริปัปภา
3. เด็กหญงิพชัราภ
รณ์  สนิทนวล
 

1. นายสพุรม  ปทัทมุ
2. นางสาวณฐักช
นนัท ์ ทองคาํ
 

31 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉ
รยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์
ม.4-ม.6

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวกลุ
เกต  สขุผล
2. นางสาว
รฐา  รกัษ์ชุมชน
3. นางสาวสดุา
รตัน์  อุน่ลุม
 

1. นายอนุทนิ  พยงุวงษ์
2. นางสาวพชัราภรณ์  วชิา
สาร
 

32 วทิยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วทิยาศาสตร์

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
แวงวทิยาคม

1. นางสาวกมล
รตัน์  กลาง
ประพนัธ์
2. เด็กชายทกัษ์

1. นางสาวปณุยาพร  ผวิขาํ
2. นางสาวสวลี  ทาสเีพ็ชร
 



ประเภททดลอง
ม.1-ม.3

ดนยั  จารุเนตร
3. นางสาว
ปนดัดา  แสนโสม
 

33 วทิยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วทิยาศาสตร์
ประเภททดลอง
ม.4-ม.6

89.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวกญั
ญาณฐั  มิ�งทอง
2. นางสาวนภา
พรรณ  หงษ์ศรี
3. นางสาวหนึ�ง
ฤทยั  ไกยเดช
 

1. นายธรีะวุฒ ิ จนัทะพนัธ์
2. นางมนีารตัน์  วงศ์เสน่ห์
 

34 วทิยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วทิยาศาสตร์
ประเภทสิ�ง
ประดษิฐ์ ม.1-
ม.3

86.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. เด็กหญงิ
ตะวนั  รีฮงุ
2. เด็กหญงิ
อมรรตัน์  สมหวงั
3. เด็กหญงิอยัญ
รนิ  กงนะ
 

1. นางสาววทิยา  แสนสขุ
2. นางสาวตตญิา  ชนะ
เคราะห์
 

35 วทิยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วทิยาศาสตร์
ประเภทสิ�ง
ประดษิฐ์ ม.4-
ม.6

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นายคณุา
นนต์  รตันโกเศศ
2. นายสรชชั  ว
รสาร
3. นายเมธา  สตั
นาโค
 

1. นายธรีะวุฒ ิ จนัทะพนัธ์
2. นางมนีารตน์  วงศ์เสน่ห์
 

36 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการ
แสดงทาง
วทิยาศาสตร์
(Science
Show) ม.1-
ม.3

91.67 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาวณฐั
รตัน์  เชื�อวงัคาํ
2. เด็กหญงิวทนั
ยา  คาํมงุคณุ
3. เด็กหญงิอา
รดา  คาํลือไชย
 

1. นายวุฒพิงษ์  แผนสพุดั
2. นางสาวมาลยัพร  คาํมงุคณุ
 

37 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการ
แสดงทาง
วทิยาศาสตร์
(Science
Show) ม.4-
ม.6

95.63 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นายธรีะ
พนัธุ์  รูปงาม
2. นางสาวรวสิ
รา  แสงผยุ
3. นายวุฒชิยั  ไชย
เพชร
 

1. นายวุฒพิงษ์  แผนสพุดั
2. นางสนุนัทา  หาคุม้คลงั
 

38 วทิยาศาสตร์ การประกวดผล
งานสิ�งประดษิฐ์
ทางวทิยาศาสตร์
ม.1-ม.3

84.17 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. เด็กชายทรง
สนุนัท ์ ไชยเพชร
2. เด็กชายเฉลมิ
ราช  พุกอบุล
 

1. นางสาวมาลยัพร  คาํมงุคณุ
2. นางนํ�าฝน  แสนทวีสขุ
 

39 วทิยาศาสตร์ การประกวดผล
งานสิ�งประดษิฐ์
ทางวทิยาศาสตร์
ม.4-ม.6

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นายธรีพล  บญุ
ทศ
2. นายเอกรฐั
ภมู ิ พละหาญ
 

1. นายธนบตัร  กองแกว้
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 

40 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนั
เครื�องบนิพลงั
ยาง ประเภทบนิ
นานสามมติิ
(3D) ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนดง
เย็นวทิยาคม

1. เด็กชายธน
ภทัร์  ทองน้อย
2. เด็กชายพร
เทพ  แสงสวา่ง
 

1. นายกติตศิกัดิ �  มอ่มพะ
เนาว์
2. นางสาวพฒันาวด ี ใกลฝ้น
 

41 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนั 95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนดง 1. เด็กชายกติติ 1. นายกติตศิกัดิ �  มอ่มพะ



เครื�องบนิพลงั
ยาง ประเภทบนิ
นาน ปลอ่ยอสิระ
ม.1-ม.3

เย็นวทิยาคม วฒัน์  ดดีวงพนัธ์
2. เด็กชายวชั
รา  การนิทอง
 

เนาว์
2. นางสาวพฒันาวด ี ใกลฝ้น
 

42 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนั
อากาศยาน
บงัคบัดว้ยวทิยุ
ประเภทพชิติเป้า
หมาย ม.4-ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. นายธน
ภทัร  มอนน้อย
2. นาย
พงศธร  ระนา
3. นายวศนิ  สาระ
ไชย
 

1. นายถนอม  น้อยทรง
2. นางเจษศรนิทร์  เสยีงลํ�า
 

43 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
เพลงคณุธรรม
ม.1-ม.3

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิชนญัชิ
ดา  ศรีลาศกัดิ �
2. เด็กหญงิ
ชุตมิา  อรุะ
3. เด็กหญงิฐติิ
กา  กาํธรบรบิรูณ์
กลู
4. เด็กหญงิปณิ
ดา  จูมแพง
5. เด็กหญงิพชิชา
พร  แสงสวา่ง
 

1. นางพยอม  แสงจนัทร์
2. นางสวุรรณา  รตันศรี
 

44 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
เพลงคณุธรรม
ม.4-ม.6

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวกร
กนก  ซาเสน
2. นางสาวจริาภ
รณ์  จติการ
3. นางสาวชลลดั
ดา  ทองกาล
4. นายณฎัฐ
กมล  นาโสก
5. นางสาวอรสิ
ยา  ทองทา
 

1. นางสาวภทัรพร   สรุยิา
ชยัวฒัน์
2. นายวชัระ  กณิเรศ 
 

45 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
โครงงาน
คณุธรรม ม.1-
ม.3

91 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กชายชาญ
พชิยั  จนัปุ่ ม
2. เด็กหญงิณิชา
ภทัร  อุน่อารีย์กลุ
3. เด็กหญงินนัท์
นภสั  บวับญุ
4. เด็กหญงินิธิ
พร  กอ่วงศ์
5. เด็กหญงิ
พนิดา  ทองโบราณ
 

1. นางรชันี  ชุไชย์
2. นางสาวปรียานุช  จวง
จนัทร์
 

46 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
โครงงาน
คณุธรรม ม.4-
ม.6

88.43 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นางสาวกลัยา
กร  นารีนุช
2. นางสาวจรรย
พร  มลุะชีวะ
3. นางสาวญาดาว
ด ี อคุาํ
4. นางสาวพชัริ
นทร์  ฤทธทิศิ
5. นางสาวเบญญา
ภา  ตน้คาํ
 

1. นางสาวจนิตนา  ดดีวง
พนัธ์
2. นางสาวใหม ่ ทมุสี
 

47 สงัคมศกึษา การประกวด 93.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน 1. เด็กชายชนะ 1. นายวชัระ  กณิเรศ 



ศาสนาและ
วฒันธรรม

ภาพยนตร์ส ั�น
ม.1-ม.3

มกุดาหาร ชยั  แสงศรี
2. เด็กชายณฐัชา
  จนัทะไทย
3. เด็กชายฟาร์
โรห์   รตันสถติกลู
4. เด็กชายสรุมัภา
  ศรีลาศกัดิ �
5. เด็กชายอภิ
วตั  พชิญธาดา
นนท์
 

2. นายเจนวทิย์   สวุรรณศรี
 

48 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
ภาพยนตร์ส ั�น
ม.4-ม.6

92.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นางสาว
ชุตมิา  บญุเรือง
นาม
2. นางสาวพชัริ
นทร์  กอทอง
3. นางสาววรรนิ
ดา  เสน่ห์พูด
4. นางสาววริาภ
รณ์  สวุรรณไตรย์
5. นางสาวสภุา
พรรณ  ดาํขาํ
 

1. นางสาวใหม ่ ทมุสี
2. นายศกัดิ �นิรนัดร์  วงษ์ศรี
แกว้
 

49 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่
นิทานคณุธรรม
ม.1-ม.3

94.71 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กชายวชัธิ
พงษ์  ปิดตงัระพา
 

1. นางสมร  จรลี
 

50 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่
นิทานคณุธรรม
ม.4-ม.6

91.8 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวชฎา
พร  วริโิชติ
 

1. นางรชันี  ชุไชย์
 

51 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
มารยาทไทย
ม.1-ม.3

96.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิวนชั
พร  ทะเสนฮด
2. เด็กชา
ยศภุณฐั  วงัคะฮาต
 

1. นางสาวจตพุร   เตยีตระกลู
2. นายปิยะบตุร  จติรชว่ย
 

52 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวด
มารยาทไทย
ม.4-ม.6

95.76 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวจนิป
ต ี อปุญัญ์
2. นายวีรภทัร  อุน่
รตันะ
 

1. นายปิยะบตุร  จติรชว่ย
2. นางสาวจริภชัญา  คาํหาญ
 

53 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดสวด
มนต์แปลองักฤษ
ม.1-ม.6

92.29 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผึ�ง
แดดวทิยาคาร

1. เด็กหญงิ
กรรณิการ์  มงคล
สภุา
2. นางสาวกลุจิ
รา  มสีทิธิ �
3. เด็กหญงิจารุ
วรรณ  กลิ�นบวั
4. เด็กหญงิณฐั
ธดิา  ไววอ่ง
5. นางสาวมนิธิ
ทรา  ประกอบ
ทรพัย์
6. เด็กหญงิศศมิาภ
รณ์  สพุร
7. เด็กหญงิศริฟ้ิา
ใส  สพุร
8. นางสาวสริิ
พร  สพุร

1. นายชุตภิาส  ยนืย ั�ง
2. นางปรศินา  รอบคอบ
3. นายวสิยั  สมประสงค์
 



9. เด็กหญงิสนิุ
สา  ชยัสงค์
10. นางสาวสรีุ
รตัน์  เสยีงใหญ่
 

54 สขุศกึษา
และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัแอ
โรบกิ ม.1-ม.6

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กหญงิ
จุฑามาศ  ปตัถาทมุ
2. เด็กหญงิฐานิ
ดา  น้อยทรง
3. เด็กหญงิณฏัฐ์
นรี  โพธิ �ใต้
4. เด็กหญงิณฐัิ
ยา  ปทัทมุ
5. เด็กหญงิ
ปารชิาต ิ ไชยภกัดี
6. เด็กหญงิ
มายาวี  แสงจนัทร์
7. เด็กหญงิรชันิ
ดา  แสนโคตร
8. เด็กหญงิศริ
ดา  อาจวชิยั
9. เด็กหญงิอรสุ
รางค ์ ผอ่งแผว้
10. เด็กหญงิอารี
ยา  ใจงาม
 

1. นายควรคดิ  สนิสวสัดิ �
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นางสธุรีา  ตนัศร
 

55 สขุศกึษา
และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัคตีะ
มวยไทย ม.1-
ม.6

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. นางสาวกญัญา
รตัน์  ไชยทอง
2. นางสาวจี
รนุช  คนซื�อ
3. นางสาวปิยะ
นุช  คาํมะลา
4. นางสาวพรธิ
ตา  สวุรรณไตรย์
5. นางสาวพณัธ
สา  ปทัทมุ
6. นางสาวพณัธิ
พา  ปทัทมุ
7. นางสาวภทัร
ดา  อคุาํพนัธ์
8. นางสาวสภุาภ
รณ์  วงคห์ลวงอดุ
9. นางสาว
อบุลรตัน์  บษุราคมั
 

1. นางนภามาศ  แสนโคตร
2. นายควรคดิ  สนิสวสัดิ �
3. นายไพรวรรณ์  บษุบงค์
 

56 สขุศกึษา
และ
พลศกึษา

การแขง่ขนั
ทกัษะพื�นฐาน
ดา้นกฬีา(มวย
สากลสมคัรเลน่)
ม.1-ม.3

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนดง
เย็นวทิยาคม

1. เด็กชายจกัริ
นทร์  รุง่โรจน์
2. เด็กชายณฐั
ภมู ิ คนเพียร
3. เด็กชายนนัท
วฒัน์  สจุรติ
4. เด็กชายพงษ์ศ
ธร  กมุภโิล
5. เด็กชายพีร
พฒัน์  สมพรอ้ม
6. เด็กชายภคัร
วตัร  ดดีวงพนัธ์
7. เด็กชายภทัร
าวุธ  เสนาพรม

1. นายธวชัชยั  รุง่โรจน์
2. นางสาวสาคร  ทองดี
3. นางพดัศรี   แสนโสม
 



8. เด็กชายภู
ธเนศ  ชาญสร
9. เด็กชายศรสนิ
ชยั  รุง่โรจน์
10. เด็กชายศภุ
ชยั  ราชวิงค์
 

57 สขุศกึษา
และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบ
ปญัหาสขุศกึษา
และพลศกึษา
ม.1-ม.3

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิขวญั
ชีวา  ลาโกน
2. เด็กชายภาณุ
วตัร  บรีุรตัน์
 

1. นายกติตกิร  พนัธ์สวุรรณ
2. นายกติตนินัท ์  ดวงรุง่
 

58 สขุศกึษา
และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบ
ปญัหาสขุศกึษา
และพลศกึษา
ม.4-ม.6

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นายสหวรรธก์
  ปตัลา
2. นายอนุชา   รตั
นวงค์
 

1. นายกติตกิร  พนัธ์สวุรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์   ไปนาน
 

59 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
"ศลิป์
สรา้งสรรค"์
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กชายทชั
ทวิ  แสนศรี
 

1. นายอนุชติ  ศรีสวุรรณ์
 

60 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
"ศลิป์
สรา้งสรรค"์
ม.4-ม.6

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นายวชัระ  แสน
ศรี
 

1. นายอนุชติ  ศรีสวุรรณ์
 

61 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาด
ภาพระบายสี
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กหญงิชฎา
พร  พนัผวิ
 

1. นางสจุติรา  แสนโคตร
 

62 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาด
ภาพระบายสี
ม.4-ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวกศุล
สริ ิ โทนุการ
 

1. นายมานะชยั  วงษ์ประชา
 

63 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
เขยีนภาพไทย
ประเพณี ม.1-
ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กหญงิศศิ
นา  สกลุไทย
 

1. นางสาวสพุชิญา  สวุรรณ
ศรี
 

64 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
เขยีนภาพไทย
ประเพณี ม.4-
ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นาย
ปฏพิทัธ์  หงษ์เจือ
 

1. นายอนุชติ  ศรีสวุรรณ์
 

65 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
เขยีนภาพ
จติรกรรมไทยสี
เอกรงค ์ม.1-
ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กหญงิฐดิา
ภา  ซุยใจทดั
 

1. นายอนุชติ  ศรีสวุรรณ์
 

66 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
เขยีนภาพ
จติรกรรมไทยสี
เอกรงค ์ม.4-
ม.6

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นางสาว
วาสนา  บนัตะบอน
 

1. นายอนุชติ  ศรีสวุรรณ์
 

67 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
สรา้งสรรคภ์าพ

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. เด็กหญงิปวนั
รตัน์   โคตรพรม
2. เด็กหญงิอภชิญา

1. นายคมสนัต์  ตน้สวรรค์
2. นางปณุยนุช  สวุรรณไตรย์
 



ดว้ยการปะตดิ
ม.1-ม.3

  ทองกาล
 

68 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาด
ภาพลายเสน้
(Drawing)
ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กชายโกสิ
ทชภฏั  สงิห์ไชย
 

1. นายมานะชยั  วงษ์ประชา
 

69 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาด
ภาพลายเสน้
(Drawing)
ม.4-ม.6

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. นางสาวรกั
ษิณา  น้อยทรง
 

1. นางสจุติรา  แสนโคตร
 

70 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
ประตมิากรรม
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นาย
จกัรพงษ์  หนอง
แคน
2. นายทศั
นพงษ์  คาํนนท์
3. นาย
ธรรมศาสตร์  พนม
ภมูิ
 

1. นายนพดล  สายจนัทร์
 

71 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั
ประตมิากรรม
ม.4-ม.6

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวพมิพิ
กา  อสุพุนัธ์
2. นางสาวสดุา
รตัน์   วงศ์ไชยา
3. นายเทพาธปิ
  พนัหลา
 

1. นายพุฒพิฒัน์   อาจวชิยั
 

72 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวง
ดนตรีสตรงิ
ม.1-ม.3

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผึ�ง
แดดวทิยาคาร

1. เด็กชายจริ
ภทัร  มงคลสภุา
2. เด็กชายชนิ
วตัร  มะลวิลัย์
3. เด็กชายปิยะ
พฒัน์  รชัอนิทร์
4. เด็กชายพีระ
ยทุธ  แกน่จนัทร์
5. เด็กชาย
สวุรรณภมู ิ พนัธุ์
กาง
6. เด็กหญงิใกล้
รุง่  กลิ�นประทมุ
ทพิย์
 

1. นายอาชา  เกื�อหนองขุน่
2. นายใจเพชร  จนัทรสาขา
 

73 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวง
ดนตรีสตรงิ
ม.4-ม.6

83.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหวา้น
ใหญว่ทิยา

1. นายจีร
ยทุธ  เมอืงโคตร
2. นายธนพล  สาย
คาํวงค์
3. นางสาวธญั
ชนก  เมอืงโคตร
4. นางสาวศรีจาร
วี  มนต์นามอญ
5. นายศขิรนิ
ทร์  การงาน
6. นายศริวิฒัน์
  หลงมวีงค์
 

1. นางชวนัรตัน์  สรุยิพงษ์
2. นายสรุชยั  วงัทะพนัธ์
3. นางสาวพชัรา  หงษ์สมดี
 

74 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวง 87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน 1. นางสาวกฤต 1. นายปรีด ี  ศรีประเสรฐิ



ดนตรีลูกทุง่
ประเภททมี ข
ม.1-ม.6

มกุดาหาร ฐญิา   กลาง
ประพนัธ์
2. นายกษมา  สิ
งวงษา
3. นางสาวจติรลดา
  ศรีลาศกัดิ �
4. นางสาวจนิร
วรรณ  สอนส ั�ง
5. นางสาวจริาภ
รณ์   พกิลุศรี
6. นางสาว
ชุตมิา  แข็งแรง
7. นางสาวณ
ภทัร  เสนาน้อย 
8. นายณฐัพฒัน์   
เขยีวอาสะวะ
9. นางสาวณิชกมล
  เหลืองอรา่ม
10. นางสาวดลยา
  ดดีวงพนัธ์
11. เด็กชายธน
พงษ์   บญุคาํ 
12. เด็กหญงิธญั
วรรณ   สพุรธน
วฒัน์ 
13. นายธรีภทัธ์
  ทองจนัทร์
14. นายธรีภทัร
  เที�ยงโยธา
15. เด็กชายนนัทิ
พฒัน์   เอกอารี
พงศ์ 
16. นายนิธวิฒัน์
  พลธริาช
17. เด็กหญงิปณิ
ตา   ไววอ่ง
18. นางสาวปารติา
  ไววอ่ง
19. นางสาวปิยะ
รตัน์   ศรีวะอไุร
20. นายพชรพล
  สถริภมูชิยั
21. นางสาวพชัรา
ภรณ์   คนขยนั
22. นางสาวฟาติ
มา   สมบตัหิอม
23. นางสาวภทัทิ
ยา   ราชวิงศ์
24. เด็กชายระพี
พฒัน์   ราชวิงศ์ 
25. เด็กหญงิรุจริ
ดา  ตาลเอี�ยม
26. นายลทัธพล
  ศรีปทมุภรณ์
27. นายวรพล
  นนทน์าภา
28. นางสาว
วรญัญา   บญุทศ
29. เด็กหญงิวิ
มลณฐั   ขวานคร 
30. นางสาวศรินุิช

2. นายวชัระ  กณิเรศ
3. นายนพดล  ขนัแข็ง
4. นางนลนีิ  ไววอ่ง
 



  สทุธปิระภา
31. เด็กชายศภุ
กจิ  พาลกึ
32. นายสหภทัร   
เชาว์เชี�ยวชาญ
33. เด็กหญงิสาย
สลลิ  ประสนิุงค์
34. นางสาวสชุาดา
  หารจติ
35. นางสาวอภสั
นนัท ์  จนัทรโคตร 
36. นางสาวอลี
นา  ดอกไมเ้พ็ง
37. นายอคัรพล
  โทนแกว้
38. นางสาวเกสรา
  บตุรศรี 
39. นายเต็มบญุ
  บรรพชาติ
40. นางสาวเพ็ญ
นภา   คงรอด
 

75 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
ทุง่ ประเภทชาย
ม.1-ม.3

91.83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. เด็กชายธน
วฒัน์  สมตน
 

1. นายพเิชษฐ์   วงคจ์นัทร์
 

76 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
ทุง่ ประเภทชาย
ม.4-ม.6

88.83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. นายสจัจะ
เพชร  อทุาวงศ์
 

1. นายนพดล  นนทข์ดุทด
 

77 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
ทุง่ ประเภทหญงิ
ม.1-ม.3

90.71 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงินลนิ
รตัน์  โคสาสุ
 

1. นายนพดล  ขนัแข็ง
 

78 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
ทุง่ ประเภทหญงิ
ม.4-ม.6

92.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
แวงวทิยาคม

1. นางสาวผกา
มาศ  เย็นสขุ
 

1. นายเฉลมิชยั  ชาญเฉลมิ
 

79 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
ชาย ม.1-ม.3

85.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. เด็กชายพุทธ
พงษ์  สดุาบตุร
 

1. นายพเิชษฐ์  วงคจ์นัทร์
 

80 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6

88.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนพลงั
ราษฎร์พทิยา
สรรพ์

1. นายสวติต์  ไตร
ยวงค์
 

1. นางสาวพรจติร  กลาง
ประพนัธ์
 

81 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
หญงิ ม.1-ม.3

86.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. เด็กหญงิปาล์ม
ธนพร  รูปเรี�ยม
 

1. นายพเิชษฐ์   วงคจ์นัทร์
 

82 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
หญงิ ม.4-ม.6

90.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. นางสาวนลนิ
ทพิย์  เสยีงหวาน
 

1. นางประไพ  เบญมาตย์
 

83 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั 89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน 1. นายภวูชิญ์  สม 1. นายนพดล  ขนัแข็ง



รอ้งเพลงสากล
ประเภทชาย
ม.4-ม.6

มกุดาหาร คะเนย์
 

 

84 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงสากล
ประเภทหญงิ
ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนพลงั
ราษฎร์พทิยา
สรรพ์

1. นางสาวพงษ์
พรรณี  ไตรยวงค์
 

1. นางเกษศรินิทร  ภริมย์
 

85 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงสากล
ประเภทหญงิ
ม.4-ม.6

87.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวศภุ
ลกัษณ์  พนม
พรรณ
 

1. นายดาํรงค ์ พษิเศษ
 

86 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงพระ
ราชนิพนธ์
ประเภทชาย
ม.1-ม.3

85.25 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. เด็กชายภานุ
มาส  เบญมาตย์
 

1. นางประไพ  เบญมาตย์
 

87 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงพระ
ราชนิพนธ์
ประเภทชาย
ม.4-ม.6

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนพลงั
ราษฎร์พทิยา
สรรพ์

1. นายสวติต์  ไตร
ยวงค์
 

1. นางสาวพรจติร  กลาง
ประพนัธ์
 

88 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงพระ
ราชนิพนธ์
ประเภทหญงิ
ม.1-ม.3

88.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. เด็กหญงิปนิต
ตา  สมตน
 

1. นางประไพ  เบญมาตย์
 

89 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบั
รอ้งเพลงพระ
ราชนิพนธ์
ประเภทหญงิ
ม.4-ม.6

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นางสาวนิลา
วลัย์  สระนาม
 

1. นายพเิชษฐ์  วงคจ์นัทร์
 

90 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดขบั
ขานประสาน
เสยีง ม.4-ม.6

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวขวญั
ชนก  สนุทรสวสัดิ �
2. นางสาวขวญั
ฤทยั  พนัทะ
3. นางสาวคตี
ภทัร  จนัทร
ประเสรฐิ
4. นางสาวคตี
ภทัร  นามสี
5. นางสาวจดิา
ภา  แข็งแรง
6. นางสาวจริะ
ประภา  อรบตุร
7. นางสาวชฎา
พร  วริโิชติ
8. นางสาวชุติ
มณฑน์  ศรีสขุ
9. นางสาว
ชุลีพร  โคตรสขงึ
10. นางสาว
ณฐัฐณิณัท ์ แคน
ศลิา
11. นางสาวณฐัทชิ
า   พุม่เสอื

1. นางกลิ�นจนัทร์  รามางกรู
2. นางสาวสขุมุมาลย์  แสง
กลา้
3. นายนพดล  ขนัแข็ง
4. นายวชัระ  กณิเรศ
5. นายปฎภิทัร  ขนัแข็ง
6. นายปรีด ี ศรีประสงค์
7. นายนภทัรพี  จนัทนะ
มนิุนทร์
8. นางสาวสริพิร  ลีนาราช
 



12. นางสาวณิชา
ภทัร  ศรีวะวงค์
13. นางสาวทวิาภ
รณ์  เดชาสทิธิ �
14. นางสาวธญัจิ
รา  คะเณศรี
15. นางสาวธญิา
ดา  สะแกวงค์
16. นางสาวนครี
ยา  พลเยี�ยม
17. นายนนัท
วฒัน์  เมอืงโคตร
18. นางสา
วนิษฐา  ศรีคาํ
19. นางสาวปฏมิา
พร  เคนโยธา
20. นางสาวปริ
ญาภรณ์  สอนเมน่
21. นางสาวปรียา
กร  พกิลุศรี
22. นางสาวปวีณ
า  ศรีโยหะ
23. นายปญัญา
กร  แกว้เพ็ชร
24. นางสาวพร
ไพลนิ  ศรีพรหม
มนีุ
25. นางสาวพชัร
พร  ยนืยง
26. นางสาวพยิ
ดา  ดดีวงพนัธ์
27. นายภาณุ
พงศ์  โพธิ �ไทรย์
28. นางสาวมิ�ง
กมล  มกุดาพพิฒัน์
กลุ
29. นางสาวมตุธิ
ตา  จนัดาวงค์
30. นาย
ยทุธนา  พาทมุ
31. นายระพี
พฒัน์  ศริบิรูณ์
32. นางสาวรชั
ญา  นพแกว้
33. นางสาววรรณ
วลี  เที�ยงทาํ
34. นางสาววรญิ
ดา  ทองขนั
35. นางสาวศริิ
มกุดา  ชอ่วงศ์
36. นางสาวสภุคั
พรรณ  พนัโกฏิ�
37. นางสาวสภุทัร
สา  ขนัแข็ง
38. นางสาวหทยั
ชนก  รุง่โรจน์
39. นางสาวหทั
ยา  ชาธพิา
40. นางสาวอร
กนก  ไววอ่ง
 



91 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ระนาดเอก ม.1-
ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. นายฤทธิ
เดช  อปุรา
 

1. นายนราธร  ยนืย ั�ง
 

92 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ระนาดทุม้ ม.4-
ม.6

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. นายพนั
ลภ  น้อยชนิ
 

1. นายเชษฐวุฒ ิ บตุรดวีงศ์
 

93 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ฆอ้งวงใหญ่
ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. นายฤทธิ
เดช  อปุรา
 

1. นายนราธร  ยนืย ั�ง
 

94 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ซอดว้ง ม.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. นายพงษ์
พพิฒัน์  โพธบิตุร
 

1. นางสรีุย์พร  เขยีวขาํ
 

95 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ซอดว้ง ม.4-ม.6

82.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวภทัร์
นรี  บตุรดวีงศ์
 

1. นายอชริวชิญ์  ผวิละมลู
 

96 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ซออู ้ม.1-ม.3

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. เด็กหญงิมน
รดา  บตุดวีงศ์
 

1. นายเชษฐวุฒ ิ บตุรดวีงศ์
 

97 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
จะเข ้ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. นายพงษ์
พพิฒัน์  โพธบิตุร
 

1. นางอสิรีย์รกัข์  อภอิารยา
วงศ์
 

98 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ขมิ 7 หยอ่ง
ม.4-ม.6

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวธญัย
ภทัร  ราชอดุม
 

1. นายนพดล  ขนัแข็ง
 

99 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยว
ขลุย่เพียงออ
ม.1-ม.3

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กชาย
อานนท ์ เสยีงลํ�า
 

1. นายนราธร  ยนืย ั�ง
 

100 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัการ
ขบัรอ้งเพลงไทย
ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กหญงินนัทิ
ยา  คตภธูร
 

1. นางพชัรนิทร์  จนัทร์ดา
ประดษิฐ์
 

101 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัการ
ขบัรอ้งเพลงไทย
ม.4-ม.6

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนพลงั
ราษฎร์พทิยา
สรรพ์

1. นายพชร  สนุทะ
รส
 

1. นางสาวพรจติร  กลาง
ประพนัธ์
 

102 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวงปี�
พาทย์ไมแ้ข็ง
เครื�องคู ่ม.1-
ม.6

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กชายณฐั
กติติ �  อาษาดี
2. เด็กชายธร
ภทัร  วงศ์คาํพา
3. เด็กหญงินนัทิ
ยา  คตภธูร
4. เด็กชาย
ประทานพร  คาํบอ่
5. เด็กหญงิปริ
ตา  ศรีวชิา
6. นายพงษ์
พพิฒัน์  โพธบิตุร
7. เด็กชายภวู
เดช  สง่เสรมิสริิ
8. นายฤทธิ
เดช  อปุรา
9. เด็กชาย
วารชิ  ทองเหลือง
10. เด็กชา
ยศภุณฏัฐ์  สวุรรณ
คาํ

1. นางสรีุย์พร  เขยีวขาํ
2. นางอสิรีย์รกัข์  อภอิารยา
วงศ์
3. นางพชัรนิทร์  จนัทร์ดา
ประดษิฐ์
4. นายนราธร  ยนืย ั�ง
 



11. เด็กชาย
อานนท ์ เสยีงลํ�า
 

103 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัราํวง
มาตรฐาน ม.1-
ม.3

90.64 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. เด็กชายณฐั
ภทัร  ทองบพติร
2. เด็กหญงินร
ภทัร  พละหงษ์
3. เด็กหญงิปิย
ดา  จะรดรมัย์
4. เด็กชายพงษ์
สภุา  ศรีเมอืงลํ�า
5. เด็กชายพรหม
เพชร  ปราบพาล
6. เด็กชาย
พชิติ  บวัสด
7. เด็กชาย
พนิิจ  บวัสด
8. เด็กหญงิวลิา
วลัย์  หมวดชาลี
9. เด็กหญงิ
สรุสัวด ี ไชยสงค์
10. เด็กหญงิอริ
สา  นามวงษ์
 

1. นางชญาภา  พลราชม
2. นายยทุธนา  วงศ์กาฬสนิธุ์
 

104 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัราํวง
มาตรฐาน ม.4-
ม.6

88.13 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนอดุม
วทิย์

1. นายนท ี เสน่ห์
พูด
2. นายนนทดา  วง
กอ่
3. นางสาวพร
พรรณ  พรหมไทย
4. นางสาวพมิพ์
นภา  ปรือทอง
5. นายภรนัย ู บญุ
นนัท์
6. นางสาวภทัรวดี
  ศาสตราชยั
7. นายภวู
นาท  คณุารกัษ์
8. นาย
ศรณัย์  สาระคาํ
9. นางสาว
แพรว  แจง้กจิจา
10. นางสาวไปร
ยา  แกว้เรือง
 

1. นายณฏัฐ์ฑกฤษณ์  ไชย
จนิดา
2. นางสาวเนตรนภา  พลิา
รตัน์
3. นางดวงใจ  นะดาบตุร
 

105 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัระบาํ
มาตรฐาน ม.1-
ม.3

94.38 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. เด็กหญงิจุฬา
ลกัษณ์  ศรีบรุมย์
2. เด็กหญงิธนา
วลัย์  ตรงดี
3. เด็กหญงินรศิ
า  คนหม ั�น
4. เด็กหญงิปภาวริ
นทร์  อาจวชิยั
5. เด็กหญงิ
ปารชิาต  กาญจนั
ดา
6. เด็กหญงิ
มธรุส  พนันุมา
7. เด็กหญงิสลิิ

1. นางสาวสพุชิญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจม่ทุง่
3. นางสาวณภฏัฬฎา  กอง
กมล
 



กร  ชยัมงคล
8. เด็กหญงิหทยั
ทพิย์  สิ�วสาํแดง
9. เด็กหญงิอนนัต
ญา  จนัทรวภิาค
10. เด็กหญงิเกศ
รา  ณ ลาํปาง
 

106 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัระบาํ
มาตรฐาน ม.4-
ม.6

90.13 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. นางสาวขตัตยิ
า  แกว้ศรีนวม
2. นางสาวนิร
ชา  จนัปุ่ ม
3. นางสาวปฏิ
พร  วนัรหสั
4. นางสาวปิย
าภสัร์  แสนสขุ
5. นางสาว
ลดาวลัย์  ศรีสะ
เนตร
6. นางสาววริ
ศรา  น้อยทรง
7. นางสาว
วาลกิา  แสนสขุ
8. นางสาวสาย
ชล  คาํปาน
 

1. นางทพิย์ศริ ิ นนัทศริิ
2. นางสจุติรา  แสนโคตร
3. นายไพรวรรณ์  บษุบงค์
4. นางวจันา  ยอดอนิทร์
 

107 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนั
นาฏศลิป์ไทย
อนุรกัษ์ ม.1-
ม.3

88.88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิณฐั
นนัท ์ ฤคดี
2. เด็กหญงิตฤณ
  องัคณุากรณ์
3. นางสาวปรยิา
กร  สขุบตัิ
4. เด็กหญงิ
ปารชิาต ิ ศรีพลอย
5. เด็กหญงิ
ปารชิาต ิ เทพสรีุย์
6. เด็กหญงิพร
ชนก   ศรีแรง
7. เด็กหญงิสวติ
ตา  วรสทิธิ �
8. เด็กหญงิอร
ปรียา  บญุยนื
 

1. นางสาววรษิา  ไขขนุทด
2. นางสาวทพิย์จริา  ภสูเีงนิ
3. นางสาวเมธนีิ  สารสนิธ์ุ
 

108 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนั
นาฏศลิป์ไทย
อนุรกัษ์ ม.4-
ม.6

91.14 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวกนก
วรรณ  ศรีชมชื�น
2. นางสาวณฐั
ชยา  ต ั�งตระกลู
3. นางสาวภทัร
วด ี วงัคะฮาต
4. นางสาวศศิ
กานต์  แข็งแรง
5. นางสาวษิตาน
น  คงทน
6. นางสาวษิตาน
น  คงทน
7. นางสาวสริิ
กร  ชนิรตัน์
8. นางสาวเพลง
พร  เวียงแกว้

1. นางสาววรษิา  ไขขนุทด
2. นางสาวทพิย์จริา  ภสูเีงนิ
3. นางสาวเมธนีิ  สารสนิธ์ุ
 



9. นางสาวเพลง
พร  เวียงแกว้
10. นางสาวเพลง
พร  เวียงแกว้
11. นางสาวเพลง
พร  เวียงแกว้
 

109 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนั
นาฏศลิป์ไทย
สรา้งสรรค ์ม.1-
ม.3

86.89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผา
เทบิวทิยา

1. เด็กหญงิกญั
จน์ณิชา   โพธิ �ไทร
ย์
2. เด็กหญงิกญั
ญาณฐั   โคตสะขงึ
3. เด็กหญงิจนัธมิา
  ใจตรง
4. เด็กหญงิชลนิท
รา    พรสวสัดิ �
5. เด็กหญงิฐติิ
นนัท ์  แข็งแรง
6. เด็กหญงิณฏัฐ
ธดิา   ควรสขุ
7. เด็กชายทศักรณ์
  พกิลุศรี
8. เด็กชายธรีภทัร
  โคชขงึ
9. เด็กหญงิประดบั
ดาว   ดดีวงพนัธ์
10. เด็กหญงิพมิพิ
กา    ซาเสน
11. เด็กหญงิรุง่
ทพิย์    จติตมาศ
12. เด็กหญงิศริิ
ลกัษณ์   คนยนื
13. เด็กหญงิสริิ
วรรณ    หม ั�นดี
14. เด็กหญงิสนิุสา
   โคตรสขงึ
15. เด็กหญงิ
อภสิมยั   พะเวีย
ดรมัย์
16. เด็กชายเมธสั
  คนยนื
 

1. นางสาวอารดิ   สระบรีุ
2. นางสาวอาทติยา   โสภิ
พนัธ์
3. นางสาวภวรรณตรี   พกิลุ
ศรี
4. นางสาวกชมน  ถานนั
5. นายปฏวิตั ิ ผวิทอง
 

110 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนั
นาฏศลิป์ไทย
สรา้งสรรค ์ม.4-
ม.6

92.01 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. นางสาวกร
กมล  ประดบัพนัธ์
2. นางสาวกญัญา
รตัน์  พุม่นิล
3. นางสาวจริา
พชัร  วสิเุวส
4. นายชชัพสิฐิ  ทา
คาํหอ่
5. นางสาวณฎัฐ
ธดิา   ตรงดี
6. นางสาวน
ภสั  ทองเฟื� อง
7. นางสาวนารี
รตัน์  คนเพียร
8. นางสาว
มลัลกิา  อยูส่ขุ
9. นางสาว
ลลนา  ฉายพมิาย

1. นางสาวสพุชิญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจม่ทุง่
3. นางสาวณภฏัฬฎา  กอง
กมล
 



10. นางสาววนิ
สา  ใจม ั�น
 

111 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัการ
แสดงตลก ม.1-
ม.6

89.04 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํป่า
หลายสรรพ
วทิย์

1. นางสาวนรา
ทพิย์  พรมอวน
2. นายนลธ
วตัร  คาํลือไชย
3. นางสาวรตัน
พร  ทองพ ั�ว
4. นายสงิห์
สาํราญ  คาํมงุคณุ
5. นางสาวเนตร
ชนก  โพธิ �ธารนิทร์
 

1. นายธรีะพงษ์  อาจวชิยั
2. นางสาวอตนิิภา  จติมาตย์
 

112 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัการ
แสดงมายากล
ม.1-ม.6

93.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาวรวง
ขา้ว  คาํมงุ คณุ 
2. นางสาวศริขิวญั 
  อปุชัฌาย์ 
 

1. นางปณุย นุช   สวุรรณ ไต รย์ 
2. นางสาวมาลยัพร  คาํมงุ คณุ 
 

113 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
ภาษาองักฤษ
(Impromptu
Speech) ม.1-
ม.3

99 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. เด็กชายพล
ภทัร  องอาจ
 

1. ดร.สวุวิชัร  สมมาตย์
 

114 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
ภาษาองักฤษ
(Impromptu
Speech) ม.4-
ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวน
ภสั  สยุะ
 

1. ดร.สวุวิชัร  สมมาตย์
 

115 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่
นิทาน (Story
Telling) ม.1-
ม.3

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กหญงิคมิ
เบอร์รี�  เชฟเฟิร์ด
 

1. นางธนนัพฒันร์  วโรตม์
ธนนัดร
 

116 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่
นิทาน (Story
Telling) ม.4-
ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นางสาวบงกช
  ทาํทอง
 

1. นายศภุโชค   โทนแกว้
 

117 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
ละครส ั�นภาษา
องักฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

92.67 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กชาย
ณฐัภณ  วรโชติ
ไพศาล
2. เด็กหญงิทชัชกร
  รุง่เรือง
3. เด็กหญงิปาลดิา
  ลีลาอาภากรู
4. เด็กหญงิปญุญิ
สา  ทมุนตั
5. เด็กหญงิแพรว
พรรณ   ไชยมาตย์
 

1. นายอชริวชิญ์  ผวิละมลุ
2. Mr.Christopher  Rudd
 

118 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
ละครส ั�นภาษา
องักฤษ (Skit)
ม.4-ม.6

91.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นางสาวจริา
วรรณ  ผางพนัธ์
2. นางสาวณฐัวิ
นนัท ์ ผวิเหลือง
3. นางสาวธรี
นาฏ  บนัตะบอน

1. Mr.Dindo  Bartolome
2. นางสาวนภาวรรณ  โสพ
วนั
 



4. นางสาวพราว
นิราศ  ชนิชง่จู
5. นางสาวมชัรี
พร  จนัทร์หา
 

119 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่
ศพัทภ์าษา
องักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิกานต์
ธดิา  วาณิชศรุต
2. เด็กหญงิ
นฤมล  ศรีโยหะ
 

1. Mr.Christopher  Rudd
2. นางบรรจบ  โนนพลิา
 

120 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่
ศพัทภ์าษา
องักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.4-ม.6

100 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายกรีตพิทัธ์
  สขุอดุมจริฐั
 

1. Mr.Christopher  Rudd
 

121 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
ภาษาจีน ม.1-
ม.3

94.66 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิชน
กนนัท ์ เจรญิวุฒิ
มากร
2. เด็กหญงิ
วรญัญา  ศริวิลยักร
 

1. MissZheng  Jinjin
2. นางสาวปรียาฉตัร   ไชย
สขุ
 

122 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
ภาษาจีน ม.4-
ม.6

96.66 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวปาณิส
รา   วอ่งไว
2. นางสาวภทัร
นนัท ์  พนัธ์คณู
 

1. Miss๋Jiao  Xin
2. นางกิ�งแกว้  มติรวจิารณ์
 

123 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
เพื�ออาชีพภาษา
ญี�ปุ่ น ม.1-ม.3

83.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิวลยั
พร  สมนึก
2. เด็กหญงิสภุทัร
าภรณ์  ใจสขุ
 

1. นางสาวฉตัรสดุา  เกดิ
สนอง
2. MissMaruyama  Shiori
 

124 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูด
เพื�ออาชีพภาษา
ญี�ปุ่ น ม.4-ม.6

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นางสาว
ทศันีย์  วลัลา
2. นาย
ภาสกร  แกว้กลา้
 

1. นางสาวกนกกาญณ์  สรุนั
นา
2. นางสาวกลีบ
กหุลาบ  เครือวลัย์
 

125 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่
เรื�องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-
ม.6

89.66 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาว
ชนนี  หวานออ่น
2. นางสาว
วนิดา  ไชยพนัธ์
 

1. นางกิ�งแกว้  มติรวจิารณ์
2. นางสาวปรียาฉตัร   ไชย
สขุ
 

126 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่
เรื�องจากภาพ
ภาษาญี�ปุ่ น ม.4-
ม.6

81 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นางสาวศศยิาภ
รณ์  สาระพงษ์
2. นางสาวเพ็ญ
นภา  คาํนนท์
 

1. นางสาวชุตมิา  ชยันา
 

127 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
ละครส ั�นภาษา
จีน ม.4-ม.6

95.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายธนวตั   ไว
วอ่ง
2. นางสาวพนิดา
  นครกลาง
3. นางสาวศริิ
ญญา  พนัธ์คณู
4. นายสวตัดิ �   อนิ
ตะนน
5. นางสาวอาร

1. นางสาวปรียาฉตัร   ไชย
สขุ
2. MissZheng  Jinjin
 



ยา  บญุพงษ์
 

128 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
ละครส ั�นภาษา
ญี�ปุ่ น ม.4-ม.6

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นายก
ฤษณะ  โสมาบตุร
2. นาย
ธนากร  บพุชาติ
3. นางสาวธญั
รดา  สนิเทวะ
4. นางสาวสริิ
โสภา  สดุวเิศษ
5. นางสาว
อปัสร  องัคะเพชร
 

1. นางสาวกนกกาญณ์  สรุนั
นา
2. นางสาวกลีบ
กหุลาบ  เครือวลัย์
 

129 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
เขยีนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-
ม.6

93.66 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายพีร
พฒัน์  ธนะรุง่เจรญิ
 

1. MissJiao  Xin
 

130 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั
เขยีนภาษาญี�ปุ่ น
ม.4-ม.6

82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นางสาวสริยิา
กร  ศรีประสงค์
 

1. นางสาวชุตมิา  ชยันา
 

131 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนัการ
จดัการคา่ยพกั
แรม ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. เด็กชายกฤต
นยั  วงศ์ศรียา
2. เด็กชาย
กฤษฎา  คาํมงุคณุ
3. เด็กชายชุติ
พงค ์ หว้ยกระเจา
4. เด็กชายนรา
วชิญ์  พมินรมัย์
5. เด็กชาย
ยทุธภมู ิ คาํมงุคณุ
6. เด็กชายวร
ปรชัญ์  วงคช์มภู
7. เด็กชาย
วชัรพล  สายมณี
8. เด็กชายวีร
ภทัร  คาํปาน
 

1. นายสทุธ ี เรืองศรี
2. นายสมพร  สกุรรณ์
3. นายอภกิร  สมร
 

132 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนัการ
สรา้งอปุกรณ์
เพื�อใหบ้รกิาร
ม.4-ม.6

87 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นายชชัวาล
ย์  แกว้กญัญา
2. นาย
ธนาคาร  ศรีสขุ
3. นายธรี
ภทัร  สายโรจน์
4. นายนรา  ศภุ
หตัถี
5. นายพศนิ  ชาํนิ
สาร
6. นายภา
ดล  ทองภู
 

1. นายชยั  จนัทลุาง
2. นายเพิ�มพงษ์  นาชยัเวียง
3. นายอรรถพล  โนเรศ
 

133 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนั
กจิกรรมสภา
นกัเรียน ม.1-
ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. นายกอ้ง
เกยีรต ิ มลูม ั�ง
2. นางสาวนภาภ
รณ์  เสยีงเสนาะ
3. นางสาวนุชจิ
รา  แกว้ดี
4. นางสาวปณิ

�

1. นายศาศวตั  คณุชื�น
2. นายขวญัชยั  แสนขาว
3. นางวไลลกัษณ์  กลุวงศ์
 



ดา  สวีะสทุธิ �
5. นางสาว
มทุติา  คนหาญ
6. นาย
รฐัธรรมนูญ  โมลา
แสง
7. นางสาววนั
วษิา  แขสวา่ง
8. นางสาวศริิ
นทพิย์  สขุรี�
9. นางสาวสนธิ
ญา  ไทยทวี
10. นางสาวเพ็ญ
นภา  บบัพาน
 

134 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนั
กจิกรรม
นกัเรียนเพื�อนที�
ปรกึษา (Youth
Counselor:
YC) ม.1-ม.3

88.6 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิกมล
วรรณ  ตรงเที�ยง
2. เด็กหญงิธนาภ
รณ์  ทวีโคตร
3. เด็กหญงิพร
ธดิา  อตุสาหะ
4. เด็กหญงิพุฒิ
ตา  คาํจนัทร์
5. เด็กหญงิสริิ
กลัยา  พนัธ์คณู
 

1. นางนงคราญ  สทิธยิา
2. นางณชัชาภทัร  ศรีลาศกัดิ �
 

135 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนั
กจิกรรม
นกัเรียนเพื�อนที�
ปรกึษา (Youth
Counselor:
YC) ม.4-ม.6

88.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นางสาวณฐัริ
การ์  ทรงศรี
2. นางสาว
ประภสัสร  จนัทะ
แจม่
3. นางสาวภทัราภ
รณ์  นนทะแกว้
4. นางสาวมล
ธดิา  รตันะ
5. นางสาวอาธติิ
ยา  การดี
 

1. นางสาวอนญัญา  บญุสงู
2. นางพุทธชาต ิ ราชวิงศ์
 

136 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การประกวด
หนงัสอืเลม่เล็ก
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผึ�ง
แดดวทิยาคาร

1. นางสาวณฐั
ธดิา  มงคลสภุา
2. นางสาว
ปนดัดา  มลูศรีสขุ
3. นางสาววนสั
นนัท ์ กนัยะดอย
 

1. นางวภิารนัตน์  สนิพูน
2. นางดวงนภา  ผางพนัธ์
 

137 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การประกวด
หนงัสอืเลม่เล็ก
ม.4-ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผึ�ง
แดดวทิยาคาร

1. นางสาวนฐันิ
ชา  คนดี
2. นางสาวสทุธิ
ดา  สายทากลุ
3. นางสาวอนิทิ
รา  สพุร
 

1. นางขวญัใจ  อทุยัสาร์
2. นางลดัดา  สริพิฒัน์
 

138 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การประกวดยวุ
บรรณารกัษ์สง่
เสรมิการอา่น
ม.1-ม.3

89.67 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิจรรนา
พร  ตนัตบี
2. เด็กหญงิชุตกิาญ
จน์  ศริวิงษ์ชยั
3. เด็กหญงิพร

1. นางประภาพรรณ  พ ั�วแพง
 



ประเสรฐิ  สรุวิงศ์
 

139 กจิกรรม
พฒันาผู้
เรียน

การประกวดยวุ
บรรณารกัษ์สง่
เสรมิการอา่น
ม.4-ม.6

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวชนญัชิ
ดา  ศรีวเิชียร
2. นายชนิวตัร  จบิ
ทอง
3. นางสาวธนญั
ชนก  สวุรรณไตรย์
 

1. นางประภาพรรณ  พ ั�วแพง
 

140 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้ง Web
Applications
ม.4-ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. นาย
ศตวรรษ  ปาณะ
วงค์
2. นายอาทติย์  ทวี
บท
 

1. นายอดศิกัดิ �  หาญจรงิ
2. นายวุฒศิาสตร์  แสนโคตร
 

141 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
เขยีนโปรแกรม
ดว้ยภาษา
คอมพวิเตอร์
ม.4-ม.6

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนวทิยา
ศาสตร์จุฬาภ
รณราช
วทิยาลยั
มกุดาหาร

1. นายวชัรพล  ตรี
สตัยกลุ
2. นางสาว
วลิาสนีิ  ใจภกัดี
 

1. นายธนบตัร  กองแกว้
2. นางสาวเบญจพร  จนัทร
โคตร
 

142 คอมพวิเตอร์ การประกวด
โครงงาน
คอมพวิเตอร์
ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-
ม.3

84 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. เด็กชายณฐั
วุฒ ิ ลาภเจรญิ
2. เด็กชายวชริ
สงัวาล  ไชยคาํ
3. นางสาวเพ็ญพชิ
ชา  บรรดาศกัดิ �
 

1. นายอดศิกัดิ �  หาญจรงิ
2. นายวุฒศิาสตร์  แสนโคตร
 

143 คอมพวิเตอร์ การประกวด
โครงงาน
คอมพวิเตอร์
ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-
ม.6

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายกนัต์
ดนยั  ถวลิไพร
2. นายยศ
ภทัร  ทองบพติร
3. นางสาวสุ
ชญัญา  ผายพนัธ์
 

1. นางจรรย ว ร รธน์   พฤกษา 
สทิธิ � 
2. นายอภชิาต ิ  ธรรมสวาสดิ� 
 

144 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
ตดัตอ่ภาพยนตร์
ม.4-ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นางสาวชรนั
ธร  แกว้ไพฑรูย์
2. นางสาวหนู
กานต์  ราชวงศ์
 

1. นางสาวพไิลลกัษณ์  ถิ�นวนั
2. นายอวกา  ชาชมราษฎร์
 

145 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้งการ์ตนู
เรื�องส ั�น
(Comic Strip)
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. เด็กหญงิกร
กนก  แสนโสม
2. เด็กหญงินิต
ยา  มลูพรม
 

1. นางรม่พร  บญุสขุ
2. นายยทุธนา  วงศ์กาฬสนิธุ์
 

146 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้งการ์ตนูแอ
นิเมช ั�น (2D
Animation)
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. เด็กหญงินิธิ
นาถ  อาจหาญ
2. เด็กหญงิมนสั
นนัท ์ ทมุคาํแกว้
 

1. นางฤทธิ �ตยิา  ธรรมสวาสดิ�
2. นายณฐัวฒัน์  อาจหาญ
 

147 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
ออกแบบสิ�งของ
เครื�องใชด้ว้ย
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. เด็กชายกฤษ
บดนิทร์  ดดีวง
พนัธ์
2. เด็กชายชาน
น  สงิห์ศร
 

1. นางรม่พร  บญุสขุ
2. นายยทุธนา  วงศ์กาฬสนิธุ์
 



148 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
ออกแบบสิ�งของ
เครื�องใชด้ว้ย
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ม.4-ม.6

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผา
เทบิวทิยา

1. นายจุลจกัร  ยศ
การี
2. นายสทิธิ
เดช  โคชขงึ
 

1. นางสาวสชุาวด ี พกิลุศรี
2. นางสาวจริาพรรณ  กอ้น
วนั
 

149 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้งเกม
สรา้งสรรคจ์าก
คอมพวิเตอร์
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. เด็กชายต ั�ง
ปณิธาน  วฒันนท์
2. เด็กชายเวสภู
ม ิ แกว้ธดิา
 

1. นางสาวจริชัยาพร  ทองลือ
2. นางพธิพร  วงษ์วริตัิ
 

150 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้งเกม
สรา้งสรรคจ์าก
คอมพวิเตอร์
ม.4-ม.6

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
คาํชะอี
วทิยาคาร

1. นางสาวนทั
มน  ยนืย ั�ง
2. นางสาวสุ
พรรษา  เลงิเพ็ญ
 

1. นายณฐัวฒัน์  อาจหาญ
2. นางฤทธิ �ตยิา  ธรรมสวาสดิ�
 

151 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้ง Motion
Infographic
ม.4-ม.6

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นางสาวชอ่
ผกา  เนาคาํแพง
2. นางสาวสมุนา
  โนรี
 

1. นางสาวสภุาวด ี สวุรรณ
ไตรย์
 

152 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้ง
Webpage
ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กชายณฐั
วฒัน์  กลาง
ประพนัธ์
2. เด็กชายปณุณ
สนิ  จนัเต็ม
 

1. นายอภริฐั  พรมลี
2. นายอดุมทรพัย์  สายสา
 

153 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการ
สรา้ง
Webpage
ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กหญงิจริสัยา
ภา  เขมะปญัญา
2. เด็กชายบุ
รพล  เสนา
 

1. นางสาวพไิลลกัษณ์  ถิ�นวนั
2. นายอดุมทรพัย์  สายสา
 

154 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบัพื�น
ฐาน ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กชายก
ฤตณฐั  เข็มกาํเห
นิด
2. เด็กชายภริ
วฒัน์  สวุะศรี
3. เด็กชาย
ศภุกร  ผอ่งโอภาส
 

1. นายคมกรชิ  ศรีชยั
2. นายกติกิร  ชุตมินัตานนท์
 

155 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบัพื�น
ฐาน ม.4-ม.6

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผึ�ง
แดดวทิยาคาร

1. นายณฐั
สทิธิ �  มขุอาสา
2. นายธน
พตัร  สพุร
3. นายวทิวสั  สพุร
 

1. นายเจษบดนิทร  อนิทสงค์
2. นายสริวิฒัน์  นาโสก
 

156 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบักลาง
ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายกนัต์ธร์ี
  พระเขยีนทอง
2. เด็กชาย
พงศธร  สพุร
3. เด็กชายภทัร
พงศ์  ดษิฐบรรจง
 

1. นายอภชิาต ิ ธรรมสวาสดิ�
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษา
สทิธิ �
 

157 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบักลาง

96 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. นายธนวฒัน์  สี
แดด

1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจกัรกฤช  ดษิฐบรรจง



ม.4-ม.6 2. นายนภ
สนิธุ์  บญุมาลี
3. นายวสรุตัน์  ดา
วลัย์
 

 

158 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบัสงู
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กชาย
ดเิรก  ผยุคาํสงิห์
2. เด็กชายภู
บดนิทร์  ถานผดงุ
3. เด็กชายอคัร
พนธ์  วงัคะฮาต
 

1. นายประยทุธ  สภุาคาร
2. นางวยิะดา  สทีา
 

159 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ระดบัสงู
ม.4-ม.6

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. นายปญัจพล  สุ
ภาคาร
2. นายปิยรฐั
พสิทุธิ �  เสยีงลํ�า
3. นายภาร
ดร  ไชยสจั
 

1. นายอภชิาต ิ ธรรมสวาสดิ�
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษา
สทิธิ �
 

160 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ผสม ม.1-
ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนทโีอเอ
วทิยา

1. เด็กชายฐติิ
ภทัร  เชี�ยวชาญ
2. เด็กชาย
ธนากร  รงคท์อง
3. เด็กหญงิพร
ศริ ิ ทา้วมา
4. เด็กชายวุฒิ
พงษ์  หอมสะอาด
 

1. นายประยทุธ  สภุาคาร
2. นายศรีเพชร  แพงศรี
 

161 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์ผสม ม.4-
ม.6

85 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. นางสาว
ทฆิมัพร  พนัศรีหะ
2. นางสาวนุชนา
รถ  วเิชียรกนัทา
3. นางสาวอาคิ
รดา  ปทัทมุ
4. นางสาวเนตร
ชนก  สมตน
 

1. นายคมกรชิ  ศรีชยั
2. นางสาวศริาณี  กลาง
ประพนัธ์
 

162 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
ประดษิฐ์ของใช้
จากวสัดุ
ธรรมชาตใิน
ทอ้งถิ�น ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผา
เทบิวทิยา

1. นายพร
ชยั  โคตรสขงึ
2. เด็กชายพูล
ทรพัย์  สอนพงษ์
3. เด็กชายศกัริ
นทร์  วงศ์คาํ
 

1. นายอคัรพงศ์  สจุรติ
2. นายอทุศิ  พนันุมา
 

163 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
ประดษิฐ์ของใช้
จากวสัดุ
ธรรมชาตใิน
ทอ้งถิ�น ม.4-ม.6

94.25 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
โชคชยัวทิยา

1. นายณฐั
วฒัน์  วรรณพนัธ์
2. นายธณา
กร  สรอ้ยแกว้
3. นายวีรพล  สม
ฤทธิ�
 

1. นายภศูษิฏพ์งษ์  โจนลาย
ดา
2. นายพทิกัษ์  สตัรูพา่ย
 

164 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
จกัสานไมไ้ผ่
ม.1-ม.3

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนกกตมู
ประชาสรรค์
รชัมงัคลาภเิษก

1. เด็กชายธรี
วฒัน์  ชาวดง
2. เด็กชาย
อธปิ  อนนัตะบตุร
3. เด็กชาย

1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหา
พล
2. นางสาวมณัฑนา  นนทการ
 



เอกภพ  ยนืย ั�ง
 

165 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
จกัสานไมไ้ผ่
ม.4-ม.6

97.33 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
โชคชยัวทิยา

1. นางสาวนนัท์
นภสั  ไชยปญัญา
2. นางสาว
รชนีกร  หลกัโสม
3. นางสาวสุ
นิษา  วรโยธา
 

1. นายสรุพร  ปากวเิศษ
2. นายอบุลชยั  สมยงค์
 

166 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
ประดษิฐ์กระทง
ดอกไมธ้ปูเทยีน
แพ ม.1-ม.3

97.25 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นางสาวกร
มณี  ราชกดุกอก
2. นางสาวจุฑา
ลกัษณ์  คาํมงุคณุ
3. นายณฐั
พงศ์  พุกอบุล
4. นางสาววริ
ศรา  เหงา้โอสา
5. นางสาวอร
นิภา  เหงา้โอสา
6. นางสาวอาทติ
ยา  สพุร
 

1. นางสาวอบุลรตัน์  วงคก์ระ
โซ่
2. นางสาวอรอมุา  ออ่นสา
3. นางสาวพณันิดา  สดุชารี
 

167 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนั
ประดษิฐ์บายศรี
สูข่วญั ม.4-ม.6

99.75 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. นางสาวกานต์
สดุา  พรมสรุนิทร์
2. นางสาวชลิ
ตา  ไชยายงค์
3. นายทรง
เกยีรต ิ แพงพุทธ
4. นางสาว
นิศาชล  อนนัต์
5. นางสาว
วารี  โคตรพรม
6. นางสาวสนิุ
สา  ชาธริาช
 

1. นายอรรฆเดช  อาจวชิยั
2. นายวชิาญ  วาปี
3. นางขวญัใจ  ศรีประสงค์
 

168 การงาน
อาชีพ

การประกวด
โครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3

93.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
มกุดาหาร

1. เด็กชายณฏัฐ
กร  อนิปาว
2. เด็กชายรชั
พล  สพุร
3. เด็กชายเทพ
ฤทธิ�  แสนวเิศษ
 

1. นายธรีพงศ์  แสนยศ
2. นายพทิยา  บญุโสม
 

169 การงาน
อาชีพ

การประกวด
โครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6

93 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหวา้น
ใหญว่ทิยา

1. นางสาวนนัต์
ธดิา  เมอืงโคตร
2. นางสาวนิชา
นนัท ์ เมอืงโคตร
3. นางสาวปิย
ธดิา  พุทธดี
 

1. นางสาวสมุาลี  จนัทร์หาร
2. นายหสัวชิยั  เมอืงโคตร
 

170 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัการ
จดัสวนถาดแบบ
ชื�น ม.1-ม.3

94.83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํป่า
หลายสรรพ
วทิย์

1. เด็กหญงิกานต์
ธดิา  ชุมปญัญา
2. เด็กชายอทิธิ
กร  สคุาํภา
3. เด็กชายเดชา
วตั  พาลกึ
 

1. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
2. นางสาวกติตกิานต์  ปสัสา
 



171 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัการ
จดัสวนแกว้
ม.4-ม.6

92.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํป่า
หลายสรรพ
วทิย์

1. นายธรีพล  คาํ
มงุคณุ
2. นายนิรุ
ตม์  สพุร
3. นายวีระ
ยทุธ  โคตรคาํตา
 

1. นางสาวกติตกิานต์  ปสัสา
2. นางจีรพร  ไชยบนั
 

172 การงาน
อาชีพ

การประกวด
แปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนเหลา่
ประชาอทุศิ

1. เด็กหญงิยพุา
วรรณ  เการมัย์
2. เด็กหญงิศริิ
พรรณ  จนัทะคณู
3. เด็กชายเจษฎา
กร  แกว้ดี
 

1. นางจารุณี  ฤทธิ �วงศ์
2. นายพีรวชิญ์  สดุเสน่ห์
 

173 การงาน
อาชีพ

การประกวด
แปรรูปอาหาร
ม.4-ม.6

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนเหลา่
ประชาอทุศิ

1. นางสาวกญัญา
ภคั  อนิออ่น
2. นางสาวจริาภ
รณ์  ใครค่รวญ
3. นางสาวภทัริ
นทร์  สพุร
 

1. นางจารุณี  ฤทธิ �วงศ์
2. นางสาวอญัชุลี  วรุยาน
 

174 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัทาํ
อาหาร นํ�าพรกิ
ผกัสด เครื�อง
เคยีง ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กหญงิกนก
พร  คนไว
2. นางสาวกนก
พร  โพธิ �ไทร
3. เด็กหญงิจนัทนิ
ภา  อนิสองใจ
 

1. นางปราณี  สขุรี
2. นางสาวชุตมิา  พอ่ชมภู
 

175 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัทาํ
อาหาร นํ�าพรกิ
ผกัสด เครื�อง
เคยีง ม.4-ม.6

98.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนนาวา
ราชกจิพทิยานุ
สรณ์

1. นางสาวกญัญา
รตัน์  ชาลือ
2. นายดาวรุง่  รูป
สอาด
3. นางสาวพชัริ
นทร์  เดชมะเรงิ
 

1. นายพงษ์ดนยั  โคตรภกัดี
2. นางนิภาพร  ไชยเพชร
 

176 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัทาํ
อาหารคาวหวาน
เพื�อสขุภาพ
ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนมกุดา
วทิยานุกลู

1. เด็กหญงิ
มรกต  ทองคาํ
2. เด็กชายวุฒิ
ชยั  มลูพรม
3. เด็กหญงิเกษ
วด ี หงษามารถ
 

1. นางสาวธญัญรตัน์  แสนคาํ
2. นางเทยีนทพิย์  วรรณพนัธ์
 

177 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัทาํ
อาหารคาวหวาน
เพื�อสขุภาพ
ม.4-ม.6

92.25 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนดง
มอนวทิยาคม

1. นางสาว
กฤษณา  ศรีลาฤทธิ �
2. นางสาว
บษุบา  สาธชุาติ
3. นา
ยศภุณฐั  โคตร
พรม
 

1. นางนภสักร  สพุรธนวฒัน์
2. นางสาวระเบยีบ  ภาคภมูิ
 

178 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัการ
แกะสลกัผกัผล
ไม ้ม.1-ม.3

96.5 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํ
สรอ้ยพทิยา
สรรค์

1. เด็กหญงิธญัญา
รตัน์  ยะจอ่
2. เด็กหญงินภิ
สา  บญุจนัดา
3. เด็กหญงิ
นฤมล  สวุรรณ

1. นางสาวรตันา  คนไว
2. นายเกยีรตศิกัดิ �  ภาคภมูิ
 



เจรญิ
 

179 การงาน
อาชีพ

การแขง่ขนัการ
แกะสลกัผกัผล
ไม ้ม.4-ม.6

94.2 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนชยั
ปญัญาวทิยานุ
สรณ์

1. นางสาวกนกพร
  เชื�อคาํฮด
2. นางสาว
วภิา  พุทธจกัร์
3. นายสรุเดช  คน
หาญ
 

1. นายวชัรศกัดิ �  สวุรรณ
ไตรย์
2. นางสาวจริพรรณทพิย์  โท
นุวงศ์
 

180 เรียนรวม -
ภาษาไทย

การแขง่ขนัการ
เลา่นิทาน
ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.1-ม.3

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนรม่
เกลา้พทิยา
สรรค์

1. เด็กหญงิสริกิาญ
จน์  สดุาบตุร
 

1. นางสาวปภาดา  สม
ประสงค์
 

181 เรียนรวม -
ภาษาไทย

การแขง่ขนัการ
จดัทาํหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.1-ม.3

87.66 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กชายธรี
ยทุธ  โคตรศรี
2. เด็กชายวร
ภพ  น้อยทรง
3. เด็กหญงิศรณัย์
พร  พนัสหีะ
 

1. นางพนิดา  พพิฒัน์ยานนท์
2. นางกนัยารตัน์  สวุรรณ
ไตรย์
 

182 เรียนรวม -
ภาษาไทย

การแขง่ขนัการ
จดัทาํหนงัสอืเลม่
เล็ก ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.4-ม.6

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนรม่
เกลา้พทิยา
สรรค์

1. นางสาวจณิ
จุฑา  กลาง
ประพนัธ์
2. นายวีรพล  บญุ
มา
3. นางสาวอาภสัรา
  สรอ้ยทองมลู
 

1. นางสาวบญุยาพร  ทองดี
2. นางสาวจุฑารตัน์  จงกนก
พล
 

183 เรียนรวม -
ศลิปะ

การแขง่ขนัการ
วาดภาพระบายสี
ประเภท
บกพรอ่งทางการ
ไดย้นิ ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนชยั
ปญัญาวทิยานุ
สรณ์

1. เด็กชาย
สมัฤทธิ �  บญุศริิ
 

1. นายฐาปณพงษ์  ไชยวุฒิ
 

184 เรียนรวม -
ศลิปะ

การแขง่ขนัการ
วาดภาพระบายสี
ประเภท
บกพรอ่งทางสติ
ปญัญา ม.1-ม.3

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํป่า
หลายสรรพ
วทิย์

1. เด็กชายบญุ
ยงั  ใจสขุ
 

1. นายธรีะพงษ์  อาจวชิยั
 

185 เรียนรวม -
ศลิปะ

การแขง่ขนัการ
วาดภาพระบายสี
ประเภท
บกพรอ่งทางรา่
งกายฯ ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
นวมนิทราชูทศิ
อสีาน

1. เด็กชายกฤต
ภคั  โคตรนาแก
 

1. นางสาวทศันีย์  จนัทรเนตร
 

186 เรียนรวม -
ศลิปะ

การแขง่ขนัการ
วาดภาพระบายสี
ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนนา
โสกวทิยาคาร

1. เด็กชาย
ทนิกร  นารีนุช
 

1. นางสาวศริริตัน์  ไชยศล
 

187 เรียนรวม -
ศลิปะ

การประกวดการ
ขบัรอ้งเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภท
บกพรอ่งทางสติ
ปญัญา ม.1-ม.3

83 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนผา
เทบิวทิยา

1. เด็กหญงิกมล
วรรณ  คนยนื
 

1. นางสาวภวรรณตรี  พกิลุ
ศรี
 

188 เรียนรวม - การประกวดการ 82 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนรม่ 1. เด็กชาย 1. นายฤทธชิยั  วงัวงศ์



ศลิปะ ขบัรอ้งเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.1-ม.3

เกลา้พทิยา
สรรค์

ทศัไนย  ขาํคม
 

 

189 เรียนรวม -
ศลิปะ

การประกวดการ
ขบัรอ้งเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภท
บกพรอ่งทางรา่
งกายฯ ม.4-ม.6

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
แวงวทิยาคม

1. นายเดช
มงคล  พุทธพนัธ์
 

1. นางสาวปณุยาพร  ผวิขาํ
 

190 เรียนรวม -
ศลิปะ

การประกวดการ
ขบัรอ้งเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ม.4-ม.6

80 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
โชคชยัวทิยา

1. นายใหม ่ ไชย
ปญัญา
 

1. นางสาวจรญัญา  ไชยพนัธ์
 

191 เรียนรวม -
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

การแขง่ขนัการ
วาดภาพดว้ย
โปรแกรม
Paint ประเภท
บกพรอ่งทางรา่
งกายฯ ไม่
กาํหนดชว่งช ั�น

95 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นางสาวกลัย์
สดุา  ซาเสน
2. เด็กหญงิณิชกา
นต์  วลิาชยั
 

1. นายปรียา  พน้ภยั
2. นางสมรกัษ์  พน้ภยั
 

192 เรียนรวม -
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

การแขง่ขนัการ
วาดภาพดว้ย
โปรแกรม
Paint ประเภท
บกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ไม่
กาํหนดชว่งช ั�น

97 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนรม่
เกลา้พทิยา
สรรค์

1. นายธรี
ศกัดิ �  อคุาํ
2. นายวชิากร  คาํ
นนท์
 

1. นายเอกรนิทร์  ไชยแสง
2. นางสาวปภาดา  สม
ประสงค์
 

193 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโปงลาง
ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กหญงิรุง่
นภา  ศรีลาศกัดิ �
 

1. นายคมศลิป์  จนัทพนัธ์
 

194 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโปงลาง
ม.4-ม.6

90 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. นายปณิธาน  บุ
รตัน์
 

1. นายวรวุฒ ิ ปณุขนัธ์
 

195 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโหวด ม.1-
ม.3

88 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนหนอง
สงูสามคัคี
วทิยา

1. เด็กชายณฐั
กติติ �  ไกรเพ็ชร
 

1. นายแสนทวี  แกว้ศรีนวม
 

196 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโหวด ม.4-
ม.6

91 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดงหลวงวทิยา

1. นายวชัระ  สคุาํ
ภา
 

1. นางปณุยนุช  สวุรรณไตรย์
 

197 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวพณิ ม.1-
ม.3

86 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียนคาํบก
วทิยาคาร

1. เด็กชายณฐั
เกศ  กลาง
ประพนัธ์
 

1. นายวรวุฒ ิ ปณุขนัธ์
 

198 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวพณิ ม.4-
ม.6

92 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นายภตูะวนั
  คนไว 
 

1. นายคมศลิป์  จนัทพนัธ์
 

199 ศลิป
วฒันธรรม

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง

94 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. เด็กชายนาถ
วฒัน์  ทองมหา

1. นายคมศลิป์  จนัทพนัธ์
 



อสีาน เดี�ยวแคน ม.1-
ม.3

 

200 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยว
ดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวแคน ม.4-
ม.6

91.75 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นายพสักร
  โนรี
 

1. นายคมศลิป์  จนัทพนัธ์
 

201 ศลิป
วฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัวง
ดนตรีพื�น
เมอืง(โปงลาง)
ม.1-ม.6

89 ทอง ชนะเลศิ โรงเรียน
ดอนตาลวทิยา

1. นายจกัรพล
  ศรีลาศกัดิ �
2. นางสาวณฐั
นนัท ์ บปุผา
3. เด็กชายธรี
ภทัร์  พรมงาม
4. เด็กชายนาถ
วฒัน์  ทองมหา
5. นางสาวนิชา
นาถ  พรหมเสนา
6. นางสาวนํ�า
ฝน  คนไว 
7. นาย
ปาณสาร  มลูม ั�ง
8. เด็กหญงิปา
ราวี  บษุมงคล
9. นางสาวปิยะ
พร  จนัทร์จติราพร
10. นายพงศ์วิ
ศษิฏ ์ ใจทดั
11. เด็กชายพงษ์
นรนิทร์  จนัทะกล
12. นายพลเชษฐ์
  ปรปิรุณะ
13. นางสาวพชันิ
ชา  เวียงจนัทร์
14. นางสาวพชัรา
ภรณ์  โคชขงึ
15. นายพสักร
  โนรี
16. นางสาวพชิญา
นนัท ์ โยธา
17. นายพีรพฒัน์
  จนัทพนัธ์
18. เด็กชายภทัร
พล  พรหมเสนา
19. นายภตูะวนั
  คนไว 
20. นางสาวรนิร
ดา  เทพรงั
21. นางสาววรา
พรรณ  จนัทากตู
22. นางสาววภิา
พร  ผะอบ
23. นางสาวศรีรชั
มาศ  พลกลา้
24. นางสาวศริา
พร  บญุจงรกัษ์
25. นางสาวศภุ
ธดิา  เทพรงั
26. เด็กหญงิสริิ
วรรณ  ทบัแสง
27. นางสาว
สชุาดา  คนยนื

1. นายคมศลิป์  จนัทพนัธ์
2. นายอรรถพล  ศรีผยุ
3. นางกอบกาญจน์   คาํพนัธ์
4. นายพีระมติร  อาจวชิยั 
5. นางเกศรนิ   จนัทรสาขา
6. นางสาววชัฎาทพิย์   โคช
ขงึ
7. นางสาวมกุธดิา   จนัทพนัธ์
 



28. เด็กหญงิอนิทิ
รา  สมสรา้ง
29. นางสาวเขมสิ
รา  ซุยใจทดั
30. นายเจ
ตน์สฤษฎิ�  ซอนพา
 


