
สรุปตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (กลุม่ที่ 1) 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

 

ล าดับ หมวดหมู่  รายการ คะแนน เหรียญ  อันดับ  โรงเรียน  นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นายธวัชชัย  แดงนา 
  

1. นางสาวร าไพ  นันทะ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวปัฐมาวดี  ศรีบุญ
เรือง 

1. นางสาววัลล ี จ าปาทอง 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3 

87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ร้อยแสง 
  

1. นางสาววัฒนารมย์  พรหมมา 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. นางสาวอริษา  บุตรวงษ์ 
  

1. นายลิขิต  ไกรรบ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงอนันตญา  สุโพธ์ 
  

1. นางเกษร  กิจประเสริฐ 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.4-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวศรมณี  ชัยพัฒน์ 
  

1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์ 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. เด็กหญิงศิริพร  อินทมาตย์ 
  

1. นางสาวปุณญภัส  ตระกูลมา 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวอังสนา  วรสูตร 
  

1. นางจาตุพร  เลพล 
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9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 

80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพรชนก  อัศวพัฒน์ 
2. เด็กหญิงวรนุช  บัณหาราช 
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชินบูรณ์ 

1. นางสาววัชราภรณ ์ คนยืน 
2. นางสาวอรนุช  เวรุวณารัก 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาม
วงษา 
2. นายชัยธวชั  อินเสมียน 
3. นางสาวเกวลิน  บุญทิพย์ 

1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ 
2. นางสาวดวงกมล  ศรีแก้วตุง 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สมรูป 
2. เด็กหญิงพิยดา  แก้วพิลา 
  

1. นายทรงเจิม  กองอุดม 
2. นางจิตติพร  คูหาทอง 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.
4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวจิดาภา  บุญรินทร์ 
2. นางสาวนิศาชล  โหมดนอก 

1. นางเจนกานท์  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
2. นางชนานุต  อุ่นมะดี 

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงกมนียา  วิมาร 
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สามกระ
โทก 

1. นางสาววิกานดา  ดีแก้ว 
2. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม 
  

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. นางสาวปาริฉัตร  หล้าคอม 
  

1. นางจิระนันท์  ไตรแสง 
  

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กชายกิตติกานต์  พงษ์ลิม
ศร ี

1. นางสาวหทัยรัตน์  นาราษฎร์ 
  



16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวกัญจณ์ชญา  เดชะ
คุณ 

1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร 
  

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าอิน 
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์เสนา 
3. เด็กชายมานิต  น้อยหมื่น 

1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ 
2. นายวิมล  พลทะอินทร์ 
  

18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์ค า 
2. นางสาวชลทิพย์  พิมพ์พา 
3. นายปฐมพงษ์  ชัยกิจ 
 

1. นางสาวหทัยรัตน์  นาราษฎร์ 
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์ 
  

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นางสาวทัศนีย์  โคตรชมภู 
2. นายธนธรณ ์ อ่อนทอง 
3. นายพีระพงษ์  สีหาชัย 
  

1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ 
2. นางนิศากร  บุญญานาม 
  

20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นายปรเมศวร์  ผงอ้วน 
2. นายพงษ์เทพ  รักษาภักดี 
3. นายภูวดล  บุตรสี 
  

1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ 
2. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา 
  

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เมือง
โคตร 
2. เด็กหญิงสุปรีญา  ศรีบุญ
เรือง 

1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์ 
2. นางสาวชลธชิา  บุนนท์ 
  



22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิราภรณ์  ถามูลเลข 
2. นายภัทรพงษ์  สุวรรณชัย
รบ 

1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์ 
2. นายธนากร  สีขาว 
  

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกิตติพศ   พ่อค้า
ไทย 

1. นางปนัดดา  เนินนิล 
  

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายสุชานนท์  เเสงสีอ่อน 
  

1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง 
  

25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผา
สุวรรณ 
2. เด็กชายสินสมุทร  ขุนพิมูล 

1. นางสาวขวัญฤทัย  จอมจันทร์ 
2. นายศุภชัย  แข็งขัน 
  

26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายวรากร  ประก่ิง 
2. นายเกียรติศักดิ์  ชานันโท 

1. นางสาววิชุดา  หนูจันทร์ 
  

27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ค าภูเเก้ว 1. นางสาวธิติสุดา  แก้วหาญ 

28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวเบญจมาศ  จินดา 1. นางสาวธิติสุดา  แก้วหาญ 

29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายชินพัฒน์  ถิ่น
ส าราญ 
2. เด็กชายพิทักษ์บุญ
รอด  แขมพิมาย 
3. เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสด ี

1. นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ 
2. นางสุจิตรา  วงศ์รัตน์ 
  



30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายถนิต  โภคทรัพย์อนันต์ 
2. นายทีปดนัย  สมวงษ ์
3. นางสาวรภัทภร  เหรียญ
ทอง 

1. นางสาวลภัสชวัล  วิจิตพรวงศ์ 
2. นางนงค์เยาว์  ธนาฤกษ์มงคล 
  

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

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอล
หนองคาย 

1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  สระทอง
มี  
2. เด็กหญิงพลอย
ไพลิน   สุวรรณปักษิณ  
3. เด็กชายใหลเฮ็ง   ลี 

1. นางสาวชนิญญา  ลีนาราช  
2. นางสาวสุภาณีย์  ชัยจันทร์ 
  

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.
4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวปฎิญญาภรณ์    สุข
รมย์ 
2. นางสาวลักคณา    วระคัน 
3. นายวุฒิชัย   สืบเป็งติ 

1. นางสาวศิวรรณ  อะวะตา 
2. นางสาวอนุชิฎา  ขันเงิน 
  

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

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา 

1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุทธิ
สาร 
2. นางสาวปนคพร  หาระมาร 
3. เด็กชายรัชนาท  ลีละบุตร 

1. นางสาวสุภาพร  เชื้อค าเพ็ง 
  

34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. นางสาวขนิษฐา  ม่า 
2. นางสาวชื่นกมล  หล่อปราบ 
3. นางสาววรรณิษา  พระภูมี 

1. นางสาวจุฑาพร  พูลทวี 
2. นายธนากร  อัปปะมะโน 
  



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

89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยา
คม 

1. เด็กหญิงนิอร  โพธาราม 
2. เด็กหญิงวิภาพร  มะณีแสง 
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลทัย
สงค ์

1. นางสุธิดา  สุวรรณพิมพ์ 
2. นางสาวณัฏฐพร  ชนะมาร 
  

36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.4-ม.6 

91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวธิดาภรณ์  เวียงค า 
2. นางสาววราพร  บุญช ิ
3. นางสาวเยาวภา  พันธ์หนอง 
 

1. นางฐิชารัศม์  อินทร์ชั้นศรี 
2. นางสาวจิราภา  ธิโสภา 
  

37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สีทะบาล 
2. เด็กชายพลกฤต  เลพล 

1. นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ 
2. นางสุจิตรา  วงศ์รัตน์ 

38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ 

1. นางสาวบุษญา  พิมพ์พา 
2. นายสุรศักดิ์  บาริศรี 

1. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
2. นางอภิญญา  โยวะ 

39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กชายสุชาติ  อ่วยยื่อ 
2. เด็กชายอาทิตย์  ดวงมณี 
  

1. นายกฤษฎา  แก่นท้าว 
  

40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อย
อิสระ ม.1-ม.3 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม 

1. เด็กชายนวพล  จันสี 
2. เด็กชายศักดา  ทหารกลาง 
  

1. นายธนภัทร  หันจรัส 
2. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว 
  

41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธีรพงษ์   นามแก้ว 
2. นายประสิทธิ์  แทนทุมมา 
3. นายโสธนพล  แสงสว่าง 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  บุญ
วงศ ์
2. นายตรีภพ  นามบุปผา 



42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-
ม.3 

85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกมลพร  สีลาวงศ ์
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทนา 
3. เด็กหญิงนลัทพร  ยอด
ปรีชา 
4. เด็กหญิงพิชชาพร  แฝด
กลาง 
5. เด็กหญิงวรรณภา  เชื้อค า
ฮด 

1. นางสาวจารุพรรณ  ศรีบุญ 
2. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน 
  

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-
ม.6 

89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวชลธชิา  พลเยี่ยม 
2. นางสาวพรชนัน  ขุลีหลาย 
3. นางสาวพรนภา  ศักดิ์อุบล 
4. นางสาวลลิตา  สุวัฒนะ 
5. นางสาวอารยา  ดอนสอาด 

1. นางสาวธัญญารักษณ์  ศรีไสย์ 
2. นางสาวกาญจนา  กาลบุตร 
  

44 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  หมื่นสา 
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ขันสู้ 
3. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยมหา 
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ผลจันทร ์
5. เด็กหญิงเมริษา  หารสาร 

1. นายสุทธิศักดิ์  พรมดวงศรี 
2. นางสาวไอ่ค า  จันทร์แหล่ 
  

45 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวกมลชนก  ชุ่มชื่น 
2. นางสาวกานต์ธิดา  โอดภูมิ 
3. นางสาวนุสรา  บุญกอง 
4. นางสาวสุประภาวรรณ  ศรี

1. นางสาวธัญญารักษณ์  ศรีไสย์ 
2. นางสาวกาญจนา  กาลบุตร 
  



สราญนนท์ 
5. นายอธิวุฒิ  ใสสะอาด 
 

46 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-
ม.3 

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. เด็กชายธีรเดช  โพธิเสน 
2. เด็กหญิงวธิดา  กมลนันท์ 
3. เด็กชายวรากร  อุบลบาล 
4. เด็กหญิงสุจิตรา   เครือแก้ว 
5. เด็กหญิงอินทรา  คันที 

1. นางสาวพัชญ์ชิสา  อภิกุลว
ราศิษฐ์ 
2. นายสถาพร  นามไกรสร 
  

47 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-
ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิราวรรณ  สอน
พงศ์ 
2. นายชัยณรงค์  ยศภูมิ 
3. นายณัฐพงษ์   ด้วงค าจันทร์ 
4. นายธนาดล  ชวลิตปฏิญญา 
5. นายสืบศักดิ์  วงค์ไชยนาท 

1. นายค านึง  เลื่อนแก้ว 
2. นายธนากร  จันดา 
  

48 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละครคุณธรรม ม.1-
ม.6 

97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกาญจนา  ชาวชาย
โขง 
2. นางสาวจิรนันท์  กะสี 
3. นางสาวชลิดา  พันธุกลาง 
4. นางสาวณัฐนรี  ศรีไชย 
5. นายนราธิป  พรหมมา 
6. นางสาวบัณฑิติยา  วง
สุวรรณ 
7. นายประกาศิต  ชาวผาตั้ง 

1. นางสาวอมรรัตน์  สินไชย 
2. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน 
3. นางสาวจารุพรรณ  ศรีบุญ 
4. นายพิษณุ  สาระจันทร์ 
5. นางอนันต์  ศรีโคตร 
  



8. นางสาวปิยวรรณ  นามบุรี 
9. นางสาวปิยะธิดา  แก้วหาญ 
10. นายพิชญุตม์  โคตรชมภ ู
11. นางสาวรัชนี  มณีรัตน์ 
12. นางสาวรัชนีกร  วังค า 
13. นางสาววิภาดา  สิงหา 
14. นางสาวศิราณี  ศรีต้นวงศ ์
15. นายสตางค์  จ้อยวงศ์ 
16. นางสาวอนงค์นาฎ  เรือน
จอหอ 
17. นายอภิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม 
18. นางสาวอัญชนา  สิทธิคง 
19. นางสาวอาทิติยา  แสน
ขยัน 
20. นางสาวอุลัยลักษณ์  ภู
จักรเพชร 

49 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ม.1-ม.6 

96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธ
บาทวิทยาคม 

1. นางสาวกัลยา  โกสันเทียะ 
2. นางสาวชลิดา  สีหวัง 
3. นายณัฐพล  ไชยงาม 
4. เด็กหญิงดรุณี  ผิวอ่ า 
5. นายธนวันต ์ แก้วสาร 
6. นายธรรมนูญ  พลรักษา 
7. นางสาวธัญจิรา  ชัยปัญหา 

1. นายกันทรากร   แหลมกีก่ า 
2. นายมานะ   กองสุวรรณ์ 
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ 
4. นางวัชร ี วรรณสุทธิ์ 
5. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสัย 
  



8. เด็กชายนิชนันท์  จันทวงศ ์
9. นายประพัฒน์  วังศิริทิพย์ 
10. นายพิชัย  บริบูรณ ์
11. นายภูรินทร์  บุปผาพวง 
12. เด็กชายภูวดล  ศักดิ์ซ้าย 
13. นายยสินทร  มีกูล 
14. นายวรเชษฐ์  เทพพรม 
15. นางสาววิไลลักษณ์  ซอม
รัมย์ 
16. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์ 
17. นายสุตนันท์  นิยะนุช 
18. นายอาชวิน  สายศรี 
19. นางสาวอารยา  มีรัตนค า 
20. นางสาวเปรมวิกา  บุญเลิศ 
  

50 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  คชมิตร 
  

1. นางสาวกรรณิการ์  ระวิโรจน์ 
  

51 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวศุภรัตน์  มณีสุทธิ์ 
  

1. นางรัชนี  กุลสิทธาวิเวท 
  



52 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.
3 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่ 
2. เด็กหญิงสุชาฎา  ค าใบ 
  

1. นางวิมลจันทร์  ปานขาว 
2. นางอนันท์  ศรีโคตร 
  

53 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.
6 

92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นางสาววรรณพร  มิเถาวัลย์ 
2. นายสราวุฒ ิ เดชสิงห์ 
  

1. นายกุญชร  น าสงค ์
2. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง 
  

54 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6 

91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นางสาวชฎาพร  ภูม ี
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  เครือเกาะ 
3. นางสาวธารารัตน์  สิงห์
กลาง 
4. นางสาวนิภา  พิมสุก 
5. เด็กหญิงวรนุช  เพชรฤาชา 
6. เด็กหญิงวรัญญา  สันทัด
การ 
7. เด็กหญิงอนันตยา  แจ่มใสดี 
8. เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์อ่อน 
9. นางสาวอัจฉรา  สิงห์กลาง 
10. เด็กหญิงเพชรลดา  โสภา
ใต ้

1. นางประภาพร  แคพล่า 
2. นายกุญชร  น าสงค ์
3. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง 
  

55 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายฉัตรชัย   เพ็ชรยิ้ม 
2. นายณัฐพงศ์   บรรหาร 
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรมวัง
ก้อน 

1. นางสาวศิริญญา   สุวัฒ 
2. นายเจริญ  รอดมา 
3. นางประเสริฐศรี  ตัณฑรัตน์ 
  



4. เด็กหญิงมานิตา   ทวีสุข 
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรสาลี 
6. นางสาวศิริวรรณ  ธงภูเขียว 
7. นายสุทธิพัฒน์   เตียนสาย
อ๋อ 
8. เด็กหญิงสุมิตรา   สืบมงคล 
9. เด็กหญิงเมธาพร   แฝด
กลาง 
10. นายเอกลักษณ์  ศรีวิพัฒน์ 

56 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกรพิน  วรรณเพชร 
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มูลค า
สุข 

1. นายสรไกร  พรูแล่นเร็ว 
2. นายฐาปนพงศ์  สามพันธ์ 
  

57 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองจบ 
2. นางสาววนิชชา  ศรีเทศน์ 

1. นางภาณิดา  ศรีเชียงสา 
2. นายนเรศ  ค าทวี 

58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.
1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงนุ่ม 
  

1. นางสาวรังสิมา  วันศิลป์ 
  

59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.
4-ม.6 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบัง
พวนวิทยา 

1. นางสาววิยะดา  จันทร์แดง 
  

1. นางอรัญญา  สาริกา 
  

60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอล
หนองคาย 

1. เด็กหญิงวรินยุพา  กอพุฒิ 
  

1. นายปริญญา  ประณิธาน 
  



61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวไนซ์ดินา  โดราน 
  

1. นายพลากร  โสภากา 
  

62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอลิชา  ศรีสวัสดิ์ 
  

1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน 
  

63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวจรรยา  แดงบุญ
เรือง 

1. นายพลากร  โสภากา 
  

64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงธนัญญา  พิริยะสิริ 
  

1. นายณัฐวุฒิ  ชัยค า 
  

65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายชญานนท์  ใจหาญ 
  

1. นายณัฐวุฒิ  ชัยค า 
  

66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบัง
พวนวิทยา 

1. เด็กหญิงกุ้งนาง  คันธรินทร์ 
2. เด็กหญิงนภสร  โคตรชมภ ู

1. นางอรัญญา  สาริกา 
  

67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงสาวิตรี  ลียะวงค์ 
  

1. นายอรรพล  สาระวงค์ 
  

68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายนครา  สีดาค า 
  

1. นายณัฐธนวรรธน ์ บุญจันทร์ 
  

69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.
3 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายปิยนัถ  ค ามุงคุณ 
2. เด็กชายอัมรินทร์  วงโยธา 
3. เด็กชายเทวิน  ไชยนอก 

1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน 
2. นายสุชิน  โพธิวิทย์ 
  



70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.
6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. นายจักรพล  ค าของ 
2. นายจีรวัฒน ์ เมฆก๋า 
3. นางสาวธนัชญา  ทองทาบ 

1. นายอรรพล  สาระวงค์ 
2. นายลิขิต  ไกรรบ 
  

71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-
ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระ
ทองกุล 

1. นายไกรยุทธ  พ้ัวสุข 
  

72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.
4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นายชลนที  วงศ์โคกสูง 
  

1. นางสาวปาริชาต  เวียงอินทร์ 
  

73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กหญิงวริศรา  ผิวงาม 
  

1. นางสาวปาริชาต  เวียงอินทร์ 
  

74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอ
วิทยา 

1. เด็กชายกฤษฎา  ดอกไม้ 
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรี
วงค ์
3. เด็กหญิงกันตยา  อ่อนสี 
4. เด็กชายคมสัน  ศิริรวง 
5. เด็กชายณัฐภัค  เมืองแพน 
6. เด็กหญิงธนัชพร  ชัยวงค ์
7. เด็กหญิงนาเดีย  สิงหา 
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรัต 
9. เด็กชายปรัชญา  พานุรักษ์ 
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันเทพ 
11. เด็กหญิงมัญชุญา  กาย
เสนา 

1. นายวิเชียร  สืบแวง 
2. นายธนพล  วิจิตรปัญญา 
3. นางสาวยุพิน  แก้วประดับ 
4. นางสาวสุกัญญา  บุญตาทิพย์ 
5. นายสมเกียรติ  ธรรมวงค์ 
6. นายณ คหพล  ณ นคร 
  



12. เด็กชายยุทธศิลป์  สุขสิงห์ 
13. เด็กหญิงวิจิตตรี  พา
นิพัฒน์ 
14. เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  ใส
ศรีดา 
15. เด็กชายศุภกิตติ์  พรหม
จันทร์ 
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลาย
สถิตย์ 
17. เด็กหญิงสุภนิดา  ผิวงาม 
18. เด็กหญิงสุภัทรา  พันธุ์
พาณิชย์ 
19. เด็กชายอภิวัฒน์  ทิพย์ผล 
20. เด็กชายอุดมศักดิ์  อินทร์
บุหรั่น 
21. เด็กชายเจษฎา  สีกุลนาวา 

75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-
ม.3 

86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอล
หนองคาย 

1. เด็กหญิงจิดาภา  อุบลรัตนป
ระทีป 
2. เด็กชายจิรทีปต์  อวิรุทธ์
ชีวิน 
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ชื่นใจ 
4. เด็กชายภัทรภณ  เปลี่ยน
มณี 

1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร 
2. นายธิติ  บุดดีค า 
  



5. เด็กชายมัญเชฏฐ์  ฝ่ายหมื่น
ไวย์ 

76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-
ม.6 

96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธนชาด  อินทา 
2. เด็กหญิงวดีลดา  วงษาเนาว์ 
3. นายวัชรากร  วังก้อน 
4. นายศิริศักดิ์  ศรีสว่าง 
5. เด็กหญิงสุ
กัญญา  ประวรรณ ์
6. นายอิศเรศ  จิตต์สมพงษ์ 

1. นายภักดี  วงษาเนาว์ 
2. นายนันทภพ  บุพศิริ 
  

77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม 

1. เด็กชายคชาพล  ดีขยัน 
  

1. นายศุภชัย   โคตรชมภู 
  

78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายสุทธิพัฒน์  เตียนสาย
อ๋อ 

1. นายภักดี  วงษาเนาว์ 
  

79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเลิศ 
  

1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ 
  

80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวเนตรนภา  ริยะบุตร 
  

1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ 
  

81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอ
วิทยา 

1. นายศิวัช  มินะสิงห์ 
  

1. นายธนพล  วิจิตรปัญญา 
  

82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบัง
พวนวิทยา 

1. นายพลาดล  พลเนตร 
  

1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย ์
  



83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. เด็กหญิงมะปราง  อินทะ
วงศ ์

1. นายจิตติศักดิ์  กาญจนะ 
  

84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยา
คม 

1. นางสาวพรรณิภา  ปัดกอง 
  

1. นางสาววิลาวัณย ์ โพธิ์ศรีขาม 
  

85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอล
หนองคาย 

1. เด็กชายจอห์น  ปาเกท 
  

1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร 
  

86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายปฏิภาณ  ทุนทรัพย์ 
  

1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ 
  

87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทหาร
กลาง 

1. นายศุภชัย   โคตรชมภู 
  

88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวรัญชนา  เกียรติ
อ าไพ 

1. นายภักดี  วงษาเนาว์ 
  

89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 
ยุวบูรณ์บ ารุง 

1. เด็กชายสมนึก  ค ารินทร์ 
  

1. นายยิ่งยศ  โพธินักขา 
  

90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 

85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นายชาญวิทย์  พานะโท 
  

1. นายจิตติศักดิ์  กาญจนะ 
  

91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวสุวรรณา  สัมฤทธิ์ 
  

1. นายสมพล  อาษาพล 
  

92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา 

1. นางสาวธิดารัตน์  ลาดสีดา 
  

1. นางบานเย็น  สิงห์จินดา 
  



93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) 
ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอล
หนองคาย 

1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุริยะ
เพ็ญ 
2. เด็กชายณัฐฐกฤษ  ธีระพา
พงษ์ 
3. เด็กชายธนบัตร  จิตไพศาล 
4. เด็กชายธนารักษ์  พรมตา 
5. เด็กชายนันทสิทธิ์  บารพรม 
6. เด็กชายพงศกร  โคตรจักร์ 
7. เด็กชายพงษ์วิษณุ  กิจติราช 
8. เด็กชายภูมิอนันต์  ดีเพ็ง 
9. เด็กชายสุรวีร ์ พิทักษ์ 
10. เด็กชายหัสนัย  โคตเถร 
11. เด็กชายอภิชัย  เหมเมือง 
12. เด็กชายเจสัน   หนูพันธ์ 
พรมบุบผา 

1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร 
2. นายธิติ  บุดดีค า 
3. นายไมตรี  เย็นวัฒนา 
4. นายปริญญา  ประณิธาน 
  

94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) 
ม.4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวกนิมมาศ  พระ
ยาลอ 
2. นายจิตเสน  จันทมาลี 
3. นางสาวชลลดา  วิเศษ
สุนทร 
4. นายดุริยะ  เที่ยงมา 
5. นางสาวธัญลักษณ์  ปิไชย
ญาณ 

1. นายอภิชาต   ฐานะ 
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ 
3. นายอธิราช  ค าโสภา 
4. นายพลากร  โสภากา 
  



6. นายธาราวุฒ ิ วงค์ประกรณ์
กุล 
7. นายนวมินทร์  เวชประสิทธิ์ 
8. นางสาวปนัสยา  สุภามินทร์ 
9. นางสาวปาติมา  เดชสุทธิ 
10. นายสหรัฐ  โคธิเสน 
11. นายสหัสวรรษ  แพงขวา 
12. นางสาวสุธาสิน ี สิงหทอง
กูล 

95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-
ม.3 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 14 

1. นางสาวกัญญาภัค  คุณ
วัฒนาพร 
2. นายจิราพงษ์  ชุ่มเย็น 
3. นางสาวณปรายฟ้า  แสง
ราช 
4. นายณัฐพล  บุญที 
5. นายนิติพล  พันธ์เทศ 
6. นางสาวปาริชาติ  รัตนเสน 
7. นางสาวพิมายรัตน์  ติ
หะปัญโย 
8. นายรณกฤต  เกิดอ่อน 
9. นางสาวอนุสรา  ผาสลัด 
10. นายเจษฎา  วันหอม 

1. นางอุไรวรรณ  ราชกิจ 
2. นางรุ่งทิพย์  อุดมศิลป์ 
  



96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-
ม.6 

99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. นางสาวชไมพร  ออ่นค า
วงษ ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  จอมค า
สิงห์ 
3. นายต่อศักดิ์  โคตะสิทธิ์ 
4. นายธีรวัตร ์ กว้างกวาง 
5. นายนพณัฐ  พระราช 
6. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด 
7. นางสาวมินตรา  รามฤทธิ์ 
8. นายวรเมธ  บรรณารักษ์ 
9. นางสาวสุุทราภรณ์  มิรินทร์ 
10. นายโชิภูม ิ เตนิตย์ 

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  

97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-
ม.3 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงกัญจรัตน์  อินทร์
แปลง 
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะ
บุตร 
3. เด็กหญิงปทุมมาศ  ใบบัว 
4. เด็กหญิงพิยะดา  รักพงษ์ 
5. เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดบุญ
มา 
6. เด็กหญิงอารยา  สิงห์มหา 

1. นายวราวุฒ ิ นวลค าสิงห์ 
2. นางสิริภา  แก้วส าราญ 
3. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้ 
  



98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-
ม.6 

81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐกิตต์  สีหาปัญญา 
2. นายณัฐวุฒิ  ค ามุงคุณ 
3. นางสาวปณิดา  ทองสด 
4. นางสาววาสนา  พรมเทศ 
5. นางสาวสุดารัตน์  พุทธชัย 
6. นายอัศฏา  สาสีรัตน์ 

1. นางสาวยลดา  ลือชัย 
2. นายสุชิน  โพธิวิทย์ 
  

99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทะ
พิมพ์ 
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลค าสุข 
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยเทศ 
4. เด็กหญิงนลิน
ทิพย์  ประกอบพานิช 
5. เด็กหญิงปวีณา  วันด ี
6. เด็กหญิงวรรณภา  แก่น
สุวรรณ 
7. เด็กหญิงสุจิตรา  โยคิน 
8. เด็กหญิงอรพิน  พรหมวงษา 

1. นางสาวยลดา  ลือชัย 
2. นายสุชิน  โพธิวิทย์ 
  

100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 

95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. นางสาวกัญจนาพร  เดชไกร 
2. นางสาวกิติยา  ขันแข็ง 
3. นางสาวชไมพร  ออ่นค า
วงษ ์
4. นางสาวณัฏฐณิชา  จอมค า
สิงห์ 

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  



5. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์ 
6. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด 
7. นางสาวมินตรา  รามฤทธิ์ 
8. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี 
9. นางสาวสุุทราภรณ์  มิรินทร์ 

101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายจิราวัฒน ์ โพตากุล 
2. นางสาวจุฑารัตน์  มูลค าสุข 
3. นางสาวณัฐกานต์  ชัยเทศ 
4. นายณัฐกิตต์  สีหาปัญญา 
5. นายณัฐวุฒิ  ค ามุงคุณ 
6. นายธเนต  มะรังศรี 
7. นางสาวนลิน
ทิพย์  ประกอบพานิช 
8. นางสาวปณิดา  ทองสด 
9. นางสาวปวีณา  วันด ี
10. นายรุ่งโรจน์  โพธิ์ชัยศรี 
11. นางสาววรรณภา  แก่น
สุวรรณ 
12. นางสาววาสนา  พรมเทศ 
13. นางสาวสุจิตรา  โยคิน 
14. นางสาวสุดารัตน์  พุทธชัย 
15. นางสาวอรพิน  พรหม

1. นางสาวยลดา  ลือชัย 
2. นายสุชิน  โพธิวิทย์ 
  



วงษา 
16. นายอัศฏา  สาสีรัตน์ 

102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.
6 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธ
บาทวิทยาคม 

1. นายณัฐพล   ไชยงาม 
2. เด็กชายนัฐพงษฺ์  จันทวงศ ์
3. นายภูรินทร์  บุปผาพวง 
4. นางสาวรสลิน  ผิวอ่ า 
5. นายวรวุฒ ิ กุลวงษ ์

1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ า 
2. นางวัชร ี วรรณสุทธิ์ 
  

103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.
1-ม.6 

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาววิภาวรรณ  บุตร
แก้ว 
2. นางสาวเกศนภา  ชาวงษ ์

1. นางภัสรา  กั้งโสม 
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์ 
  

104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ม.1-ม.3 

93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงคาธารีนา  โซลทีส์
เสค 
  

1. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษ ี
  

105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายวสิน  ทองเพชร 
  

1. นายวัชระ  ปะติโก 
  

106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสิริกานดา  พันธุ
วาปี 

1. นางสาววิมลวรรณ  ลักษณะ
สาย 

107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. นางสาวธิดารัตน์  มณีทอน 
  

1. นางปิยลักษณ์  ศรีเชียงสา 
  



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

83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายภาคิน  ดงพระจันทร์ 
  

1. นางสาวพนิดา  หนูเพลา 
  

109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 

82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวกุลณัฐ  ไพรวิจารณ์ 
  

1. นางสาวอภิญญา  น้อยสุวรรณ 
  

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

90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายชุติเทพ  ดวงมณี 
2. เด็กหญิงทวิพร  พลรักษา 
3. เด็กชายนภาพล  เพ่ิมพูล 
4. เด็กหญิงอนงค์ประภา  แก่น
ท้าว 
5. เด็กชายอนิรุต  สีม่วง 

1. นางณัฐกานต์  อุ่นมุกดา 
2. นางสาวสิรินดา  ปานบุญ 
  

111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ศรีกะภา 
2. นายธนภัทร  แทนทุมมา 
3. นางสาวพนิฎา  ศรีณ
องค์การ 
4. นางสาวรัตติญา  สีหาชาติ 
5. นายเขตชัย  สุวะคุณ 

1. นางรัตติมา  เจริญสุข 
2. นางสาวสุวรรณา  พลทะอินทร์ 
  

112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงกีรติ  สีหไตร 
2. เด็กหญิงฐิติพร  จิตมาน 

1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศิรยา
นนท์ 
2. นางสาวปวีณา   โครตศรีจันทร์ 

113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ 

1. นางสาวรุจิรา  อุปฮาด 
2. นางสาววรรณิภา  จันทาคีรี 

1. นางสาววราวรรณ  จันทร
ประเทศ 



114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 

84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายโคอิจิ  จิตอามาต 
2. เด็กชายโชติพัฒน์  กิจ
วัฒนาวร 

1. MissSaito   Yuko 
2. นางสาววรรณภา  คล่องดี 
  

115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงวิพาดา  ประสงค์
เสรีนนท์ 
2. นางสาวสุจิตราพร  องค์
นาม 

1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ 
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง 
  

116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 

80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวสุดาทิพย์  หนูจิตร์ 
2. นางสาวอริศา  บุญชิ 

1. นางตุลย์พร  นาครทรรพ 
  

117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวปิยธิดา   ศรีผุย 
2. นางสาวรัฐญา  พ่ึงสุจริต 

1. นางสาวณัชชวกร  ชัยหงษา 
2. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่ 

118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวญรินดา  บัณดิษฐ์ 
2. นางสาวแพรวา  พรมดี 

1. นายเอกชัย  สุขขวด 
2. MissHA YOUNG  PARK 

119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายสกลรัตน์  พลศรีภาพ 
  

1. นางสาวปวีณา  โครตศรีจันทร์ 
  

120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาววิชชุดา  สิงหา 
  

1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ 
  

121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวอริศรา  พลากุล 
  

1. นายเอกชัย  สุขขวด 
  



122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.
4-ม.6 

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวณัฏฐ์ณริน  แข็งแรง 
2. นางสาวนภสร   เชื้อทอง 
3. นางสาวรวิสรา  สุขันธ์ 
4. นางสาววาธีณี  พรมเขจร 
5. นางสาวสุภารักษ์   สุยะก่อง 

1. นางสาวปวีณา  โครตศรีจันทร์ 
2. MissLi  Wei 
  

123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น 
ม.4-ม.6 

83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวน้ าทิพย์  วงษ์เพชร 
2. นางสาวฟ้าสกาว  สอนใจ 
3. นางสาววราภรณ ์ ขวาน
ทอง 
4. นายสดุดี  พวงศรี 
5. นายอนุชา  ทองยวง 

1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร 
2. MissYuko  Saito 
  

124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายนพอนนต์  จิรสิทธิ์
การุญ 
2. นายนฤภัททร์   คะลีล้วน 
3. นายวิทยานันท์   ลาลด 
4. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี 
5. นางสาวอารีรัตน์   ทัศธรรม 

1. นางอรพิน  พุบูวง 
2. นางสาวณัชชวกร  ชัยหงษา 
  

125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี 
ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณ
เหลา 
2. นางสาวณัฏฐธิดา  อาสนานิ 
3. นางสาวพัชรี  รัตนติสร้อย 
4. นางสาวอรทิษฏยา  ก าดา 
5. นางสาวอรัญญา  ต่างโอฐ 

1. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส 
2. MissHA YOUNG  PARK 
  



126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวบุญญารัตน์  พุทธ
วงษา 
2. นางสาวเยาวเรศ  เผ่าเงิน
งาม 

1. นางสาวปวีณา  โครตศรีจันทร์ 
2. MissSun  Yajing 
  

127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวณัฐธิดา  กลับวิลา 
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีรักษา 
  

1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร 
2. MissSaito  Yuko 
  

128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวฉัตรชนก  เศรษฐี
โพธิ์ 
2. นางสาวนัฐลดา  ขุนใหญ่ 

1. นางสาวณัชชวกร  ชัยหงษา 
2. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่ 
  

129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวกษมา  เสนจันทร์ฒิ
ไชย 
2. นางสาวณัฏฐณิชา  อาสนา
นิ 

1. นายเอกชัย  สุขขวด 
2. MissHA YOUNG  PARK 
  

130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุล
ทวีวัฒน์ 
2. เด็กชายสรสิช  แก้วโกมินท
วงษ ์

1. นางสาวเบญจพร  ผลผดุง 
2. นางสาวปรียาพรรณ  สืบแวง 
  

131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริศักดา 
  

1. นายเนติวัฒน์  แสนมาโนช 
  



132 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงม
พิทยาคม 

1. เด็กชายจิตรติศักดิ์  สุตตะ
นนท์ 
2. เด็กชายทัตพงศ์  ชายันติ 
3. เด็กชายธีรภัทร  โสภากุล 
4. เด็กชายปิยะณัฐ  บุทเสน 
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  พูลนาถ 
6. เด็กชายพงศกร  ปุรินันท์ 
7. เด็กชายพีรยุทธ  แก้วอุ่น 
8. เด็กชายภูวดล  ขันภิบาล 

1. นายนิวัฒน ์ ด้วงเคน 
2. นายธานินทร์  บุญประกอบ 
3. นางสาวนิภาพร  บุตระมะ 
  

133 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงม
พิทยาคม 

1. นางสาวฐิติพร  นามภา 
2. นายนิติกร  ศรีวรรณภูมิ 
3. นายศรายุทธ  วัจรินทร์ 
4. นางสาวสุพัตรา  แก้ว
สะอาด 
5. นายอดิศักดิ์  หาบุญมี 
6. นายเลิศชัย   โสภากุล 

1. นายนิวัฒน ์ ด้วงเคน 
2. นายธานินทร์  บุญประกอบ 
3. นางสาวนิภาพร  บุตระมะ 
  

134 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ม.1-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวจันทร์วิภา  เกศานุช 
2. นายชัยพัฒน์  โคตรชมภ ู
3. นางสาวนริศรา  วรราช 
4. นางสาวพัชรินทร์  ถิ่นแดง 
5. นายศุภชัย  โคตรชมภู 
6. นางสาวสกาวใจ  ปัตรัตน์ 
7. นางสาวอรณี  ไชยโวหาร 

1. นางภัสรา  กั้งโสม 
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์ 
  



8. นางสาวอรอุมา  หารินไสล 
9. นางสาวเกวลิน  ใจเดิน 
10. นางสาวเย็นฤดี  ตาตะมิ 

135 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.
1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปานา 
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเสริม 
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ธรรม
รักษา 

1. นางรัชนก  สุบิน 
2. นางสาววัฒนารมย์  พรหมมา 
  

136 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.
4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลิตตา  มณีรัตน์ 
2. นางสาวศศิวิมล  วรวิเวศ 
3. นางสาวสิรินภา  กองศรี 

1. นางสาววัชราภรณ ์ คนยืน 
2. นางสาวธิดาวรรณ  ไกรจูมพล 
  

137 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงสนันธร  อมฤกษ์ 
2. เด็กหญิงสุณีรัตน์  บุตรด้วง 
3. เด็กชายอชิตะ  สีหไตร 

1. นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี 
2. นางสาววารุณี  มิหิม 
  

138 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบัง
พวนวิทยา 

1. นางสาวพลอย
ไพลิน  กาบบัวไข 
2. นางสาวพัชรินทร์  ค าสว่าง 
3. นางสาวสิริวิมล  นาควิชาติ 

1. นางทิพย์อักษร  ศักดาเกียรตินุ
กูล 
  

139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวิชชญา  ธรรมวงศ์ 
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองพวน 

1. นางชมัยพร  ถิ่นส าราญ 
2. นายทศพร  นากา 



140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันณา
รักษ์ 
2. เด็กชายพงศกร  ศรีผา 

1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย 
  

141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา 

1. นายพงศกร  รัตนผล 
2. นางสาวเปรมวดี  ทิพย์ชัย 
  

1. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์ 
  

142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. เด็กชายธนวัฒน ์ ทะหมุน 
2. นายนครินทร์  ทูนดี 
  

1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ ามณี 
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ 
  

143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายปรัชญา  โสภณสา 
2. นายรัชเศรษฐ์  จริวัฒน์เมธ ี
  

1. นางกนกอร  ทิพยโสต 
2. นายธนวัฒน ์ สุวรรณเหลา 
  

144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.
3 

94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ด ารงวร
พันทิกุล 
2. เด็กหญิงอารยา  หงษาวงษ์ 

1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี 
2. นางสาวเจนจิรา  แสงนา 
  

145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงธนาภา  ครสิงห์ 
2. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้ว
เมือง 
  

1. นายนนทชัย  พิมพิสนท์ 
2. นายณัฐพล  กันพล 
  



146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. เด็กหญิงนริศรา  วงศ์อ่อน 
2. เด็กชายพัดยศ  ราชโยธ ี

1. นางนิตยา  ปานมีศรี 
2. นางสาวนฤมล  นมัสโก 
  

147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายณัฏฐ์ทีนนท์  ชาติหนอง
ทอน 
2. นายวรวิช  เซ็นธุลี 

1. นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง 
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์ 
  

148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายธนวัฒน ์ อิมานันท์ 
2. นายสุริยา  อุดชาชน 

1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย 
  

149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายปิยทัช   สุลา 
2. นายเมศวร์  ลิมมณี 

1. นายปริญญา  อันภักดี 
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์ 

150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงจันลิตา  น้อยเมือง
คุณ 
2. เด็กชายวงศ์พันธ์  พิศัลยกุล 
3. เด็กหญิงวรฤทัย  บุญสรรค์ 

1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย 
  

151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายจักรภัทร  กรมวังก้อน 
2. นายพีรพัฒน์  ท้าวพรม 
3. นายวรเมธ  สมพันธ์ 

1. นายปริญญา  อันภักดี 
2. นายนนทชัย  พิมพิสนท์ 
  

152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม 

1. นายนันทวัฒน์  สาระเสน 
2. นางสาวบุษยาดา  เที่ยงตรง 

1. นายวิทยา  บุตรโยธ ี
2. นางสาวอมรรัตน์  กะกุลพิมพ์ 



153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-
ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กชายศุภชัย  ไชยนา 
2. เด็กชายสรสิช  แก้วโกมิ
นทร์วงศ์ 
3. เด็กชายสิรภัทร  ปัญญา 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นายหยก  ชัยเจริญ 
  

154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-
ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวภาณรินทร์  ทวี
มงคล 
2. นางสาวศิโรรัตน์  นิ้วทอง 
3. นายอัศวเมศวร์  กุลสอน 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง 
  

155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ 
2. เด็กชายชานนท์  ดวงบุญมี 
3. เด็กหญิงดุลยรัก  นามศักดิ์ 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นายปริญญา  อันภักดี 
  

156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.4-ม.6 

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นายณัฐวุฒิ  เจือไธสง 
2. นายอรช  รัชตเมธ ี
3. นายอลงกรณ์  แสนจ าลา 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นางทิพย์วาณี  บุญปรุง 
  

157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงม
พิทยาคม 

1. เด็กชายประวิทย์  ชัยรินทร์ 
2. เด็กชายพัชรพล  นิลเกตุ 
3. เด็กชายวิชญ์พล  อาณา
รัตน์ 

1. นายอนุชา  บุญแสนแผน 
  

158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงม
พิทยาคม 

1. นายกิตติพล  ชินพาด 
2. นายฤทธิพล  โคตะวัน 
3. นายสิทธิพล  สืบสุข 

1. นายอนุชา  บุญแสนแผน 
  



159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  รัตนติ
สร้อย 
2. เด็กชายปรียาวัธน์  สมวงษ์ 
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนศักดิ์
ณรงค์ 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นายณัฐพล  กันพล 
  

160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. นางสาวณัฐพร  บุตรศรี 
2. นายรวิชญ ์ จันทร์รัตน์ 
3. นางสาวเจนจิรา  ปานมาตย์ 

1. นายธนกฤต  ช่วยแสง 
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์ 
  

161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม 

1. นายจกรพงษ์  วงศ์ชัยยา 
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วอินตา 
3. นายอาทิตย์  วงษา 

1. นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์ 
2. นายศุภวุฒ ิ ใหญ่สาร 
  

162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายบัณฑิต  สีผง 
2. นายยุทธนา  มังสา 
3. นายเกริกชัย  สายศรี 

1. นายวิทยา  จอมทอง 
2. นางสาววิภาดา  ค าผาย 
  

163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา 

1. นางสาวกัลยา  สุนทรห้าว 
2. นางสาวปริญญา  พันธ์ศรี 
3. เด็กหญิงอรนิภา  สีทองหล่อ 

1. นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์ 
2. นางสาวสุภาพร  เชื้อค าเพ็ง 
  

164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา 

1. นางสาวพัชรินทร์  บุตะเดช 
2. นายอดุลย์  ตราเงิน 
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วมะ 

1. นางนิศากร  ชัยว ี
2. นางสาวอมรรัตน์  ขีดโนนโจด 
  



165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 

1. เด็กหญิงบุษกร  โสภาเวช 
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  แสงสีอ่อน 
3. เด็กหญิงมณพณัฐ  สิวา
เกษียรวิ 
4. เด็กหญิงวรัญญา  ธาตุวิสัย 
5. เด็กหญิงศรัญญา  โบรานิ
นทร์ 
6. เด็กหญิงศิริรักษ์   หาไซย 

1. นางประครอง  สอนกุลภักดี 
2. นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ 
3. นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง 
  

166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยา
คม 

1. นางสาวฉันทิกา  ท้าวน้อย 
2. นางสาวทาริกา  สราพิมพ์ 
3. นางสาวนาลีรัตน์  บุตรมาร 
4. นายประเสริฐศักดิ์  ชาธิ
รัตน์ 
5. นางสาวปิยฉัตร  สมศรี 
6. นางสาวอรวี  กุาบบัวไข 

1. นางแสงจันทร์  คันธภูม ิ
2. นางสาวภัทร์ฐิตา  แท่งทอง 
3. นางหทัยรัตน์  หงษ์ค า 
  

167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-
ม.3 

93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวนวัน
วิทยา 

1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แทน
โหมก 
2. เด็กชายพีระพงษ์  สิงห์จัน
ทึก 
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทับทิม
หิน 

1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี 
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว 
  



168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-
ม.6 

95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ าสวย
วิทยา 

1. นางสาวภรทิพย์  มีธรรม 
2. นางสาวสุภาภรณ ์ เชี่ยงเจ้น 
3. นางสาวอภิญญา  ชาธิรัตน์ 

1. นางศริญญา  ทหารนะ 
  

169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3 

93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงปพัศรา  สุขส าราญ 
2. เด็กหญิงพิสมัย  หนันต๊ะ 
3. เด็กหญิงมุทิตา  สมสนุก 

1. นางล าเพย  ผิวอ่อน 
2. นายศุภวุฒ ิ ใหญ่สาร 
  

170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-
ม.6 

93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. นางสาวคัทลียา  กันญา 
2. นายธันวา  น าปา 
3. นางสาวสิริรัตน ์ ค าจักร 

1. นางสาววิไลวัลย ์ พรหมมา 
2. นายวิหาร  จันทฤทธิ์ 
  

171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-
ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงกาญจนา  จ าปา
ทอง 
2. เด็กหญิงพิมผกา  ทองเกิด 
3. เด็กหญิงอภิญญา  พลหาญ 

1. นางจีระวรรณ  จันทรพรม 
2. นางบัวเรียว  กิุริยา 
  

172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-
ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม 

1. นางสาวณัฐชา  มุ่งหมาย 
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จ าปาทอง 
3. นางสาวอภิสมัย  มีลา 

1. นางจีระวรรณ  จันทรพรม 
2. นางบัวเรียว  กิุริยา 
  

173 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงณัฐริกา  เอียน
ผักแว่น 
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญส่ง
แสง 
3. เด็กชายสุขสันต์  ไชยพระ
อินทร์ 

1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร 
2. นางสาวณัฎฐณิชา  ค าต่ า 
  



174 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชรินรัตน ์ ราชโสภา 
2. นางสาวนฤมล  เศวตวงษ ์
3. นางสาวปภัสรา  โคตรโสภา 

1. นางปัทมา  โพธิวิทย์ 
  

175 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3 

82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวนวัน
วิทยา 

1. เด็กหญิงฐิติพร  เทพเสน 
2. เด็กหญิงพรมณี  โลหิทัด 
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวแก้ว 

1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์ 
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี 
  

176 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวนวัน
วิทยา 

1. นายกิตติกานต์  อาสนานิ 
2. นางสาวปนิตา  เลวัน 
3. นางสาวอริสา  อ่ิมกระโทก 

1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์ 
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี 
  

177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอ
วิทยา 

1. เด็กหญิงกนกนันท์  ปัจชา
มาตย์ 
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พุทธา 
3. เด็กหญิงวนิดา  เฉียบแหลม 

1. นางสาวปนัดดา  ศิริดล 
2. นางลัดดา  ผิวฝาด 
  

178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. นางสาวจันทร์จิรา  ยะ
สุนทร 
2. นางสาวปิยวรรณ  ค าศรี 
3. นางสาวอรพิน  เหลาวงษ์ 

1. นางสาวพัชญ์ชิสา  อภิกุลว
ราศิษฐ์ 
2. นางสาวมัตติกา  ริยะนิจ 
  

179 เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงน้ าทิพย์  ใจตรง 
  

1. นายพิชัย  ไชยเดช 
  



180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ 

1. เด็กชายพัชรพล  โปรดสูง
เนิน 

1. นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 
  

181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 14 

1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุข
พรมมา 

1. นายสุธินันท์  ศิลาวรรณ 
  

182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. เด็กชายศิขรินทร์  เยี่ยมล า 
  

1. นางสาวจินตนา  โฉมมงคล 
  

183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

1. นางสาวทรายวลี  โพธิ์ศรี 
  

1. นางสาวปุณญภัส  ตระกูลมา 
  

184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธ
บาทวิทยาคม 

1. นางสาวสุทธิดา  สีหาบุตร 
  

1. นางสาววิไลลักษณ์  เจริญสุข 
  

185 เรียนรวม - การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
ก าหนดช่วงชั้น 

85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ 

1. เด็กชายกฤษฎา  บัวทอง 
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีษะ 
  

1. นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู 
2. นางสาวเมธิุนี  จันทะพงษ์ 
  

186 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 

94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. เด็กชายเด่นพงษ์  อินต
จินดา 

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  



187 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 

95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นายทรพร  พุทธชัย 
  

1. นายสียะตรา  คันธี 
  

188 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. เด็กชายทัดชัย  มงคลสวัสดิ์ 
  

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  

189 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 

91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. นายเอกรัตน์  วงชาร ี
  

1. นายสียะตรา  คันธี 
  

190 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายรัชพล  พัดพรม 
  

1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ 
  

191 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. นายรัชต์พงษ์  แก้วอุ่น 
  

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  

192 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 

95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร 

1. เด็กชายทินภัทร  ค าเดช 
  

1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
  

193 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง
(โปงลาง) ม.1-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอน
วิทยาคม 

1. เด็กชายกรกิต  พินิจ 
2. เด็กหญิงกิตติมา  พินิจ 
3. เด็กหญิงขวัญนาบุญ  พรหม
จอม 
4. เด็กชายคณิต  สมวงศ ์
5. เด็กหญิงจริงใจ  ธรรมจ้อม 
6. นางสาวชนิตา  พันทิวา 
7. เด็กหญิงชลกาญจน์  พล
ศักดิ์ขวา 

1. นางพีรดา  พูลเพ่ิม 
2. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ 
3. นายสียะตรา  คันธี 
4. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา 
  



8. นายทรพร  พุทธชัย 
9. เด็กชายทินกร  แสนสุข 
10. เด็กชายธนรัฐ  สุริยมาตย์ 
11. เด็กชายธีรยุทธ  บุญไทย 
12. เด็กหญิงนนทิยา  จันสุกไส 
13. นายนัฏฐนันทร์  สายสี 
14. เด็กชายนันทนัช  อ่อนทอง 
15. นายบดินทร์  พรมเทพ 
16. นางสาวปาริศา  สมวงค์ 
17. เด็กหญิงปิ่นมณี  นัยลี 
18. เด็กชายพัฒพร  สมเพ็ชร 
19. นางสาวพิมพิลัย  บุญ
ประสพ 
20. เด็กชายพีรภัส  ผาณิบุศย์ 
21. นางสาวยลดา  หอมสมบัติ 
22. เด็กชายรพิพัฒน์  ผิว
เหลือง 
23. นางสาววรันญา  เพชรภูมี 
24. นายวัฒนา  ศรีชมภู 
25. นายวีระชัย  มะรังสี 
26. นางสาวสุธิดา  ชัยบุรม 
27. เด็กหญิงหทัยชนก  ชัย
แสง 
28. นายอรรถพล  พรมชัย 



29. นางสาวอินทิรา  ศรีสุข 
30. นายเอกรัตน์  วงชารี 

 

 

 


