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ผลการแข่งขันกิจกรรม (ฉบับชั่วคราว)

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐
โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

ชมรมครูภาษาไทยสพป. ขอนแก่น เขต ๓
หมายเหตุ ๑. หากข้อมูลในประกาศผลนี้ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ กรุณาโทรแจ้ง ๐๘๖-๒๑๙๕๘๙๓ (เลขานุการชมรมฯ )
๒. เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งของทุกกิจกรรม(ยกเว้นคัดลายมือ) มอบในวันประชุมผู้บริหาร
(วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๓. เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ลาดับที่ ๒- ๑๘ / เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน/ เกียรติบัตรกรรมการตัดสินกิจกรรม
ทางชมรมจะลงแบบฟอร์มเกียรติบัตร ให้ผูท้ ่ไี ด้รับรางวัลจัดทาเอง ตามผลการแข่งขันกิจกรรมในประกาศนี้
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สารบัญ
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หน้า
๑. กิจกรรมคัดลายมือ ............................................................................. ๓
๒. กิจกรรมสุภาษิตสานวนไทย.................................................................. ๑๓
๓. กิจกรรมตอบปัญหาหลักภาษาไทย........................................................ ๑๖
๔.กิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว......................................................... ๒๐
๕. กิจกรรมการอ่านร้อยกรองทานองเสนาะ............................................... ๒๖
๖. กิจกรรมแข่งขันทักษะการพูด................................................................. ๓๐
๗.กิจกรรมแข่งขันเขียนตามคาบอก............................................................ ๓๔
๘.กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม............................................................... ๔๑
๙.กิจกรรมแข่งขันการอ่านตามแนว PISA.................................................... ๔๖
๑๐. กิจกรรมครู.............................................................................................. ๕๐
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๑.กิจกรรม
การคัดลายมือ
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กิจกรรม
กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กันยาพร ไชยประสิทธิ์
นางเพชรรัตน์ คํากอง
ด.ญ.นริศรา ขวานอก
นางนิรมล แก้วบุตร
ด.ญ.กนกพิชญ์ ทองดี
นางกรวิกา อินทรมณี
ด.ญ.ศศิธร เทนอิสสระ
นางประกายทอง นครราช
ด.ญ.ปารมี เจริญจันทร์
นางจุฬาลักษณ์ จันทร์เหล่าหลวง
ด.ญ.ปณิดา ประชากูล
ด.ญ.ปภาดา สมอนา
นางชุลีพร หล้าทุม
ด.ญ.วันวิสาข์ งอกศักดา
นางนุกุล เพียรแก้ว
ด.ช.ธีรวัฒน์ ทอนสูงเนิน
นางพิกุล นิพรรัมย์
ด.ช.ธีรพล พันธ์วิเศษ
นางทิพย์วรรณ พันธุ์วิเศษ
ด.ญ.ปริยาภัทร ผิวขํา
นางพนิดา บุษราคัม
ด.ญ.พรรณธนิดา พลไธสง
ด.ญ.แสงพร ทําสะอาด
ด.ญ.รวิพร แสนคํา
นางรัฐพร ชัยโพนงาม
ด.ช.ปิติศักดิ์ อาวะลี
นางวิไลลักษณ์ ปิดตายัง
ด.ญ.ศิริประภา เศษวิสัย
นางวนัญจนา ประทุมสาย
ด.ญ.ชลธิชา แผงตัน
น.ส.ประภาศิริ พันธุ์มี
ด.ญ.เพ็ชรลดา ทองดอนกระเดื่อง นางติ๋มพร พูลทอง

โรงเรียน
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.ชุมชนหนองสองห้อง
รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านหนองบะโคกสว่าง
รร.บ้านหนองแซงแสงอรุณ
รร.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

รร.บ้านหนองไทร
รร.บ้านโคกสง่า
รร.บ้านหนองหญ้าขาว
รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.บ้านหินลาดนาดี
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
รร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206

รร.บ้านโนนชาดวิทยา
รร.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ว

รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม

ศูนย์
๑๘
๖
๑๕
๓
๑๔
๑๗
๘
๑๒
๙
๑
๑๖
๗
๑๓
๒
๕
๑๐
๑๑
๔
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กิจกรรม
กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ-สกุล
ด.ญ.อริสรา อาษานอก
ด.ญ.จิรัชญา ลมงาม
ด.ญ.กัญจนพร พรมนอก
ด.ญ.กชกร พัฒเพ้ง
ด.ญ.ปรินดา หาญตับเหล็ก
ด.ญ.จันทรกานต์ จันสามารถ
ด.ญ.ชุติม นาไพวัน
ด.ญ.สุภารัตน์ มาตย์วังแสง
ด.ญ.ญาณิศา ช่างพันธ์
ด.ช.นิติธร วงษ์ธรรม
ด.ช.ศุภกิตติ์ วังทอง
ด.ญ.ปิยะนุช สุขเสริม
ด.ช.ภูมิธนภัทร ภูมี
ด.ช.กรฤทธิ์ แสนอุดร
ด.ญ.นันทิชา เพชรนอก
ด.ญ.ลลิตา แสนศักดา
ด.ญ.นันธิดา สีสมบัติ
ด.ญ.จรรยพร อนันตภูมิ

ครูผู้ฝึกสอน
นางนริยา ใจซื่อ
นางทิพย์วรรณ พันธุ์วิเศษ
น.ส.สุภาวณี กาสี
นางอัชรานีย์ นาราษฎร์
ครูอ้อมใจ อันทะเกต
น.ส.กนกอร โคสาดี
นางลักษณา โสมาบุตร
นายธนภัช คําเหนือ
นายอานนท์ นาชิน
นางมะลิวัน ไชยชนะ
นางทองมี พระนคร
นางเปรมจิตร์ ไปปะ
นางวิมลวรรณ สุจริต
น.ส.โชติกาญจน์ มหาวงศ์
ครูอุดมวิทย์
นางกัญญาภรณ์ นาคเกลี้ยง
นางดวงจันทร์ เคารพ

โรงเรียน
รร.บ้านหนองสองห้อง
รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา

รร.อมตวิทยา
รร.หนองแวงมน
รร.บ้านสําโรง
รร.บ้านหนองตะครอง
รร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง

รร.บ้านท่าหนองหว้า
รร.บ้านโสกนกเต็น
รร.บ้านคอนฉิม
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านหนองแปน
รร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
รร.บ้านแวงน้อย
รร.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี

ศูนย์
๖
๑
๑๘
๓
๗
๙
๑๓
๑๑
๘
๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๐
๕
๑๔
๑๒
๒
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กิจกรรม
กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ-สกุล
ด.ญ.ภัทรภรณ์ มาตย์สร้อย
ด.ญ.ศิริลักษณ์ เขื่อนคํา
ด.ญ.อาภัสรา บาลี
ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา เหล็กกล้า
ด.ญ.ไอดิน โม้ทองศรี
ด.ญ.ไข่มุข พันธ์สุภี
ด.ช.รุ่งโรจน์ สร้างนอก
ด.ญ.กรวรรณ จันประทักษ์
ด.ญ.ณัฐถากรณ์ จิตแสง
ด.ญ.ประกายเพชร แดงดี
ด.ญ.นภัสสร มืดอินทร์
ด.ช.สุนทร สีโนนเฮียง
ด.ญ.ศิริวรรณ นาคูณ
ด.ญ.อารยา กุลวงษ์
ด.ญ.ประภาพรรณ คล้ายมณี
ด.ช.นพล อ่อนน้อม
ด.ช.วุฒิชัย ชื่นหมื่นไวย
ด.ญ.เวฑิตา สุนทร

ครูผู้ฝึกสอน
นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ
น.ส.นิรมล น้อยจันทร์
นางกรวิกา อินทรมณี
นางวิลาวรรณ กิตติปราการ
น.ส.ประภาพร มาบุดดา
นางสุปรียา มูลคํา
นางโอภาช ปะจะเน
นางวันทนีย์ สิงห์หาญ
นางจิราภรณ์ กัณหา
นางธันยาพร เกตุเพ็ง

น.ส.โชติกาญจน์ มหาวงศ์
นางนิพาภรณ์ หอมมาลัย
น.ส.เฉลิมเกียรติ ชาววาปี
นางดวงจันทร์ เคารพ
นายสุรัตน์ อ่อนแสง

โรงเรียน
รร.บ้านขอนสักต่อประดู่ระหอกโพธิ์

รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา

รร.บ้านหนองสองห้อง
รร.อนุบาลไพศาลย์วิทย์
รร.บ้านวังยาวสามัคคี
รร.บ้านหนองตะครอง
รร.บ้านโคกสง่า
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านสําโรง
รร.บ้านหนองแซงแสงอรุณ
รร.บ้านศุภชัย
รร.บ้านหนองแปน
รร.หนองบัวทวิคามบํารุง
รร.บ้านแฝก
รร.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี

รร.วัดอัมพร

ศูนย์
๑๗
๓
๑๕
๖
๑๘
๑๖
๙
๑๒
๑๓
๑๐
๗
๑๔
๑๑
๕
๔
๘
๒
๑
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กิจกรรม
กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กิจกรรม

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย

เหรียญ/อันดับ

ชื่อ-สกุล
ด.ญ.โสภิดา อ่อนศรีทา
ด.ช.สิทธินันท์ หลงน้อย
ด.ญ.ชนิกานต์ หนูแก้ว
ด.ญ.ประพาภรณ์ สอนพักดี
ด.ช.ชิตดนัย คนรู้
ด.ช.ศรัณยู โว่ยแม้
ด.ญ.กันยารัตน์ จันทร์ลุน
ด.ญ.ศศิวิมล ดวงวิญญาณ
ด.ญ.ญาณิศา ตะวงษ์
ด.ญ.กิตติกา คําแก้ว
ด.ช.จิตติพัฒน์ สาแช
ด.ญ.ชลธิชา สุดโต
ด.ญาบ.ธนัญชนก เสนผาบ
ด.ญ.ช่อฟ้า นนดา
ด.ญ.หทัยทิพย์ ผิวขาว
ด.ญ.กัญญารัตน์ เมืองแก้ว
ด.ญ.ศิริญากร พนมภู

ชื่อ-สกุล

ครูผู้ฝึกสอน
นางเยี่ยมจิต อาษานอก
นางจีรวรรณ พลจารย์
น.ส.อัญญารัตน์ เอกาชัย
นายประณตศักดิ์ แสบงบาล
นางโอภาช ปะจะเน
นางจุฑารัตน์ ยะกิไล
น.ส.ฐาปณวัฒ ดวงปาโคตร
ครูเดือนเพ็ญ ใจสี
นางสุภารักษ์ การฟุ้ง
น.ส.สุปราณี แรมรีย์
นางศิรินธร ตังคณิตานนท์
นางจุรีพร รูปต่ํา
นางสมใจมาด ปะสกา
นางทองลา ศรีแก้ว
นางดวงจันทร์ เคารพ
น.ส.ประครอง มาตย์นอก
นางจํารัส ยุพิน

โรงเรียน
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.หนองคลองดอนแดง
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.กุดหมากเห็บ
รร.หนองตะครองบ้านโกรก
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.ละหานนา
รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.โพธิ์ทองหนองน้ําขุ่นเหนือ
รร.โนนหอมโนนศาลา
รร.บ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียน

รร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านโนนชาดวิทยา
บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
รร.บ้านกุดหว้า
รร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม

ศูนย์
๖
๗
๑๘
๑๔
๙
๘
๑๓
๑๕
๑๖
๑
๓
๑๗
๑๑
๕
๒
๑๐
๔

ศูนย์
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กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

กิจกรรม

เหรียญ/อันดับ

ด.ญ.พรพิมล กองเกิด
ด.ญ.ภัทรภรณ์ พุทธโฆษ์
ด.ช.ตฤณ แพงจันโท
ดญ.กฏษกร ทองทา
ด.ญ.นิภาพร หอมจํานวน
ด.ญ.พรพิมล จันอ่อน
ด.ญ.ธนัตดา ธรรมิภักดิ์
ด.ญ.จิตรลดา ภูเมฆ
ด.ญ.พรภัทรา พรมสุบรรณ์
ด.ญ.ยุทธภูมิ สายดง
ด.ญ.ชนิดา ภูพันนา
ด.ญ.ชลิดา โสกันหา
ด.ญ.กิตติยา คํากอง
ด.ญ.ยุภาวดี ดูสะอาด
ด.ญ.ปิยนุช ศรีวงแก้ว
ด.ช.ณัฐกร พงษากลาง
ด.ญ.วรัญญา สถาพร
ด.ญ.อรัญญา พรมมันทา

ชื่อ-สกุล

นางจีรวรรณ พลจารย์
นางสมประสงค์ อังกาพย์
นางโอภาช ปะจะเน
น.ส.วงเดือน ไกรรัมย์
นายวิชาญ ประครองญาติ
น.ส.ชิกาญจน์ มหาวงศ์
นายรัฐพล งาม…
นางโสภา ประไพร
นายพนม วันจะรุณ
น.ส.สุปราณี แรมรีย์
น.ส.ฐาปนวัฒน์ ดวงปาโคตร
นายเฉลียว ศรีคําชน
ครูจินตนา นางงามสําโรง
นางกัษมาพรรณ ภูสง่า
นางดวงจันทร์ เคารพ
นางสุพัฒน์ สีหาใต้
ครูพัทธ์ธีรา สุดชา
นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์

ครูผู้ฝึกสอน

รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านหนองไอประชาสรรค์
รร.บ้านหนองตะครอง
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.บ้านรัตนะ
รร.บ้านหนองแปน
รร.บ้านหลุบคา
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.บ้านละหานนา
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
รร.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
รร.บ้านคอนฉิม
รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง

โรงเรียน

๗
๑๖
๙
๖
๑๔
๕
๑๗
๑๑
๑๘
๑
๑๓
๓
๑๐
๘
๒
๑๕
๑๒
๔

ศูนย์
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กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรม

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง

เหรียญ/อันดับ

ด.ญ.กิตติญาพัชญ์ มุ่งเกิด
ด.ญ.สุนิสา ทับสีแก้ว
ด.ญ.ทัศวรรณ โคตะพันธ์
ด.ญกนกกร อิศรา
ด.ญ.หนึ่งฤทัย แสงมะณี
ด.ญ.สุพรรณษา สุขศรี
ด.ญ.ศศิธร สายศรี
ด.ญ.พัชราดา คชรินทร์
ด.ญ.วรนุช กลมกล่อม
ด.ญ.นาถนพิน เหล็กเจ๊ก
ด.ญ.ณัชชา ผลเจริญ
ด.ญ.สุมิตรา มโนรัตน์
ด.ญ.ณัฐชา แก้วน้อย
ด.ช.อังคาร อินน้อย
ด.ญ.จุฑามาศ มาลา
ด.ช.ณัฐวุฒิ เจริญสุข
ด.ญ.รสริน ทอนแสน
ด.ช.อรรถพล เรืองธรรม

ชื่อ-สกุล

น.ส.นิตยา พันธ์ไธสง
ครูหฤทัย ธงชัย
นางวารุณี กิตติปัจมาศ
นางอัชรา ตั้งทวี
น.ส.สุปราณี แรมรีย์
นางโอภาช ปะจะเน
นางจีรวรรณ พลจารย์
นางวิลาวัลย์ ไซเวอร์ทเซน
นายสมชัย เงาะเศรษฐ์
ครูจิณิกา สีดํา
ครูประไพร พลสําโรง
นายวิรัตน์ ภูชาดา
นายพิทยา สุภพร
นางประกาศ พิมพิสาร
น.ส.ปฏิญญาภรณ์ พันธุ์เดช
นายนิยม จันทร์เหล่าหลวง
นายกุศล ขันติ์ถม

ครูผู้ฝึกสอน

รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.ชุมชนแวงใหญ่
รร.บ้านนาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.บ้านโคกสูงวิทยา
รร.บ้านหลุบคา
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
รร.ชุมชนหนองสองห้อง
รร.บ้านหนองบัวทวิคามบํารุง
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.บ้านหันใหญ่
รร.บ้านหนองม่วงน้อยนานิคม

โรงเรียน

๑๘
๑๑
๑๒
๓
๑
๙
๗
๑๕
๑๔
๑๐
๘
๑๗
๑๓
๖
๔
๑๖
๕
๒

ศูนย์
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กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรม

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

เหรียญ/อันดับ

ด.ญ.เบญจภัทร คําหารพล
ด.ญ.กาวิสา ผงไธสง
ด.ญ.พิชญา นาไชยเพิ่ม
ด.ญ.ศิริพร นันไธสง
ด.ญ.สโรชา เทียบชัย
ด.ญ.พรนัชชา ไวจันทร์
ด.ญ.ณิชากร นานอก
ด.ญ.ศุภลักษณ์ สํานักโนน
ด.ญ.อริสา ปานชาลี
ด.ญ.สุนิตา ไชยสงค์
ด.ญ.อารดา สุนนท์
ด.ญ.ใหม่อุบล มีมนต์
ด.ญ.ปวีณ์พัชร คําขม
ด.ญ.สุทธิดา พรมสุภาพ
ด.ญ.จุฬารัตน์ ไทยน้อย
ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ กุลสุวรรณ
ด.ญ.เพ็ญนภา จันทะดวง
ด.ญ.สกุณา หงส์คําดี
ด.ช.วัชระพล สูงแข็ง

ชื่อ-สกุล

นางจีรวรรณ พลจารย์
ครูกลิ่นสุคนธ์ สีหามาตย์
นางพิสมัย ประภาการ
นางอรสา อํานาจ
นายวิรัตน์ บุญชัย
น.ส.กัณฐิกา มุงคุณ
ครูอดิศักดิ์ โตทัยยะ
นางเพ็ญศรี ราชเมืองศรี
นางจริยา ปะวะทัง
ครูพรทิพย์ สอนสิทธิ์
นางสุภาพร จันมา
นางจุฑามาส ศรีอัครวิเนตร
นางมณีรัตน์ มะลาหอม
ครูพุทธชาด ดวงจิตร
นางสมปอง ลาดซ้าย
ครูนาตยา ประเสริฐวงษา
ครูพีรดา เนื่องอาชา

ครูผู้ฝึกสอน

รร.หนองคลองดอนแดง
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านรัตนะ
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.เบญจคามสามัคคี
รร.โจดหนองแกนองสิม
รร.ลอมคอม
รร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพ206

รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านดอนโจด
รร.หนองแวงท่าวัด
รร.แวงใหญ่วิทยาคม
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา

โรงเรียน

๗
๑๐
๓
๖
๑๑
๑๔
๑๘
๕
๘
๑๖
๔
๑
๒
๙
๑๒
๑๕
๑๓
สพม.
๑๗

ศูนย์
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กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ด.ญ.มุติตา แสนบุญ
ด.ญ.สุณิสา บาลี
ด.ช.จิระพงศ์ คงศิลา
ด.ญ.ภัทรวรรณ เทิดกวินกุล
ด.ญ.ปิยะมาศ นาดา
ด.ญ.สุธาสินี หนันคําจร
ด.ญ.แคทรียา คําขวา
ด.ญ.จารุวรรณ ไทยใหม่
ด.ญ.พิมพ์พิมล คุณศึกษา
ด.ญ.มารีย์ นมมูล
ด.ญ.กฤษณา สุภาษิต
ด.ญ.เกวลิน สีทา
ด.ญ.เบญมาศ ทองมาก
ด.ญ.สุดารัตน์ กัลยาวงศ์
ด.ญ.อริยา อาษานอก
ด.ญ. มุชิตา นาแพง
ด.ช.จิรยุ ศรีรัตน์ รุ่งเรือง
ด.ช.รพีภัทร มาตย์วังแสง

นางจีรวรรณ พลจารย์
นายไชยวัฒน์ ปัสสา
นายสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร
ครูดวงพร มีนา
ครูแพงศรี หวานแท้
นายอดิศักดิ์ โตทัยยะ
นายประวัติ เถาทิพย์
นางพุทธชาด ดวงจิตร
น.ส.กัณฐิกา มุงคุณ
ครูพรทิพย์ สอนสิทธิ์
ครูหนึ่งฤทัย ศาสตร์นอก
นายเศกดุสิต ภาคํา
นางพิสมัย ประภาการ
นายวีระชาติ ศรีจันทร์บุญ
ครูอรนาฏ ประภาวสิทธิ์
นางธนพร มะลิ
นางอรสา อํานาจ
น.ส.กนกวรรณ เอมโอษฐ์

รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา

รร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน
รร.แวงใหญ่วิทยาคม
รร.หนองบัวทวิคามบํารุง
รร.อมตวิทยา
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านรัตนะ
รร.เบญจคามสามัคคี
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านหันใหญ่
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านศุภชัย
รร.บ้านทุ่งน้อย
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.ชุมชนหนองเม็ก

๗
๑๕
๑๓
สพม.
๔
๑๘
๑๗
๑๒
๑๔
๑๖
๙
๕
๓
๑๐
๑๑
๑
๖
๘
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กิจกรรม
กิจกรรมคัดลายมือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ-สกุล
น.ส.พัชรินทร์ อินทร์นอก
ด.ญ.ชลันทร นาราษฎร์
ด.ญ.สุพิชฌาย์ ทองสาร
ด.ญ.ณัฐพร พลเสน
ด.ญ.จันทร์ธิมา แก้วตําแย
ด.ช.ชัยพงค์ เทือกดอนหัน
ด.ญ.กัญญารัตน์ สินเธาว์
ด.ญ.รุ่งทิวา ประเข
ด.ช.ศราวุธ ใจสว่าง
น.ส.นัฑริกา ศรีสุข
ด.ช.ศราวุฒิ ทรงเพ็ง
น.ส.นลิณี พิมพ์ทอง
น.ส.พิยดา หม่วยนอก
ด.ช.จีระศักดิ์ เจริญ
ด.ช.ธณัฐชัย เมสูงเนิน
น.ส.อัจฉราภรณ์ เจริญสุข
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ กองชนะ
น.ส.ปิยธิดา เกยุทธรัตน์
ด.ญ.จาฑาทิตย์ สุภา

ครูผู้ฝึกสอน
นางอรสา อํานาจ
นายอดิศักดิ์ โตทัยยะ
นายวิรัตน์ บุญชัย
นางพิสมัย ประภาการ
ครูทับทิม จันทร์น้อย
นายประจวบ นาอุดม
นายประวัติ เถาทิพย์
นางพรทิพย์ สอนสิทธิ์
นางพุทธชาด ดวงจิตร
นางสุดาวัน ถามูลเรศ
นายอนุวัฒน์ ศิริแวง
นางจุฑามาศ ศรีอัครวิเนตร
นางรัต์ติยา ปาลินทร
ครูหนึ่งฤทัย ศาสตร์นอก
นางมณีรัตน์ มะลาหอม
นายเศกดุสิต ภาคํา
น.ส.กนกวรรณ เอมโอษฐ์
นางดวงพร มีนา

โรงเรียน
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านละหานนา
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.เบญจคามสามัคคี
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง

รร.ชุมชนบ้านวังหิน
รร.บ้านลอมคอม
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านดงเค็ง
รร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206

รร.บ้านหันใหญ่
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านรัตนะ
รร.แวงใหญ่วิทยาคม

ศูนย์
๖
๑๘
๑๑
๓
๑๓
๑๕
๑๗
๑๖
๑๒
๔
๗
๑
๑๐
๙
๒
๕
๘
๑๔
สพม.
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๒. กิจกรรม
แข่งขันสุภาษิตสานวนไทย

14

กิจกรรม
กิจกรรมสุภาษิตสานวนไทย
ช่วงชั้นที่ ๒

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
เหรียญ/อันดับ
ชื่อ -สกุล
ครูผู้ฝึกสอน
ทอง
เด็กหญิงแทนขวัญ สุตะนนท์
นายกิตติ เหมือนสังข์
ทอง
เด็กชายธนากร บุตรนอก
นางสาเนาว์ สายกระสุน
ทอง
เด็กชายชัยวัฒน์ ปัสสาวะโก
นางบังอร นาสมใจ
ทอง
เด็กชายศิรายุทธ์ มืดอินทร์
นางนันทิพร บุญห่อ
ทอง
เด็กหญิงสิรินาถ แสงรักษ์
รัตนา มณีทัพ
ทอง
เด็กหญิงนัทธ์นัน ศรีจันทร์
นางสมหวัง สีหามาตย์
ทอง
เด็กหญิงกนกอร จันทาสี
นางบุญถิ่น จันทะรักษ์
ทอง
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ กองศรี
นางรัตนา คาตันบุญ
ทอง
เด็กหญิงวรัญญา เนียมสาเภา
นางประโลมจิต โชคชัย
ทอง
เด็กหญิงวรินท์นิภา ท้าวนิล
นางเนาวรัตน์ บุญธรรม
เงิน
เด็กหญิงกฤติมา หลุมนา
นางบัวลอย กรวดนอก
เงิน
เด็กหญิงนิภาภรณ์ โคยะบุตร
นางสุดารัตน์ เพลิศแก้ว
เงิน
เด็กหญิงสุชานาถ จันดี
น.ส.ดุจจะรี พิมคีรี
เงิน
เด็กหญิงณัฐริกา แสงสารวัด
นางวรัญญา สาระผล
เงิน
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทะมาตย์ นายประทิว บัวองค์
ทองแดง
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีจันทึก
น.ส.สุราณี แรมรี
ทองแดง
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เจริญยิ่ง
นางวาณี กิตติปัญจมาศ
ทองแดง
เด็กหญิงนัทชา จันทารัก
นายไชยวิตย์ ปินะถา

โรงเรียน
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.กระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านโนนท่อน
รร.ชุมชนวังหิน
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.นาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.บ้านหนองแปน
รร.บ้านโนนแดง
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านสาราญ
รร.โพธิ์ทองหนองน้าขุ่นเหนือ

รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
มิตรภาพ ๒

ศูนย์
๑๘
๑๑
๑๐
๗
๒
๘
๑๔
๔
๑๓
๑๕
๕
๑๗
๙
๖
๑๖
๑
๑๒
๓
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กิจกรรม
กิจกรรมสุภาษิตสานวนไทย
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
เด็กชายวัชรินทร์ สาโรงพล
เด็กชายเจริญ สร้างการนอก
เด็กชายพิชิต สุดโต
เด็กหญิงสุกัญญา อยู่เทศะ
เด็กชายถนัดชัย ประทุมศรี
เด็กหญิงลลิตา น้อยบัวทิพย์
เด็กหญิงกนกพร ทาลุมพุก
เด็กหญิงเพชรดา เกียรตินอก
เด็กหญิงนวลวดี เกตุกลมเกลา
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินโพธิ์
เด็กหญิงเมธินี สวนผึ้ง
เด็กชายปิยะวัฒน์ นามหานวล
เด็กชายบุรินทร์ วิเศษศรี
เด็กหญิงวิภาพร จาปาทอง
เด็กหญิงภาวณี ศรีจันทร์
เด็กชายเกียรติศักดิ์ นาฤทธิ์
เด็กหญิงปิ่นหยก แวงสี
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เง่าปิ่น

ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.มนัญญา มุ่งเกิด
นางนิภาพร ประกอบนันต์
ครูอุไล พักลา
นางสมปอง ลาดซ้าย
นางทับทิม จันทร์น้อย
นางจุฑามาส ศรีอัครวิเนตร
นางสุดาวัน ถามูลเรศ
นางสมหวัง สีหามาตย์
นางเพ็ญศรี ราชเมืองศรี
นางรัตนา มณีทัพ
ครูพูลสมบัติ เอษฐา
นางจิรพร เจริญ
นางพิสมัย ประภาการ
นายวิรัตน์ บุญชัย
ครูดวงฤดี สมีใหญ่
ครูดุจจะรี พิมคีรี
ครูวัฒนา ทาตา
ครูดวงพร มีนา

โรงเรียน
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านทางขวาง
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านดอนโจด
รร.ละหานนา
รร.บ้านลอมคอม
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง

รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านโคกล่ามโนนกอก
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านดงเค็ง
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.แวงใหญ่วิทยาคม

ศูนย์
๗
๑๒
๑๘
๑๕
๑๓
๑
๔
๘
๕
๒
๑๗
๖
๓
๑๑
๑๐
๙
๑๖
สพม
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๓.กิจกรรม
ตอบปัญหาหลักภาษาไทย
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กิจกรรม
กิจกรรมตอบปัญหา
หลักภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.พรพรรณ โพธิ์ศรี
ด.ช.ธนนันต์ อภิชัยกิตดารง
ด.ช.ณัฐพล มาลา
ด.ญ.ฑิฆัมพร ลาภบุญเรือง
ด.ช.ชนก์มนัส ประจิคะ
ด.ญ.กัลย์สุดา จันโท
ด.ช.ปฐพี คาตา
ด.ญ.ชนิดา กองทอง
ด.ญ.ศรีอังคาร เพ็งโคตร
ด.ญ.จิดาภา ศรีทามณี
ด.ญ.เสาวรีย์ หนักแน่น
ด.ช.ศุภวิชญ์ แสงเมฆ
ด.ญ.สุภัทราภรณ์ สมภาร
ด.ช.อนันตสิทธิ์ เสร็จอาจ
ด.ญ.พัชชา ไสสา
ด.ญ.ณัฐนรี บุตรคาม
ด.ช.วรารักษ์ ธารารักษ์
ด.ช.พลกฤต พรมแสน

ครูผู้ฝึกสอน
นางเฉลิม อุทกัง
ครูสายสุดา ประโพธิ์ทัง
นางพรพรรณ นิราราช
ครูวีระวรรณ
ครูหฤทัย ธงชัย
ครูชูศรี บุตรวิชา
ครูเปรม สุวรรณโข
ครูสุรัตน์ อ่อนแสง
ครูจิราภรณ์ กัญหา
สวาท พรมกัลป์
ครูภิรมย์ จุมพลน้อย
ครูนิรมล น้อยจันทร์
ครูสุธีรา มิสา
ครูวนิดา ชัยรา
ครูสุพาพร จันทร์ประเทือง
ครูอุไรวรรณ หลินศรี
ครูกิ่งกาญ ปัจจุทรา

โรงเรียน
รร.หนองแขมอีโล
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านหนองหญ้าขาว
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านเมย
รร.วัดอัมพร
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านโนนแดง
รร.บ้านนาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย
รร.ชุมชนบ้านห้วยค้อฯ
รร.บ้านหนองบัวแดง
รร.บ้านหนองขี้เห็น
รร.บ้านทับบา
บ้านหนองคลองดอนแดง
บ้านวังขอนพาดหนองแวง

ศูนย์
๑๒
๑๘
๑๓
๑๑
๑๕
๖
๑
๑๐
๑๗
๑๔
๓
๒
๑๖
๕
๔
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กิจกรรม
กิจกรรมตอบปัญหา
หลักภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง(อันดับ๑)
ทอง(อันดับ๑)
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.พิมพ์รัตดา ปัญจมาตย์
ด.ช.วิธวิทย์ สุทธิราวุธ
ด.ญ.อรปรียา สร้อยฉิม
ด.ช.กฤษฎา ไชยนา
ด.ญ.พิมพ์พิชญา จันลา
ด.ญ.ศศิธร ศรีไวย
ด.ช.สิรวุฒิ โนนโพธิ์
ด.ญ.ปาลิตา นุชเนื้อ
ด.ญ.อารีรัตน์ ลิ้วกระโทก
ด.ญ.ชนิกานต์ คาตันบุญ
ด.ญ.สุยาศินี จอดนอก
ด.ญ.สุกัญญา สืบมา
ด.ช.นพรัตน์ เตโพธิ์
ด.ช.วีรภัทร อินทร์จูม
ด.ญ.สุพรรณิกา สุทธิ
ด.ช.ไกรราช ตุ้ยศักดา
ด.ญ.พรรัมภา โยธารักษ์

ครูผู้ฝึกสอน
ครูสุรีย์พร ช่อประพันธ์
นางมะณี เทียบอุ่น
ครูจุฬาลักษณ์ นาสมใจ
นายวิเชียร กองเกิด
น.ส.วิชุดาสีระพดสะ
นางผานิต พรมที
นางวัฒนา จันทะรักษ์
นางประโลมจิต โชคชัย
นางไพศาล แสนยามูล
นางจิรารักษ์ ช่วยคูณ
ครูชลิตา ประคินัง
น.ส.ผ่องศรี ไกรขุนทด
นางวรรณี เพียรแก้ว
นายสุริยง ทองมีค่า
ครูประดับดวง นาชิน
นายพิสิท โทมา
นางสุพัตรา โสมา

โรงเรียน
รร.บ้านแฝก
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านโนนท่อน
รร.บ้านสาโรง
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านโสกนกเต็น
รร.นาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านหนองแสบงศรีชุมพร
รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

รร.บ้านแวงน้อย
รร.บ้านหนองหญ้ขาว
รร.บ้านหนองอรุณ
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.บ้านหนองแวงโสกพระ
รร.บ้านผักหวาน
รร.บ้านใหม่นาเพียง
รร.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว

ศูนย์
๘
๑๑
๑๐
๗
๑๘
๔
๑๔
๑๓
๓
๑๒
๙
๑
๑๖
๕
๑๗
๑๕
๒
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กิจกรรม
กิจกรรมตอบปัญหา
หลักภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.กัญญารัตน์ สุวรรณไตร
น.ส.ศรีประภา ดอนหัวล่อ
นายธีรพล กองกูล
ด.ญ.ทิพวรรณ์ คาพันธ์
น.ส.รัชนี เทพตาแสง
ด.ญ.อนุสรา วงษ์จันทร์
ด.ญ.เบญจมาศ สุดงาม
น.ส.เปรมฤดี เข็มมา
นายกิตติชัช สร้อยจิตร
ด.ญ.ชนัญธร บุตรจันทร์
ด.ญ.จิฏิญา วิไลวรรณ์
ด.ช.จิตรภณ เหล่ามา
น.ส.ธัญชนก ชุ่มมะณี
ด.ญ.ปัทมา ประวันณา
ด.ญ.ปลายฟ้า สีตาล
ด.ญ.ขวัญฤดี น้อยจันทร์ดา
น.ส.กัญญารัตน์ ยิ่งยง
ด.ญ.กัลยา ภาษี

ครูผู้ฝึกสอน
นางจีรวรรณ พลจารย์
น.ส.กนกพร เกียรติวราภรณ์
ครูดวงพร มีนา
ครูสุดาพร ปัสสา
ครูอาไพ
ครูมนฑญา คลังตุ้ย
น.ส.จารุวรรณ
ครูจิรพร เจริญ
น.ส.นิชาภา โสนนอก
ครูจุติมาภรณ์ พลศักดิ์หาร
น.ส.รัชนี ป้องทัพไทย
ครูจิรัญญา โทรัตน์
ครูนาตยา ประเสริฐวงษา
นางพิสมัย ประภาการ
ครูจุฬาลักษณ์ ดอกเข็ม
นางสุภาพร จันมา
นางธนพร มะลิ
ครูกนกวรรณ สอนคาแก้ว

โรงเรียน
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านหันใหญ่
รร.แวงใหญ่วิทยาคม
รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
รร.อมตวิทยา
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.หนองแวงตอตั้ง
รร.บ้านดงเค็ง
รร.สหราษฎร์อนุกูล
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านวังยาวสามัคคี
รร.โจดหนองแกหนองสิม
รร.ทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
รร.โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

ศูนย์
๗
๕
สพม
๑๕
๘
๑๗
๑๘
๖
๑๑
๙
๒
๑๒
๑๓
๓
๑๖
๔
๑
๑๐
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๔.กิจกรรม
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

21

กิจกรรม
กิจกรรมการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว ป. ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.อาริตา มาสันเทียะ
ด.ญ.ปรีญดา ไชยภิบาล
ด.ญ.ปุณฑิตา มะไฟ
ด.ช.เพชรเอก หนูตอ
ด.ญ.บัญจนรา โปรงจิตร
ด.ญ.สุนันท์ษา คาศรี
ด.ญ.ชยานุช สวนบาน
ด.ช.อนพัช มัตถะปะโท
ด.ญ.พิจิตรา สอนจัน
ด.ญ.กัลยา เพียขันทา
ด.ญ.กุสุมา อุตเสนา
ด.ญ.นิโลบล อาจศรี
ด.ญ.นัทธมน หมีตรี
ด.ญ.วรรณวิสา การสร้าง
ด.ญ.วราภรณ์ จาเริญโชค
ด.ช.ภูวเนศ วรรณะ
ด.ญ.วรินท์นิภา มูลมัง
ด.ญ.จิราภรณ์ แสนสิมมา

ครูผู้ฝึกสอน
นางอรุณี ชานาญพล
นางยุพา มูลเทพ
นายวุฒิ บุตรวิชา
น.ส.จันทร์งาม ชุมผาง
น.ส.นิตยา สายสุด
นางประกายทอง นครราช
นางเทียมจันทร์ อัสสาภัย
ครูเสาวภา วิชัย
นางมนัสวี มนตรี
น.ส.อมรทิพย์ เล็กเจ๊ก
น.ส.สาอางค์ จาปาทิ
นางจุฬาลักษณ์ จันทร์เหล่าหลง
นายสมยศ
นางมาลินี ทบศิลป์
นางประนอม พานิชศิริ
นางไพรัตน์ เศษจันทร์
นางน้อย วิไลภรณ์
น.ส.ศิริ แสนป้อง

โรงเรียน
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านกอกโนนแต้
รร.บ้านดอนหันนาจาน
รร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านหนองบะโคกสว่าง
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านโคกสูงวิทยา
รร.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
รร.บ้านหนองไผ่น้อย
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านขอนสักตอประดู่ฯ
รร.บ้านหนองแซง
รร.บ้านตะกั่วป่า
รร.บ้านโคกล่ามกลางตาแย
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.ชุมชนแวงใหญ่
รร.เพ็กใหญ่สระบัว

ศูนย์
๑๓
๖
๑๒
๕
๑๘
๓
๑๑
๘
๒
๑๐
๗
๑๗
๑๔
๙
๔
๑๖
๑๕
๑
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กิจกรรม
กิจกรรมการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว ป. ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ดาลิน โพธิเสน
ด.ญ.อรัญญา ดีแป้น
ด.ญ.กวินธิดา พลสุด
ด.ญ.ฤดี สะมาลี
ด.ญ.กัลยารัตน์ กางตัน
ด.ญ.วิลาวรรณ แก้วมณี
ด.ช.กรวิชญ์ แพนไธสง
ด.ญ.มนันญา จันทิพย์
ด.ญ.มณฑิตา เล่ห์กล
ด.ญ.บุญญาพร บุตรงาม
ด.ญ.ศิรภัสสร จันทร์งาม
ด.ญ.ณัฐโสภิณ มีปิด
ด.ญ.อรจิรา ทิพย์รมย์
ด.ช.เอกภพ ประทุมไทย
ด.ญ.หัชชพร ทุมา
ด.ญ.ตุลารัตน์ ริมไธสง
ด.ช.จิรวัฒน์ ชุมอินทร์จักร
ด.ญ.พิมลภัส ดิเรกรุ่งเรือง

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียน
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.เหล่าโนนคูณ
รร.หนองแสบงศรีชุมพร
รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.คึมชาตหนองผงนาดี
รร.หนองแซงแสงอรุณ
รร.หนองโกโสกกระหนวน
รร.บ้านหนองอรุณ
รร.หนองคลองหนองทุ่ม
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.หนองวัดป่า
รร.ชุมชนบ้านชาด
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.หนองไผ่น้อย
รร.หนองหญ้าขาว
รร.หัวนาหนองแวง
รร.บ้านป่าเป้า

ศูนย์
๑๘
๑๗
๑๓
๑๕
๑๖
๒
๑๔
๑๒
๑
๗
๘
๑๑
๕
๙
๑๐
๖
๓
๔
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กิจกรรม
กิจกรรมการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว ป. ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.พชรพร ประดับคา
ด.ช.ภานุวิชญ์ ทีพา
ด.ญ.กิ่งฟ้า งามโนนทอง
ด.ญ.โชติกา ช่ออัญชัญ
ด.ญ.รัตติกาล เจริญวิช
ด.ญ.วรัญญา กุดนอก
ด.ช.มนัสชัย กองเกิด
ด.ญ.ณัฐวรินทร์ มาตย์นอก
ด.ญ.ณัฐชา นาสังข์
ด.ญ.จารุวรรณ ขันประกอบ
ด.ญ.ชมนวรรณ สีมาราช
ด.ช.อภิรักษ์ นินทะสิงห์
ด.ญ.วิลัยวัลย์ สุขดา
ด.ญ.วิชญาดา แซ่ลิ่ม
ด.ญ.สุชาดา โพธิ์อุดม
ด.ช.ธนะพัฒน์ สกุลดี
ด.ญ.สิรภัทร ขนสนิท
ด.ญ.ณัฐธิดา สุภา

ครูผู้ฝึกสอน
ครูอุไรวรรณ บุญเรือง
ครูสมปอง จาปาทิ
ครูมนัส ปาปะสา
ครูรัชดาพร ประดับคา
ครูบัวหวาน พรหมหญ้าคา
นางสุมาลี จอดนอก
ครูชูศรี บุตรวิชา
ครูวิลาวรรณ กิตติประภากร
ครูพัชรินทร์ ตรีภาค
ครูอรวรรณ แพงวงศ์
ครูภิรมย์ จูมพลน้อย
ครูอุไรวรรณ หลินศรี
ครูธรรมรัตน์ ชัยโพนงาม
ครูกิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา
ครูยุวนิด สุภา
ครูสรัญรัส แทบทาม
ครูสภาพร จันทร์ประเทือง
ครูวรรณี สายแก้ว

โรงเรียน
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.หนองแสบงศรีชุมพร
รร.ดอนหันนาจาน
รร.บ้านหนองไผ่
รร.บ้านท่าหนองหว้า
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านโนนจันทึก
รร.บ้านหนองสองห้อง
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านนาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านหนองฉันเพล
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง
รร.บ้านโนนแดง
รร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย

รร.บ้านทับบา
รร.บ้านหันศิลางาม

ศูนย์
๑๘
๑๓
๑๒
๓
๘
๙
๑๕
๖
๑๑
๑๐
๑๔
๗
๒
๔
๑๗
๑
๕
๑๖
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กิจกรรม
กิจกรรมการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว
(อ่านนิทาน)
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน

ชื่อ -สกุล
ด.ญพรรณวรท ผิวขาว
ด.ญ.ชะลันดา โสดาศรี
ด.ญ.จิดาภา ชัยลิ้นฟ้า
ด.ญ.ชฎารัตน์ ศรีภูธร
ด.ญ.แพรวภิตา เข็มขันธ์
ด.ญ.ผกาวรรณ มนิสสาร
ด.ช.ณรงค์เดช กองศรี
ด.ญ.เจนจิรา โยแสงทอง
ด.ญ.ทิพย์รักษ์ เพียคุ้ม
ด.ญ.ภษร สุนันทกาศ
ด.ญ.ปภาดา ศรีโยธา
ด.ญ.วรนุช หวานเหนือ
ด.ช.ณัฐพล ภารุน
ด.ญ.ปภาวดี ท้าวนิล
ด.ญ.อรปรียา ยอดอาจ
ด.ญ.อรสา จันทกูล
ด.ญ.ศุภรัตน์ ศรีน้าอ้อม
ด.ญ.วิภาพร ภูศรี

ครูผู้ฝึกสอน
นายไพรัช ลักษณะโยธิน
นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
นางแววดาว พลศักดิ์หาญ
นางโสภา ประไพ
นายบัญชา สุตะนนท์
นางสุภารักษ์ การฟุ้ง
นางรัตนา คาตันบุญ
น.ส.วิไลลักษณ์ พงษา
นางประกายมาศ มีธรรม
นางมยุรา เถาทิพย์
น.ส.อรสา ศรีฉาย
นางสมถวิล ชมพูพาน
นางวิภารัตน์ ลุนสาโรง
นางวิลาวัณย์ ไซเวิส์ทเซน
นางราตรี ศรีโย
นางอภิญญา ภัทรบัวพุฒ
นางสุภาภรณ์ ทัพเจริญ
นายอธิป พุลนู

โรงเรียน
รร.ชุมชนบ้านชาด
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านกุดหมากเห็บ
รร.โพธิ์ทองหนองน้าขุ่นเหนือ
รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
รร.หนองคลองหนองทุ่ม
รร.หนองม่วงน้อยนานิคม
รร.บ้านหนองแวงนอก
รร.บ้านโคกสี
รร.บ้านโนนแดง
รร.บ้านวังคูณ
รร.บ้านแวงใหญ่
รร.บ้านหนองไผ่น้อย
รร.หนองพลวงมิตรประชา
รร.หนองแวงท่าวัด
รร.บ้านทุ่งแค

ศูนย์
๕
๑๘
๖
๑๑
๑๔
๑๖
๔
๗
๒
๓
๑๒
๑๗
๘
๑๕
๑๐
๙
๑๓
๑
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กิจกรรม
กิจกรรมการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว
(อ่านสารคดี)
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.สุษานันท์ เวียกไธสง
ด.ญ.จารุนันท์ สุภา
ด.ญ.รสลิน แนวทอง
ด.ญ.พัชริดา ก่อแก้ว
น.ส.ดรุณี ศรีจันทร์
ด.ญ.มนต์ทาทิพย์ เติมบุญ
ด.ญ.นัทริยา เจริญ
ด.ญ.ภาวิณี โคตรสมบัติ
ด.ญ.น้าฝน โคตรสีเมือง
น.ส.ลัดดา สาเกตุ
ด.ญ.เมขลา คาตุ้ย
ด.ญ.อิสริยา ยังเจ๊ก
ด.ช.ณัฐพล สีมาพล
ด.ญ.วรางคณา ทาป้ออม
ด.ญ.บัวชมพู คาแว่ว
น.ส.วาสนา เงินทอง
ด.ญ.จันทิพา ศรีสายพงษ์
ด.ญ.ยอดหญิง เตชะ

ครูผู้ฝึกสอน
ครูธิษกานต์ นามวงษ์
ครูดวงพร มีนา
น.ส.นิตยา ภูมี
นางจีรวรรณ พลจารย์
นางอรนาฎ ประภาวสิทธิ์
น.ส.นันทวรรณ แถวหมอ
นางศิริพร คงธนเกษมพร
น.ส.จริยา จาปาหอม
ครูพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์
ครูสงวนศักดิ์ ปุนไธสง
ครูแพงศรี
ครูนาตยา ประเสริฐวงษา
นางพิสมัย ประภาการ
น.ส.รัศมี เถาทิพย์
นางธนพร มะลิ
น.ส.กนกพร เกียรติวราภรณ์
นางน้อยนุช แพงวงษ์
น.ส.รัชนี ป้องทัพไทย

โรงเรียน
รร.อมตวิทยา
รร.แวงใหญ่วิทยา
รร.วังยาวสามัคคี
หรร.นองคลองดอนแดง
รร.บ้านศุภชัย
รร.บ้านดอนโจด
รร.บ้านดงเค็ง
รร.ชุมชนบ้านหนองเม็ก
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.หนองบัวทวิคามบารุง
รร.หนองแวงท่าวัด
รร.หนองแวงมน
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.ทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
รร.บ้านหันใหญ่
รร.บ้านหนองแขมอีโล
รร.สหราษฎร์อนุกูล

ศูนย์
๑๘
สพม
๑๖
๗
๑๑
๑๕
๙
๘
๑๐
๖
๔
๑๓
๓
๑๗
๑
๕
๑๒
๒
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๕. กิจกรรม
การอ่านร้อยกรองทานองเสนาะ
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กิจกรรม
การอ่านร้อยกรอง
ทานองเสนาะ
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.กนกภร ภิรมกิจ
ด.ญ.ณวันวิสาข์ มีทรัพย์
ด.ญ.เพชรรัตน์ การดี
ด.ญ.ชลธิชา หลงมาดี
ด.ญ.วิภาวรรณ บุญสอน
ด.ญ.พรชิตา เอาเกลือ
ด.ญ.อริศรา ไสวเนาว์
ด.ญ.สิริกันยา คาอ่อน
ด.ช.ภาคิน จัตุรงค์
ด.ช.อนุพงษ์ คาสุข
ด.ญ.ประวีณา ปัสสาวะโท
ด.ญ.ปนัดดา คมกล้า
ด.ช.สถาพร สัตนาโค
ด.ญ.วาสนา ดอกเข็ม
ด.ญ.ญานันธร ศรีวัฒน์
ด.ญ.พัชราวดี สาลี

ครูผู้ฝึกสอน
ครูอรอุมา พะวงศ์
ครูจริชยา ทองดี
นางกิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา
นางสมปอง จาปาทิ
ครูบัญชา สตานนท์
นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ
นางรัชดาพร ประดับคา
ครูโอภาช ปะจะเน
ครูเพ็ญมณี จิตรแสง
นางพัชรินทร์ ตรีภาค
ครูวทัญญู นาซอน
นางสุนันทา เครือภักดี
ครูวิรวิทย์ เสนีย์ธารงค์ไช
นางอมรรัตน์
นางผกาแก้ว อุ่นสาโรง
นางมะลิวัลย์ ชัยชนะ

โรงเรียน
รร.บ้านโนนธาตุ
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.วังขอนพาดหนองแวง
รร.หนองแสบงศรีชุมพร
รร.กุดหมากเห็บ
รร.ขอนสักตอประดู่
รร.บ้านหนองไผ่วิทยา
รร.บ้านหนองตะครอง
รร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.บ้านโนนชาดวิทยา
รร.บ้านหนองสะแบงสามัคคี
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.บ้านหินลาดนาดี
รร.บ้านคอนฉิม

ศูนย์
๖
๑๘
๔
๑๓
๑๔
๑๗
๓

๑๑
๑๐
๕
๒
๑๖
๗
๑๕
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กิจกรรม
การอ่านร้อยกรอง
ทานองเสนาะ
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ชนาพร ทูชัยภูมิ
ด.ช.ภาคิน วรรณตัน
ด.ญ.วันวิสาข์ เสนา
ด.ญ.กนกพร ช่อหนองแสน
ด.ญ.กิตติญา ศิริชาติ
ด.ญ.ผริตา กองเกิด
ด.ญ.ณัฐฐินันท์ สีวาคช
ด.ญ.ชาริณี หล้าโคตร
ด.ญ.อรวรรณ ผิวดา
ด.ญ.ปทุมมาสย์ ชะใบรัมย์
ด.ญ.วชิราภรณ์ ทิมา
ด.ญ.บุษกร แสนโคตร
ด.ญ.ณัฐณิชา เขียนคาศรี
ด.ญ.ฐิตาพร อุดมรัตน์
ด.ญ.พิชญาภา คนหมั่น
ด.ญ.อุษามณี พันไธสง
ด.ญ.นฤมล นูพลกรัง
ด.ญ.วิภาวี ประชาริโก

ครูผู้ฝึกสอน
นางเพีงพร จรูญพันธุ์
นางอังสนา ธุระตา
นางวันเพ็ญ ลักษณะโยธิน
นางจุรีพร รูปต่า
นางวัฒนา จันทะรักษ์
นางจีรวรรณ พลจารย์
ครูวาสนา ปราบวิชิต
นางกรรณิกา บุญลับ
น.ส.พีรดา พรหมศิลา
น.ส.จงกล อินนอก
ครูอรทัย เหลาลา
นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์
นางสุรภัทร สุดทอง
ครูฐิติมา สีดา
นางธนพาน์ กลั่นเกษม
ครูดารัตน์ มาตมูลตรี
ครูนฤมล นูพลกรัง
น.ส.รัชดาพร

โรงเรียน
รร.บ้านท่านางแนว
รร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย

รร.ชุมชนบ้านชาด
รร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

รร.นาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านตลาดหนองแก
รร.บ้านโคกล่ามกลางตาแย
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านดงเค็ง
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.บ้านท่าหนองหว้า
รร.บ้านวังยาว
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.บ้านเมย
รร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.บ้านหนองไผ่วิทยา

ศูนย์
๑๓
๑
๕
๑๗
๑๔
๗
๑๒
๔
๑๘
๙
๑๕
๘
๑๖
๑๐
๖
๑๑
๒
๓
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กิจกรรม
การอ่านร้อยกรอง
ทานองเสนาะ
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.พิชญ์ทยา ศรีพัฒน์
ด.ญ.แพนจิรา กองเกิด
ด.ญ.รัชนี อดใจ
ด.ช.ภูริณัฐ สานักดี
ด.ญ.อนินญาลักษณ์
ด.ญ.กิติยาภรณ์ ปะวะโข
ด.ช.อัจฉริยะ นิรันดร
ด.ญ.ศิรินดา
ด.ญ.อธิชา ลาคา
ด.ญ.วชิราวุธ แก้วพรม
ด.ญ.เสาวลักษณ์ ภิรมกิจ
ด.ช.ปิยาพัช มาตกิจ
ด.ญ.วณากร ศาตร์นอก
ด.ช.สุริยะ แก้วโพธิ์
ด.ญ.ภัทริยา ขจรไพร
ด.ญ.นิภารัตน์ สมศรี
ด.ช.ธุวานนท์ คาใจ
ด.ญ.วันนิสา บุสาโรง

ครูผู้ฝึกสอน
นายชาทิศ สันทา
นางกนิษฐา ดาโสม
น.ส.กนกพร เกียรติวราภรณ์
นางอาไพ ยศคาดีวี
นายวิรัตน์ บุญชัย
นางพิสมัย ประภาการ
นางสุดาพร
น.ส.ดวงพร มีนา
นางสุภาพร จันมา
นางนิภาพร ประกอบนันท์
นายสงัด ใบบัง
ชญาภา อุปฮาต
หนึ่งฤทัย ศาสตร์นอก
นางมนฑญา สุดโพธิ์นอก
นางทับทิม จันทร์น้อย
นายพงศ์พันธ์ แก้วหาวงศ์
นางรัตนา มณีทัพ
น.ส.ภาวิณี สีมาพร

โรงเรียน
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านหันใหญ่
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.แวงใหญ่วิทยาคม
รร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม
รร.บ้านทางขวา
รร.บ้านโนนธาตุ
รร.บ้านลอมคอม
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านเปือยใหญ่ชาตหนองบ่อ
รร.บ้านละหานนา
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.หนองแวงนางเบ้า
รร.กระแสพัฒนา

ศูนย์
๑๖
๗
๕
๘
๑๑
๓
๑๕
สพม.
๔
๑๒
๖
๑
๙
๑๗
๑๓
๑๐
๒
๑๘
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๖. กิจกรรม
แข่งขันทักษะการพูด
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กิจกรรม
กิจกรรมการพูด
บรรยายภาพ
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ประภาพร ไลไธสง
ด.ญ.มลดา วรรณวิจิต
ด.ญ.ประภารินทร์ ชัยสา
ด.ญ.ประภัสรา สาฆ้อง
ด.ช.จีรวัฒน์ บัญทารักษ์
ด.ญ.พิมพ์มาดา นุพพล
ด.ญ.นัทชา แสนโสม
ด.ช.พสิษฐ์ อ่อนพวย
ด.ญ.อรัญญา ประพฤตินอก
ด.ญ.ภัสสร โคตะมา
ด.ญ.ณัฐิดาภรณ์ ยมมูล
ด.ญ.กวิษา แสไธสง
ด.ช.จิรภัทร อาษาสนา
ด.ญ.เนาวรัตน์ กระชอนสุข
ด.ญ.กวิสรา กรวยทอง
ด.ญ.สุริษา สวงโท
ด.ช.ภัทรากร เพียเพ็ง
ด.ช.ชุติพนธ์ พหลรัตน์

ครูผู้ฝึกสอน
นางวิภารัตน์ ลุนสาโรง
นางสมใจมาด ปะวะกา
พิจิตรา เยาวมาตย์
นางสังวาล บัวขวา
นางผดุงพันธ์
นางสุรีรา มิสา
นางเพ็ญรัตน์ เพสตีเหล็ก
นายอภิสิทธิ์ โคดาสี
นายสมัคร สงพัด
นางนปภา สุวรรณโข
นางพิมพ์พา สมอหมอบ
นางพันนี กาสัง
นางลัดดา รัตนวิจิตร
นายสุรัตน์ อ่อนแสง
นางมณีรัตนา
จันทร์เพ็ญ แก้วล้ายุง
นางอัชราณี
นางพรฤดี พิเคาะแนะ

โรงเรียน
รร.บ้านวังคูณ
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.บ้านกุดหมากเห็บ
รร.บ้านหันศิลางาม
รร.บ้านหนองแวงนอก
รร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206

รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้า
รร.บ้านเมย
รร.บ้านขอนสักตอประดู่
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านหันใหญ่
รร.วัดอัมพร
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านกุดรู
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา

ศูนย์
๘
๑๑
๑๔
๑๖
๓
๒
๔
๑๕
๙
๖
๑๗
๑๐
๕
๑
๑๘
๑๒
๗
๑๓
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กิจกรรม
กิจกรรมการพูด
นิทาน
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

ชื่อ -สกุล
ด.ช.ศดานันท์ พันโนราช
ด.ญ.ชลดา เคนชาลี
ด.ญ.อมรรัตน์ เสนผาบ
ด.ญ.กิตติญา ขาวพา
ด.ญ.นุชนภา ขาหินตั้ง
ด.ญ.อริศรา แว่นประชา
ด.ญ.นันทริยา นาคแก้ว
ด.ญ.เบญจวรรณ ชิวหา
ด.ญ.สริตา แสนขอนดา
ด.ญ.สุชานันท์ ระเบียบโอษฐ์
ด.ช.ธรรมนูญ พลพรม
ด.ญ.รัญชิดา กองเกิด
ด.ญ.ศณีญา ธเนศชานนท์
ด.ญ.วชิราภรณ์ ศิวะบุตร
ด.ช.ภาณุพงศ์ เจริญ
ด.ญ.นวลลออ อังกาพย์
ด.ญ.ศิรกานต์ อานพินิจ
ด.ญ.อรปรียา ดาวงษ์

ครูผู้ฝึกสอน
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณหาญ
นางพิสมัย อินทร์นอก
ครูเพียงฤทัย ประภา
นางดวงนภา
สายสมร ยาบ้านทุ่ม
นางสังวาล บัวขวา
นางอาไพ ยศคาดีวี
นางลินจุห์ฑา สมออ่อน
นางพรทิพย์ จันทร์ชาลี
นายภัทระ อาษานอก
นายยรรยง
นางสุภาพร ทัพเจริญ
นายสมพงษ์ มะวงค์
น.ส.จงกล อินนอก
น.ส.ทัศนีย์ พิมพ์ศรี
นายสมจิตร สุภาษิต
นางประกายมาศ มีธรรม

โรงเรียน
รร.มิตรภาพ ๒
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.หนองกุงโนนทัน
รร.หนองแซงแสงอรุณ
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.หันศิลางาม
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
รร.บ้านหนองอรุณ
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านทับบา
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
รร.บ้านหนองม่วงน้อยนานิคม

ศูนย์
๓
๑๘
๑๑
๑๔
๖
๑๕
๑๖
๘
๑๗
๑
๑๐
๗
๑๓
๕
๙
๑๒
๔
๒
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กิจกรรม
กิจกรรมการพูด
สุนทรพจน์
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

ชื่อ -สกุล
นายก้องเกียรติ พรมแสน
ด.ญ.ชลธิชา สอนศรี
ด.ญ.จิรัญญา สาเสนา
ด.ญ.ธิดารัตน์ หาญโคกกรวด
ด.ญ.พัชรินทร์ วงษ์เวียน
นายอรรถพล เคนดา
ด.ญ.ขวัญนุช จันดา
ด.ญ.เยาวพร เล่ห์กล
ด.ช.นวพล อินนอก
น.ส.ปวีณา คาภูษา
ด.ญ.เทวิกา สีหามาตย์
ดญ.มนัสนันท์ เทพจั้ง
ด.ญ.พิยดา เอี่ยมจรัส
ด.ญ.วิชิตา ยินเสียง
ด.ญ.สาวิตรี วังคีรี

ครูผู้ฝึกสอน
ครูสุดาวัน ถามูลเรศ
ครูสนิต ห้าวหาญ
นางกนิษฐา ดาโสม
ครูมุกดารัตน์ นาตาแสง
ครูพวงพะยอม พาพลงาม
ครูกัญญ์ณพัชญ์ สีหามาตย์
นางอาไพ ยศคาดีวี
อัมพร ชัยสวัสดิ์
ครูหนึ่งฤทัย
นายถาวร พานนนท์
ครูฟ้าลิขิต
นายสรอาจ โคตรคาม
ครูทับทิม
ครูธีรโชติ ศรีเล
น.ส.รัชนี ป้องทัพไทย

โรงเรียน
รร.วังขอนพาดหนองแวง
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านสาโรง
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.โนนจันทึกหนองแกวิทยา
รร.หนองแวงตอตั้ง
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.เบญจคามสามัคคี
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านหันใหญ่
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านลอมคอม
รร.บ้านละหานนา
รร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.สหราษฎร์อนุกูล

ศูนย์
๔
๑๘
๗
๙
๑๕
๑๑
๘
๑๖
๙
๕
๑๐
๑
๑๓
๑๗
๒
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๗. กิจกรรม
การเขียนตามคาบอก
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้น ป. ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ โตโส
ด.ช.อิฐธิฤทธิ์ พลโยธา
ด.ญ.อภิสรา สารมาตย์
ด.ญ.กัญญาณัฐ ดาโสม
ด.ช.ยศชนะคม อุ่นเกิด
ด.ญ.ชรินธร พลอยขุนทด
ด.ญ.ณิชมน การกระสัง
ด.ญ.พรทิวา พงษ์คาพันธ์
ด.ญ.กนกพร จันทร์ภิรมย์
ด.ช.ศุกลวัฒน์ ขันชารี
ด.ญ.โชติกา เอี่ยมภาคีวัฒน์
ด.ญ.ปุญชรัมย์ แสงแก้ว
ด.ช.ภาณุมาศ แดงนา
ด.ช.วรินทร์พร ศรีชัยปัญหา
ด.ญ.อลิสลา คาทุม
ด.ญ.ณัฐณิชา ชูมี
ด.ญ.นวพรรษ โนนหมอ
ด.ญ.กมลชนก เถาพันธ์

ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.พนิดา ทาซ้าย

นางบุนยรัตน์

นางอรุณี ชานาญผล
นางสุรางค์ นามไธสง
นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์
นางสุวารี แท่นนอก
นางสาอาง จาปาทิ
น.ส.อติพร มาตย์นอก

โรงเรียน
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านหนองบะโคกสว่าง
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านหนองสองห้อง
รร.บ้านแฝก
รร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
รร.สหราษฎร์อนุกูล
รร.วัดอัมพรคุรุราษฎร์รังสรรต์
รร.บ้านทางขวาง
รร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านหนองหว้าสามัคคี
รร.บ้านจตุคามวิทยา
รร.นาโพธิ์ชีวิทยา
บ้านหนองกุงสว่าง
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านหลุบคา

ศูนย์
๑๘
๓
๑๑
๖
๘
๕
๒
๑
๑๒
๑๖
๑๓
๔
๙
๑๔
๑๐
๑๕
๗
๑๗
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้นป. ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ช.กฤติพงศ์ กุลวงษ์
ด.ช.โชคชัย มูลเทพ
ด.ญ.อริสรา โภคทรัพย์
ด.ช.สุริเยศ จาเร็ญ
ด.ญ.อุษาพร เจริญ
ด.ญ.ฉัตรทริกา คาพิลา
ด.ช.จินตพงศ์ เกิบล่น
ด.ญ.อัญชิตา ชุมนาเสียว
ด.ช.ธนภัทร ภูภิรมย์
ด.ญ.ฐิติชญา รัตนาม
ด.ช.วิธวินท์ มะลิยศ
ด.ช.ธีรพัฒน์ ธนูรัตน์
ด.ญ.ฐิติกานต์ โพธิ์แก้ว
ด.ช.รพีภัทร หมื่นวิเศษ
ด.ช.บุญญฤทธิ์ มิเถาวัลย์
ด.ญ.ประวิชญา ฉาย
ด.ญ.สุดารัตน์ พลอินทร์

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียน
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านกอกโนนแต้
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านดงเค็ง
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านสาโรง
รร.หนองสะแบงศรีชุมพร
รร.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.บ้านหนองไผ่วิทยา
รร.บ้านกุดหว้า
รร.วัดอัมพร
รร.บ้านหันใหญ่
รร.สหราษฎรอนุกูล
รร.บ้านป่าเป้า
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่

ศูนย์
๑๘
๖
๑๒
๑๑
๙
๘
๗
๑๓
๑๗
๑๖
๓
๑๐
๑
๕
๒
๔
๑๕
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้น ป. ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ปณิดา วรรณประใด
ด.ญ.ผุสชา บุญสุริวงค์
ด.ญ.ชุติมา เอี่ยมภาคีนิวัฒน์
ด.ญ.กชกร พันโนน
ด.ญ.ชลรัศมี เพียรชัย
ด.ญ.นันทพร พันธ์นาม
ด.ญ.ศิรัญรัตน์ ชาวโพธิ์
ด.ญ.ปภาวดี กลอยกลาง
ด.ญ.กัญญาณัฐ ลุนสาโรง
ด.ช.ธนภัทร อ่อนสี
ด.ญ.วิไลลักษณ์ หมั่นเรียน
ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ลินน้อย
ด.ญ.ปณิตา วงษ์ซอง
ด.ญ.ดวงฤดี คาสี
ด.ช.เลอฌอ เรืองฉาย
ด.ช.จิรายุทธ คุณภู่
ด.ช.ไชยวัฒน์ กาสี
ด.ญ.จิติมา เริงไธสงฆ์

ครูผู้ฝึกสอน
นางเฉลิม อุทกัง
นางสุมาลี เจริญใจ
นางพรพรรณ นิราราช
น.ส.อัญชุลี ลิวไธสง
นางธันยาพร เกตุเพ็ง
ครูจุฑาพร คาพิลา
ครูสวาท พรมกัลป์
นางชูศรี บุตรวิชา
ครูสุปรานี แรมรีย์
นางสมพร แสงลา
ครูนัชฎา วาสนาอาจ
นางรัชดาพร ประดับคา
นางพัชรินทร์ ตรีภาค
ครูธรรมรัตน์ ชัยโพนงาม
ครูรุ่งทิวา
ครูจิราภรณ์ กัณหา
นางสมพร โลไธสง
ครูกิ่งกาญจน์

โรงเรียน
รร.บ้านหนองแขมอีโล
รร.บ้านโนนชาดวิทยา
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านสาโรง
รร.บ้านดอนชาด
รร.บ้านโนนแดง
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.บ้านเมย
รร.บ้านหนองขี้เห็น
รร.บ้านหนองไผ่วิทยา
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านหนองฉันเพล
รร.บ้านโนนสะอาด
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านหนองบัวแดง
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง

ศูนย์
๑๒
๕
๑๓
๑๘
๗
๘
๑๗
๑๕
๑
๖
๑๖
๓
๑๑
๒
๑๔
๑๐
๙
๔
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้นป. ๔

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญณัฏฐนันท์ กองจันทร์
ด.ญ.สิริภา ปาติปา
ด.ญ.ธัญญานุช ชัยชนะ
ด.ช.ชัยพิพรรดิ์ ชัยทา
ด.ญ.ฐิติพร ขาวกระจ่าง
ด.ช.ปิยะพงศ์ เอี่ยมภาคีนิวัฒน์
ด.ญ.ลลิดา ประสานพวง
ด.ญ.ยุรนันท์ สนธิพันธ์
ด.ญ.สุมิตรา หม่วยนอก
ด.ญ.รัตนา คามูล
ด.ช.ชินพัฒน์ ตอรมรัมย์
ด.ช.อภิสิทธิ์ ตั้งใจ
ด.ญ.กวิสรา ชิณศรี
ด.ญ.พิชชากร สร้างการนอก
ด.ญ.ปาริฉัตร เกิดเดช
ด.ญ.ศิรินภา ไพรวรรณ์
ด.ญ.ชนาภา การนา
ด.ญ.ณัฏฐนิชา บุตรเพ็ชร

ครูผู้ฝึกสอน
ครูจิรัชยา ทองดี
นางสมพร แสงลา
นางวิภาดา ศรีละเอียด
นายกฤษฎา เถรหมืนไวย
นางจุฑารัตน์ ชนไฮ
ครูวรนุช ศรีทวน
ครูกัญญูรัตน์ สร้อยไว
นางลาไย แสนบุญศิริ
ครูวัชรภรณ์ จิตรแสง
นางจุลีพร รูปต่า
น.ส.พรทิพย์ ริมไธสง
นางสุพรรณี ฐานะ
นางผานิต พรมที
ครูประพันธ์ แสงกุล
ครูสุกัลญา มะไฟ
ครูฐิติมา สีดา
ครูอาธิป พลนู
ครูพรชัย พิกุล

โรงเรียน
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านเมย
รร.บ้านทับบา
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์
รร.บ้านห้วยโจด
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
รร.บ้านขอนสักตอประดู้ระหอกโพธิ์

รร.บ้านสาโรง
รร.นาโพธิ์ชีวิทยา
รร.บ้านโสกนกเต็น
รร.บ้านตะกั่วป่า
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.บ้านทุ่งแค
รร.บ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

ศูนย์
๑๘
๖
๕
๑๑
๘
๑๓
๑๖
๓
๑๒
๑๗
๗
๑๔
๔
๙
๑๕
๑๐
๑
๒
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้น ป. ๕

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.จุฑารัตน์ หมูเหลา
ด.ช.เจษฎา คตชัง
ด.ช.ทักษินันท์ ลายโถ
ด.ญ.อริศรา ขามประไพ
ด.ญ.นิศารัตน์ เถาเบา
ด.ช.ภักคะพน โมหา
ด.ญ.อพัชรา เค้าโคตร
ด.ช.อาชาไนย ดีแป้น
ด.ญ.โสภิตา ระเวรี
ด.ช.ศุภกฤต ทึนรส
ด.ญ.ประภาพร เณรจิบ
ด.ญ.ปานิตา วันนิยม
ด.ญ.กนกเพชร เพ็ชรตะกั่ว
ด.ญ.สุพิชฌาย์ กวนบ้านสุ่ย
ด.ช.จักรภัทร กอยขุนทด
ด.ญ.เพชรลดา พันธ์งาม
ด.ญ.รัตนากร นาบารุง
ด.ญ.อนัสนันท์ แก้วโวหาร

ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.มยุรีพร ภูโสภา
น.ส.ทัศนีย์ พิมพ์ศรี
น.ส.เกศกนก โตเหล่า
นางจีรวรรณ พลจารย์
น.ส.สุปราณี แรมรีย์
ครูสุพัฒน์ สีหาใต้
ลัดดาพร แหลงหล้า
นางปัตมา ป้อมแผง
นางสาเนาว์ สายกระสิน
น.ส.ธนธรณ์ นวลศิลป์
นางจุรีมาศ แนวเงินดี
นางวิยะดา บัวสี
นายอิสระ คิ้วไธสง
นางบังอร ทิพย์มงคล
นายอานนท์ กอยขุนทด
น.ส.สุภาวดี พึขุนทด
น.ส.ชลิตา ประภาคินัง
นางอินทริรา ประภาการ

โรงเรียน
รร.บ้านโนนชาดวิทยา
รร.บ้านทางขวาง
รร.ไตรมิตรวิทยา
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านโนนหอมโนนศาลา
รร.บ้านคอนฉิม
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.บ้านดอนชาด
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.โนนทองหลางโคกสูง
รร.บ้านหนองขี้เห็น
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านหนองบะโคกสว่าง
รร.บ้านโนนข่าวิทยา
รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
รร.บ้านหนองหญ้าขาว
รร.ฮ่องหอยว่านห้วยหอมประชาสรรค์

ศูนย์
๕
๑๒
๖
๗
๑
๑๕
๑๗
๘
๑๑
๑๘
๑๓
๑๖
๑๐
๓
๑๔
๔
๙
๒
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กิจกรรม
กิจกรรมการเขียน
ตามคาบอก
ชั้น ป. ๖

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.พรเทวัญ มั่นแสวง
ด.ช.พีรพัฒน์ พูลสละ
ด.ญ.ธิติมา หม่วยนอก
ด.ช.ณัฐนนท์ พลศรีพิมพ์
ด.ญ.สกุลตลา ยุชิ
ด.ญ.อภิญญา สุหา
ด.ญ.ภัทรภร ตอสกุลไทย
ด.ญ.พนิดา มหาราช
ด.ญ.กชกร แสนตลาด
ด.ช.รัฐภูมิ ปะสาวะเน
ด.ญ.ไปรยาพร ทุมมี
ด.ญ.อนรรฆพร อินทะมาตย์
ด.ช.กฤษณนนท์ แสนบุญศิริ
ด.ญ.ธันย์ชนก ศรีภา
ด.ญ.วริศรา ชัยรัตน์
ด.ญ.ภคนันท์ แสงคา
ด.ญ.กัญญารัตน์ คืนภูเขียว
ด.ญ.ศิรินภา กาพล

ครูผู้ฝึกสอน
นางมณี เทียบอุ่น
น.ส.ปัตมา ป้อมแผง
นางวารุณี กิตติปัญจมาศ
นางธารนภา กอยขุนทด
นางรัชนีย์ แสนสุนนท์
นางวรัญญาพร สาระผล
นางประโลมจิต โชคชัย
นายจันโท ธรรมทินโน
นางจีรวรรณ พลจารย์
นางราตรี ศรีโย
น.ส.จงกล อินนอก
นายประทิว บัวองค์
นางอัชรา ตั้งทวี
นางวิภาดา ศรีละเอียด
นายพรชัย พิกุล
นางลัดดาพร แหล่งหล้า
นางสุกัญญา มะไฟ
นางนันทิยา นนท์อาสา

โรงเรียน
รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
รร.บ้านดอนชาด
รร.ชุมชนโคกสี
รร.โนนข่าวิทยา
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านสาราญ
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
รร.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.บ้านหนองไผ่น้อย
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านโพธิ์ทองหนองน้าขุ่นเหนือ
รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

รร.บ้านทับบา
รร.บ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

รร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
รร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม

ศูนย์
๑๑
๘
๑๒
๑๔
๑๘
๖
๑๓
๑
๗
๑๐
๙
๑๖
๓
๕
๒
๑๗
๑๕
๔
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๘. กิจกรรม
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
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กิจกรรม
กิจกรรมแข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ศุภาพร ตรีภูมิ
ด.ญ.ขอยก้า ศิริวัฒน์
ด.ช.เสฎวุฒิ โคตรมิตร
ด.ญ.พรศิริรักษ์ อมรินทร์
ด.ญ.ศศิรุตา ขืนเขียว
ด.ญ.ณัฐธิชา ขวาธิจักร
ด.ญ.ปรียาภรณ์ จังหวะ
ด.ญ.จินดามณี สินเธาว์
ด.ญ.วรัญญา ทองมูล
ด.ญ.วิจิตรตรา วงเวียน
ด.ญ.ธิดารัตน์ ลาหมัน
ด.ญ.วันวิสา คาแก่นแก้ว
ด.ญ.สุนิสา สิทธิศาสตร์
ด.ญ.อริศตา วิเชียร
ด.ช.ศิวศิษณ์ สมอนา
ด.ญ.ธัญญศิริ หลักคาพันธ์
ด.ญ.วัชรี ทองละมุล
ด.ญ.ศุวันดี สุธาพรต

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียน
รร.บ้านนาโพธิ์ชีวิทยา

ศูนย์
๑๔

รร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู

๔

รร.ซู่เอ็ง

๑๘

ครูจิรพา บุญประกอบ

รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่

๑๕

นางวิภาดา ศรีละเอียด

รร.บ้านทับบา

๕

รร.เพ็กใหญ่และสระบัว

๑

รร.บ้านวังคูณ

๘

รร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง

๑๑

รร.บ้านดงเค็ง

๙

นางมะณี เทียบอุ่น
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กิจกรรม
กิจกรรมแข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ณัฐธิชา สีขอน
ด.ญ.นริศรา พรมมา
ด.ญ.กัญญารัตน์ คาสุวรรณ
ด.ญ.วรรศิริ ดุสิตงามมงคล
ด.ญ.เกศรินทร์ โชคกลาง
ด.ญ.นฤพร บัวสุข
ด.ช.วรวุฒิ ชาวโพธิ์
ด.ญ.ปาริฉัตร พนธ์ทอง
ด.ญ.วรรณยา ใจทน
ด.ญ.ณัฐณิชา เจริญหมื่น
ด.ญ.สุดาพร ชัยพรมมา
ด.ญ.ณัฎฐณิชา แสงจันทร์
ด.ช.รติพงษ์ ลีกุด
ด.ญ.ชนัญธิดา จิตนอก
ด.ญ.ณัฐติญาภรณ์ เวียงหลวง
ด.ช.วัชระ สุดชา
ดญ.ธนัชพร คาใจ
ด.ญ.ชลธิชา ชมภูพฤกษ์

ครูผู้ฝึกสอน
นางสมมิตร นาสมใจ

โรงเรียน
รร.บ้านโนนท่อน

นางจีรวรรณ พลจารย์

รร.บ้านหนองคลองดอนแดง

๗

ครูทีฆัฒน์ เอกพันธ์

รร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา

๑๗

ครูนภาภรณ์ สมทรัพย์

รร.บ้านหันศิลางาม

๑๖

รร.ชุมชนหนองสองห้อง

๖

รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

๑๓

รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

๓

รร.บ้านหนองแขมอีโล

๑๒

รร.บ้านฝาผนังวังจาน

๒

นางประโลมจิต โชคชัย

นางสมปอง รัตนบุตร

ศูนย์
๑๐
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กิจกรรม
กิจกรรมแข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.จิราวรรณ เจริญดี
ด.ช.ภูธร มุงคุณโคตร
ด.ญ.กฐิตาพร เดินชัยภูมิ
ด.ญ.รุจีพัชร เกียวแก่
ด.ช.จักรพงษ์ เลียบไธสง
ด.ญ.มัททีชญา กิจใบ
ด.ญ.มรกต เอมสีกุล
ด.ญ.ภัทรชลิดา ชิดชัยภูมิ
ด.ญ.กุลสตรี เลขนอก
ด.ญ.จิตรลดา พลรักษา
ด.ญ.ภัทราพร สีกัลยา
ด.ญ.ณัฎฐณิชา เขนสันเทียะ
ด.ญ.ปนัดดา สมเวียง
ด.ญ.อรอุมา พุดดี
ด.ช.จิรวัฒน์ ดงสมบัติ
ด.ญ.วศินี ดงสมบัติ
ด.ญ.เนตรนภา ลาทิ
น.ส.ปัทมา นาวิมาร

ครูผู้ฝึกสอน
ครูมุกดารัตน์ นาตาแสง
ครูเกศกนก โตเหล็ก
ครูทับทิม จันทร์น้อย

โรงเรียน
รร.ไตรมิตรวิทยา

ศูนย์
๖

รร.บ้านละหานนา

๑๓

ครูอุไล พักลา

รร.อมตวิทยา

๑๘

ครูดุจจะรี พิมคีรี

รร.บ้านดงเค็ง

๙

นางจีรวรรณ พลจารย์

รร.บ้านหนองคลองดอนแดง

๗

ครูกนกวรรณ เอมโอษฐ์

รร.ชุมชนหนองเม็ก

๘

ครูเกศฎาพร สุดชา

รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา

๑๕

ครูจุฬาลักษณ์ ดอกเข็ม
ครูศุภวัตร สุดจริง
ครูนิภาพร ประกอบนันท์

รร.บ้านวังยาวสามัคคี

๑๖

บ้านทางขวาง

๑๒
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กิจกรรม
กิจกรรมแข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม
ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญ/อันดับ
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.ชนิดา อ่อนขาว
ด.ญ.อริสรา ทิศนอก
ด.ญ.กฤษณา คุณผู้
ด.ช.ศุภสิทธิ์ สินเธาว์
น.ส.อภิณัฐตดา เกตุลา
น.ส.ปิยะดา โยประทุม
ด.ญ.ชฎาทิพย์ ดาโสม
ด.ญ.ณัฐฐาพร เผือกทอง
น.ส.ปรียาภรณ์ เวศประชา
ด.ญ.กชกร ทารอน
น.ส.ณัฐเมรี คาราช
น.ส.นิภาวัลย์ สามลา
ด.ญ.ลักษณารีย์ ประวันณา
ด.ช.เศรษฐพงศ์ ประโพธิศรี
ด.ญ.วรัญญา พรมชิณวงศ์
ด.ญ.ปิยะพร เทพศิลา
ด.ช.วิศศะวะ สมนา
ด.ช.วรายุทธ เทพเรียน

ครูผู้ฝึกสอน
ครูศุภรัตน์ มะลาหอม

โรงเรียน
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม

ศูนย์
๑๐

ครูทีฆพัฒน์ เอกพันธ์

รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา

๑๗

นางพัชญ์ตรีนุช จันทวงษ์

รร.บ้านหันใหญ่

๕

ครูสุภัทรา แข็งขยัน

รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง

๔

ครูดวงพร มีนา

รร.แวงใหญ่วิทยาคม

๒๕

ครูชลพรรษ นามไธสง

รร.หนองกุงโนนทัน

๑๑

นางพิสมัย ประภาการ

รร.บ้านหนองแวงมน

๓

ครูชญาภา อุปฮาต

รร.บ้านลอมคอม

๑

ครูรัตนา มณีทัพ

รร.หนองแวงนางเบ้า

๒
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๙. กิจกรรม
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
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กิจกรรม
แข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.สิริกร จันทร์หนองแวง
ด.ญ.ศิริรัตน์ เข็มงามดี
ด.ญ.วชิรญาณ์ พรมหลง
ด.ญ.ณัฐริดา อาจุฬา
ด.ช.นาชัย เสี้ยวโพนทัน
ด.ช.ภูรินทร์ แพร่ศรีสกุล
ด.ญ.เพชรลดา จันทร์ส่งเสริม
ด.ช.เจษฎา สิงห์สา
ด.ช.เจตนิพัทธ์ นาไพรวัน
ด.ญ.ประภาวดี สีหามาตย์
ด.ช.พงศกร อินนอก
ด.ช.วรัญญู ทาแท่งทอง
ด.ญ.อริษรา นารินทร์
ด.ญ.งามพักตร์ ทองดี
ด.ญ.กุลกัลยา บรรเทา
ด.ญ.กัญญารัตน์ สมอนา
ด.ญ.วิศุดา ไปพะเนา
ด.ญ.เพ็ญนภา หมายถมกลาง

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียน
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.บ้านโสกน้าขาว
รร.หันศิลางาม
รร.บ้านชาด
รร.บ้านฝาผนังวังจาน
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
รร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

รร.ชุมชนหนองสองห้อง
รร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.วัดอัมพร
รร.บ้านป่าเป้า
รร.บ้านหันใหญ่
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านกุดหอยกาบ
รร.ชุมชนวังหิน
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.บ้านหนองหญ้าขาว

ศูนย์
๑๕
๑๒
๑๖
๑๑
๒
๑๘
๑๗
๖
๑๓
๑๐
๑
๔
๕
๘
๑๔
๗
๓
๙
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กิจกรรม
แข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.กมลชนก ตะวงษ์
ด.ช.พีรพัฒน์ โตวัฒน์นิมิต
ด.ช.วัชรพงษ์ ชนหมอน
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ หงส์มาลา
ด.ญ.ศิริลักษณ์ สืบทิพย์
ด.ญ.ทัตพิชา ไสยนาม
ด.ญ.ปาริชาติ สุริยวงศ์
ด.ญ.ณัฐวดี โพธิย
ด.ช.ธนายุทธ วงศ์พรม
ด.ช.ปรมินทร์ แถวโสภา
ด.ญ.ปณิสรา เที่ยงธรรม
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เสาวดี
ด.ช.กฤตภาส สุขมหาหลวง
ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีแก้ว
ด.ญ.วิมลวรรณ หมั่นแสวง
ด.ช.ภาคภูมิ ไชยมณี
ด.ช.บุญถึง วงษ์อภัย
ด.ญ.ณัฐชยา บันเชิด

ครูผู้ฝึกสอน
ครูประกาศ พิมพิสาร
ครูกัญญา ชินรินทร์
ครูประถิตย์ นาหนอง
นางวันเพ็ญ ลักษณะโยธิน
ครูอัญชลี กองเกิด
ครูสุวภัทร สุดทอง
นางอัชรา ตั้งทวี
ครูไพจิตร์ หล้าสีดา
นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง
นางจิรารักษ์ ช่วยคูณ
นางสุภาพร จันมา
ครูสุเมธา มะโพธิ์ศรี
ครูอานนท์
ครูพรชัย พิกุล
ครูละมัย เพิ่มพูน
ครูพิมพิไล พลเสน
ครูพราวพลอย ชัยพรมมา
ครูวิไลลักษณ์

โรงเรียน
รร.ชุมชนหนองสองห้อง
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านหนองเปล่ง
รร.ชุมชนบ้านชาด
รร.โคกสูงวิทยา
รร.วังยาวสามัคคี
รร.บ่อตะครองโนนฝ้าย
รร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.หนองกุงสว่าง
รร.บ้านแวงน้อย
รร.โจดหนองแก
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
รร.โนนข่าวิทยา
รร.หนองฉันเพลฮ่อยหอยประชาสรร

รร.บ้านทุ่งแค
รร.บ้านหนองวัดป่า
รร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน
รร.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม

ศูนย์
๖
๑๘
๙
๕
๘
๑๖
๓
๑๗
๑๐
๑๒
๔
๑๕
๑๔
๒
๑
๑๑
๑๓
๗
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กิจกรรม
แข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA
ช่วงชั้นที่ ๓

๖

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ -สกุล
ด.ญ.อริษา สาธุพันธ์
ด.ญ.พรนภา ชิวหา
ด.ญ.ปริญญา เกื้อกูล
ด.ญ.วาสินี ฉันสีมา
ด.ญ.รัชนีกร ไฟรถแสง
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เมืองโพธิ์
ด.ญ.ฐิติกานต์ แซ่เฮ้ง
ด.ช.ปรัชญา ราชวงศ์
น.ส.สินีนาฎ ใสบัน
ด.ญ.ลักขณา ศรีจันทร์
ด.ญ.สิริธร ป้อมสุวรรณ์
ด.ญ.ศิรินาถ มังกร
ด.ญ.สุกัญญา สิงห์สองคอน
ด.ญ.นริศรา ดอนแป้ง
ด.ญ.พรพิมล กว้างขวาง
ด.ญ.ศิริพร งามลา
ด.ญ.ชิดชนก บุญลือ
ด.ญ.ทิพย์นิภา สอนนอก

ครูผู้ฝึกสอน
นางพิสมัย ประภาการ
นางอาไพ ยศคาดีวี
ครูน้อยนุช แพงวงษ์
นางสุภาพร จันมา
ครูนาตยา ประเสริฐวงษา
นางมณีรัตน์ มะลาหอม
ครูชลพรรษ นามไธสง
ครูกัญญาภัทร
นายเจษฎา นาทอง
ครูทองพัน สีหามาตย์
นางจีรวรรณ พลจารย์
ครูมณฑญา สุโพธิ์นอก
นางสมปอง ลาดซ้าย
ครูศิริพร เสาวรส
ครูณศมน เทพมิตร
ครูดวงพร มีนา
นางธนพร มะลิ
ครูพงษ์พรหม แก้วชนะ

โรงเรียน
รร.บ้านหนองแวงมน
รร.ชุมชนหนองเม็ก
รร.บ้านหนองแขมอีโล
รร.บ้านโจดหนองแกหนองฉิม
รร.หนองแวงท่าวัด
รร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่206
รร.หนองกุงโนนทัน
รร.กระแสพัฒนา
รร.บ้านหันใหญ่
รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
รร.บ้านหนองคลองดอนแดง
รร.เปือยใหญ่ชาตหนองบ่อ
รร.บ้านดอนโจด
รร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
รร.จตุคามวิทยา
รร.แวงใหญ่ศึกษา
รร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองห้วย

รร.บ้านโนนธาตุ

ศูนย์
๓
๘
๑๒
๔
๑๓
๒
๑๑
๑๘
๕
๑๐
๗
๑๗
๑๕
๑๖
๙
สพม
๑
๖
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๑๐.๑ กิจกรรม(ครู)
การแข่งขันการอ่านร้อยกรองทานองเสนาะครู
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กิจกรรม
การอ่านร้อยกรอง
ทานองเสนาะ
ครู

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

ผลการแข่งขัน อ่านร้อยกรองทานองเสนาะ(ครู)
ชื่อ -สกุล
โรงเรียน
นางสาวสุมารินทร์ บุตรตะวงษ์
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
นายวิรัตน์ บุญชัย
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
น.ส.กนกวรรณ หวานจิต
รร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
น.ส.สุภาพ มีกง
รร.บ้านหันน้อย
น.ส.เอื้ออาภา โคสาดี
รร.บ้านดอนโจด
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณหาญ
รร.มิตรภาพ ๒
นางวิยดา หาญเวช
รร.บ้านกอกโนนแต้
น.ส.รัชนี ป้องทัพไทย
รร.สหราษฎร์อนุกูล
นางสมปอง จาปาทิ
รร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
นางอรวรรณ บัววิชัย
รร.บ้านหัวนาหนองแวง
น.ส.อัญชลี กองเกิด
รร.บ้านโคกสูงวิทยา

ศูนย์
๑๘
๑๑
๑๗
๕
๑๕
๓
๖
๒
๑๓
๓
๘

52

๑๐.๒ กิจกรรม
การแข่งขันการคัดลายมือครู
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กิจกรรม
คัดลายมือครู

เหรียญ/อันดับ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
น.ส.กนกพร สุขวินัย
น.ส.สุมรินทร์ บุตรตะวงษ์
น.ส.วิชชุดา ผ่องสนาม
น.ส.วาสนา ศรีสิงห์
นางศุภาภรณ์ ภิรมกิจ
นายกฤษณพจน์ นาคเกลี้ยง
นางสมปอง รัตนบุตร
น.ส.สุพัตรา หนูนา
นางสงกรานต์ สุขคณา
นางสุพัฒน์ สีหาใต้
น.ส.อลิชา แสนชัย
นางพรนิภา ภูศรี
นางนพศรัญ สุภาไชยกิจ
นายอดิศักดิ์ โตทัยยะ
นางอรนาฏ ประภาวสิทธิ์
น.ส.ชไมพร ปานพรม
นายสมมิตร นาสมใจ
นางอรุณี ชานาญพล
นายสมพงษ์ ปัดสี
นางวิลาวัณย์ ไซเวิร์ทเซน

โรงเรียน
รร.บ้านห้วยโจด
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านแฝก
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
รร.บ้านฝาผนังวังจาน
รร.บ้านห้วยโจด
รร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายฯ
รร.บ้านคอนฉิม
รร.บ้านหนองกุงโนนทัน
รร.ชุมชนบ้านดอนหัน
รร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านศุภชัย
รร.อนุบาลไพศาลวิทย์
รร.บ้านโนนท่อน
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านหนองบะโคกสว่าง
รร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่

ศูนย์
๓
๑๘
๑๘
๑๘
๘
๑๒
๒
๓
๓
๑๕
๑๑
๑๕
๑๗
๑๘
๑๑
๑๘
๑๐
๑๓
๓
๑๕
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กิจกรรม
คัดลายมือครู

เหรียญ/อันดับ
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
นางอารมณ์ สุระมาตย์
นางดาหวัน สีสันท์
น.ส.ปวีณา สีกุด
น.ส.จินตนา ศรีนาม
นางฐิติมา สีดา
น.ส.รจนา ภักดี
น.ส.พนิดา ประชาชน
นายสุเนตร อัศวมนตรี
น.ส.นิพาพร สุโน
นางวชิราพรรณ ภูศรี
นางพรพิมล เหมียดไธสง
นายพรอนันต์ ลือกาลัง
นางเปรมจิตร์ ไปปะ
น.ส.กนกภรณ์ เวียงคา
นางเงินตรา ชัยลา
นางจิราภรณ์ กันหา
นางอมร เปลี่ยนผึ้ง
นายกิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง

โรงเรียน
รร.เบญจคามสามัคคี
รร.บ้านโนนรังหนองบอน
รร.บ้านห้วยโจด
รร.บ้านโนนใหญ่
รร.บ้านหนองแวงยาว
รร.บ้านปอแดง
รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน
รร.หนองหญ้าขาว
รร.บ้านหันน้อย
รร.สหราษฎร์อนุกูล
รร.บ้านศุภชัย
รร.อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย
รร.บ้านขอนสักตอประดู่ฯ
รร.บ้านหนองแวงท่าวัด
รร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง
รร.บ้านหนองกุงสว่าง
รร.บ้านหนองแวงท่วัด
รร.บ้านผักหวาน

ศูนย์
๑๖
๖
๓
๑๕
๑๐
๑๑
๑๒
๙
๕
๒
๑๑
๑๘
๑๗
๑๓
๔
๑๓
๑๐
๑๗
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กิจกรรม
คัดลายมือครู

เหรียญ/อันดับ
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

ชื่อ -สกุล
นายกฤษณพงศ์ บุบผาชาติ
นายประดิษฐ์ ปัตตานี
น.ส.อุไรวรรณ สืบสาราญ
นายบุญเชิด ลือกิจ
นายสราวุธ อษานอก
น.ส.กชณัช ตรีวรปรัชญ์
น.ส.เฉลิมเกียรติ ชาววาปี
นายสรอาจ โคตะคาม
นายอรินทร์ พุทธโธวาท

โรงเรียน
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.อมตวิทยา
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
รร.บ้านดงเค็ง
รร.บ้านดอนโจด
รร.บ้านกุดหอยกาบ
รร.บ้านลอมคอม
รร.บ้านป่าแดง

ศูนย์
๒
๑๘
๒
๒
๙
๑๕
๑
๑
๑๕

ชมรมต้องขออภัยที่ไม่ได้จัดทาเกียรติบัตรให้เนื่องจากปัญหาดังนี้….
๑. เรื่องงบประมาณ ปีนี้ทางเขตฯ ให้งบประมาณมามากกว่าทุกปี แต่เนื่องจากเป็นปีพิเศษที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิดให้พิเศษกว่าทุกปี
จึงใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
๒. มีปัญหาเรื่องชื่อบุคคลในเกียรติบัตรที่มักจะผิด เนื่องจากผู้พิมพ์ผลการแข่งขันอ่านลายมือของนักเรียนไม่ออก หรือไม่ชัดเจน
๓. ปัญหาเรื่องการส่งมอบ อันที่จริงชมรมได้จัดส่งอย่างเป็นระบบโดยผ่านประธานชมรมในแต่ละอําเภอและผ่านประธานศูนย์ฯไปยัง
โรงเรียนต่างๆ แต่ในทุกๆปีจะมีคณ
ุ ครูหลายคนทีม่ าแจ้งกับชมรมว่ายังไม่เคยได้รับเกียรติบัตรเลย
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนและคุณครูทุกคนได้รับเกียรติบัตรที่มีความถูกต้องทั้งชื่อและนามสกุล ทางชมรมจึงขอให้ทุกท่านได้ปริ๊น เกียรติบัตร
ของท่านด้วยตนเองตามรางวัลทีไ่ ด้รับ ในประกาศนี้

