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1. ระดับปฐมวยั 
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

การเลานิทานประกอบ 
การแสดงประกอบสื่อ 

ด.ช.พลาธิป โพธ์ิทอง เหรียญทอง บานแมอิง* นางอรวรรณ ไพฑูรย 
ด.ญ.อัญญาดา  แฝดสุระ เหรียญเงิน บานเจนฯ** นางชรินทรฎา ธนะ 
ด.ญ.เพ็ญพิชชา  สองศรีใส เหรียญทองแดง บานกวานเหนอื นางวนดิา  จันทรงาม 

การปนดินน้ํามัน ด.ช.นอย  ออยหวาน เหรียญทอง บานอิงโคง* นางศริพร  ธินะ 
นางธนภัทร  โลมะวิสัย ด.ช.สิงหพญา  ยังมั่ง 

ด.ญ.นภัสสร  มายอด 
ด.ช.ภูริ  เภตรา เหรียญเงิน อนุบาลภูกาม

ยาว** 
นางศรินทิพย ไชยเพ็ญ 
นางอนงค เครือชัยวัฒนา ด.ช.จิรายุ  ขัตนา 

ด.ญ.ณัฐชยา  วงศไชย 
ด.ช.ทศพล  ฟองอินทร เหรียญทองแดง บานเจนฯ นางชรินทรฎา  ธนะ 
ด.ช.วัฒนชยั  หลองาม 
ด.ช.ราชพฤกษ  ขยันขาย 

การสรางภาพดวยการ 
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

ด.ญ.กันสุดา  เผาปนตา เหรียญทอง บานเจนฯ* นางชรินทรฎา  ธนะ 
ด.ญ.ปานตา  หาอยาทุกข 
ด.ญ.สิริราช  งานหมั่น 
ด.ญ.เขมจิรา  คําจร เหรียญเงิน บานสันปางิ้ว** นางศรินทิพย ไชยเพ็ญ 

นางอนงค เครือชัยวัฒนา ด.ญ.ชัญญา  ศรีพนม 
ด.ญ.พรธิดา  จานตาด ี
ด.ญ.จิติญาดา  สุขศรีแกว เหรียญทองแดง อนุบาลภูกามยาว นางศรินทิพย ไชยเพ็ญ 

นางอนงค เครือชัยวัฒนา ด.ช.ศักดิ์ชัย  ศรีมหาดไทย 
ด.ช.พลาธิป  มีช้ัน 
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2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

การอานออกเสียงและ
จับใจความสําคัญ ป.1-3 

ด.ญ.กชกร  ชอบจิตร เหรียญทอง บานแมอิง* นางศรีไล  ปญจบุรี 
ด.ญ.สุวนันท  สิงหแกว เหรียญเงิน บานหวยแกว** นางอินทิรา พุมรวมใจ 
ด.ญ.จุฑามาศ  บุญสุข เหรียญทองแดง บานสันตนผ้ึง นางกรรณิกา  ฟูสีกุล 

การอานออกเสียงและ
จับใจความสําคัญ ป.4-6 

ด.ญ.สุพรรณี  มั่นคง เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง* นายมงคล สมณาศักดิ ์
ด.ญ.ชนิกา ปาลกวงศ ณ อยุธยา เหรียญเงิน บานแมอิง** นางศรีไล  ปญจบุรี 
ด.ญ.สุพิชฌา  ชองกระโทก เหรียญทองแดง บานอิงโคง นางรัศมี  มาดคีาน 

เรียงความและคัดลายมือ 
ป.1-3 

ด.ญ.สรัญญา  สิงหแกว เหรียญทอง บานหวยแกว* นางอินทิรา พุมรวมใจ 
ด.ญ.หทัยชนก  วัดเกต ุ เหรียญเงิน บานเจนฯ** นางนิภาพร  บุญถึง 
ด.ญ.กมลลักษณ ฟกแกว เหรียญทองแดง บานสันปางิ้ว นางพาดี  คุมพวงด ี

เรียงความและคัดลายมือ 
ป.4-6 

ด.ญ.มาริษา  กองเงิน เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางสุวิมล  สมณาศักดิ ์
ด.ญ.สุภาพร  ช่ืนจิต เหรียญเงิน บานหวยแกว** นางภัทราภร ธนะ 
ด.ญ.รัชนีกร  ยาสาร เหรียญทองแดง บานรอง นางสุวิมล  สมณาศักดิ ์

ทองอาขยานทาํนอง
เสนาะ ป.1-3 

ด.ญ.วณิชยา บญุมา เหรียญทอง บานอิงโคง* นางประคองจติ  พูนสิน 
ด.ญ.กชกร  ชอบจิตร เหรียญทอง บานแมอิง** นางศรีไล  ปญจบุรี 
ด.ญ.เกณกิา  ทพิยพมร เหรียญทอง บานหวยแกว นายคมคง  บญุเรือง 
ด.ญ.จันทรจิรา  ใจด ี เหรียญเงิน บานมวงคํา นางจินตนา  สุขสถิตย 
ด.ญ.ศิรประภา  บุญเลิศ เหรียญเงิน บานกวานเหนอื นางณัฏฐฐิฏา สุวรรณเลิศ 

ด.ญ.วณิชญา  บุญมา เหรียญเงิน บานอิงโคง นางประคองจติ  พูนสิน 
ทองอาขยานทาํนอง
เสนาะ ป.4-6 

ด.ญ.ณัฐกานต  วงคไชย เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางกัลยา สุวรรณพัฒน 
ด.ญ.กัญญารัตน ใจกวาง เหรียญทอง บานอิงโคง** นายประพัฒน  หาตระกูล 

ด.ญ.กาญจนา  ชุมใจ เหรียญทอง บานสันปางิ้ว นางกัลยา สุวรรณพัฒน 
แตงบทรอยกรอง  
(กลอนสี่) ป.1-6 

ด.ญ.รัญชนา  แจงโพธ์ินาค เหรียญทอง บานหวยแกว* นางภัทราภร  ธนะ 
ด.ญ.ปภัสสร  กอนคํา เหรียญทอง 

ด.ญ.อนุศรา  วงศสืบ เหรียญทอง บานอิงโคง** นางรัศมี  มาดคีาน 
ด.ญ.พรพิมล  กุนนา เหรียญทอง 



ด.ญ.ชนิกานต  คําปนติ๊บ เหรียญทอง บานรอง นางสุวิมล  สมณาศักดิ ์
ด.ช.บูรพา  ลัคทอง 
ด.ญ.นฤมล  ช่ืนวงศ เหรียญเงิน บานหนองลาว นางภัทราภร  ธนะ 
ด.ญ.เยาวภา  กาถม 
ด.ญ.อภิรักษ  ฟกแกว เหรียญเงิน อนุบาลภูกามยาว นางสุวิมล  สมณาศักดิ ์
ด.ช.นนทธิรา  วงศไชย 
ด.ช.วรากร  เรือนคํา เหรียญเงิน บานกาดถ ี นายทองอินทร  กันทะใจ 
ด.ญ.แสงเทียน ขัดวันด ี
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3. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

กิจกรรม Spelling Bee 
ป.1-3 

ด.ญ.ณัฐลิณี  วงศไชย เหรียญทอง บานเจนฯ* นางนิภาพร  บุญถึง 
ด.ญ.พัชรพร  หนอแกว เหรียญทอง บานหวย

ทรายขาว** 
นางพรทิวา  เตชา 

กิจกรรม Spelling Bee 
ป.4-6 

ด.ญ.คัทลียา  ดวงตา เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวเสาวณิต  อินตะ 
ด.ญ.อัจฉรียา  จําปาคํา เหรียญเงิน บานเจนฯ** นางสุดา  อนุวงค 
ด.ญ.ศรุตา  พลูแกว เหรียญเงิน บานกาดถ ี นางมยุเรศ  มมีาก 
ด.ญ.สงกรานต ยันโต เหรียญทองแดง บานมวงคํา นางสุดธิดา  มชัฌิมานนท 

การเลานิทาน Story 
Telling  ป.4-6 

ด.ญ.พนิดา  พทุธวงค เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง* นางสาววรัญญา  เครือ
สาร 

ด.ญ.อริสรา  แกวอินทรจกัร เหรียญทอง บานหวย
ทรายขาว** 

นางพรทิวา  เตชา 

การแขงขัน Multi Skills 
Competition ป.4-6 

ด.ญ.สิริญญา  สุยะเอย เหรียญทอง บานหวย
ทรายขาว* 

นางพรทิวา  เตชา 
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4. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

(การงานอาชีพ) 
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

ประดิษฐของใชจากเศษ
วัสดุธรรมชาติใน
ทองถ่ิน 
ป.4-6 

ด.ช.วรวิทย  คาํมี เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวชไมพร  เชียงมูล 
ด.ช.นิติกร  พทุธสอน 
ด.ช.กาวหนา  ศรีวิรัตน 
ด.ช.จีรวัฒน  ฟองจํา เหรียญทอง บานกวานเหนอื** นางวิมล  มารนิทร 
ด.ช.เทียนชยั  เรียบรอย 
ด.ญ.ศิริภัสสร  ฟองจํา 
ด.ญ.อัจฉรียา  จําปาคํา เหรียญทอง บานเจนฯ นางสุดา  อนุวงศ 
ด.ญ.กาญจนา  เปกตานะ 
ด.ญ.มนทกานต จันทรแดง 

การแขงขันจกัสานไมไผ 
ป.4-6 

ด.ญ.สกัญญา  พงษคํา เหรียญเงิน บานแมอิง* นางศรีไล  ปญจบุรี 
ด.ญ.กัลยารัตน  อินอร 
ด.ญ.เปนไท  วงศไชย 

การแขงขันโครงงาน
อาชีพ ป.4-6 

ด.ญ.สุดารัตน  อินถา เหรียญเงิน บานรองปอ* นายมนตรี  เครือนพรัตน 
นางสาวชไมพร  เชียงมูล ด.ญ.เสาวลักษณ อินตะ 

ด.ญ.กฤติยา  แสนสี 
การแขงขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ป.4-6 

ด.ช.นัทดนยั  แกวนาคุณ เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวเสาวณิต  อินตะ 
ด.ช.ฉลอง  ไชยกุล 
ด.ช.ปรมัทย  อินตะ 
ด.ญ.ธันยาพร  วงศสม เหรียญทอง บานกาดถ*ี* นายวิรุฬห  ชอบจิตร 
ด.ญ.จินตนา  ยาด ี
ด.ช.วรากร  เรือนคํา 
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(คอมพิวเตอร)  
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

การวาดภาพดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟก ป.1-3 

ด.ญ.สุวนันท  สิงหแกว เหรียญทอง บานหวยแกว* นายชาญณรงค วงคไชย 
ด.ญ.สรัญญา  สิงหแกว 

การสรางหนังสือ
อิเลคทรอนิกส (E-book) 
ป.4-6 

ด.ญ.ทิพวัลย  ชอบจิตต เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นายสมพงษ  มหานิล 
ด.ญ.วารีรัตน  บุตรตะสืบ 
ด.ช.นพคุณ  ดกูารด ี เหรียญทอง บานหวยแกว** นายชาญ  ธนะ 
ด.ช.ฐิตินันท  ดวงปญญา 
ด.ช.รามวิรัตน  ฟกแกว เหรียญทอง บานสันปางิ้ว นายสมพงษ  มหานิล 
ด.ญ.กาญจนา  ชุมใจ 
ด.ช.ณัฐชาติ  จาํรัส เหรียญทอง บานมวงคํา นายลักษณ  ทศิสุขใส 
ด.ช.ชยากร  กอนคํา 
ด.ญ.รัชนีกร  ยาสาร เหรียญเงิน บานรอง นายสมพงษ  มหานิล 
ด.ญ.ชนิกานต  คําปนติ๊บ 
ด.ช.อัชฎา  ชอบจิต เหรียญเงิน บานกวานเหนอื นายสุรินทร อนุวงศ 
ด.ช.มินทรชฎา  เดชะบุญ 
ด.ช.จิรศักดิ์  จนัทรฟอง
แสน 

เหรียญเงิน บานอิงโคง นายสวาท  ศรีวิราช 

ด.ญ.สุพิชฌา  ชองกระโทก 
ด.ญ.เบญญาภา ไชยชนะ เหรียญเงิน บานสันตนผ้ึง นายวิทวัส  ปญจบุรี 
ด.ช.ธีรเทพ  โพธิอําพล 

การใชโปรแกรม
นําเสนอ (Presentation) 
ป.4-6 

ด.ญ.มาริษา  กองเงิน เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางสาวปภาดา พันธวงศ 
ด.ญ.วนิชยา  ดวงนิล 
ด.ญ.กัญญาณฐั เผาปอ เหรียญทอง บานหวยแกว** นายชาญ  ธนะ 
ด.ญ.สุภาพร  ช่ืนจิต 
ด.ช.ศรัณย  หมอเกง เหรียญเงิน บานสันตนผ้ึง นางกรรณิกา  ฟูสีกุล 
ด.ช.ธวัชชัย  แกวเทพ 



การสราง Webpage 
ประเภท Web Editor 
ป.4-6 

ด.ช.อภิรักษ  ฟกแกว เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นายสมพงษ  มหานิล 
ด.ญ.สุจิตรา  ผูกประยูร 
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5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การแขงขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร ป.1-3 

ด.ญ.ศิรประภา  บุญเลิศ เหรียญทอง บานกวานเหนอื* นางสุภาพ  สมศรี 
ด.ช.ภัทราวุธ  เรียบรอย เหรียญเงิน อนุบาลภูกาม

ยาว** 
นางพาดี  คุมพวงด ี

ด.ช.พรอนันต  พรมวิชัย เหรียญทองแดง บานอิงโคง นางประคองจติ  พูนสิน 
การแขงขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร ป.4-6 

ด.ช.ภัสกร  วงศไชย เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางลาวัลย  คดิอาน 
ด.ช.อัจฉรียา  จําปาคํา เหรียญทอง บานเจนฯ** นายอนุพงษ  แกวเครือคํา 
ด.ช.นพคุณ  ดกูารด ี เหรียญทองแดง บานหวยแกว นางสุภา  เชื้ออินตะ 

สรางสรรคผลงาน 
คณิตศาสตรใช
โปรแกรม GSP ป.4-6 

ด.ญ.สุภาพร  ช่ืนจิต 
ด.ช.ฤทธิชัย  เรือนมูล 

เหรียญทอง บานหวยแกว* นางสุภา  เชื้ออินตะ 

การแขงขันคิดเลขเร็ว  
ป.1-3 

ด.ช.บุญบันดาล  นวลบุญ
มา 

เหรียญทอง บานอิงโคง* นางประคองจติ  พูนสิน 

ด.ช.ธีรพงษ  วงศไชย เหรียญเงิน บานกวานเหนอื** นางสุภาพ  สมศรี 
ด.ช.หทัยชนก  วัดเกต ุ เหรียญทองแดง บานเจนฯ นางนิภาพร  บุญถึง 

การแขงขันคิดเลขเร็ว  
ป.4-6 

ด.ช.จุรินทร  ดาํสนิท เหรียญทอง บานแมอิง* นางศรินทิพย พุทธอินทรศร 
ด.ญ.ศิริภัสสร  ฟองจํา เหรียญเงิน บานกวานเหนอื** นางสุภาพ  สมศรี 
ด.ญ.ปารีดา  สองสมุทร เหรียญทองแดง บานสันตนผ้ึง นายจรูญ  วงศไชย 
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6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพละศึกษา 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
โครงงานสุขศึกษา พละ
ศึกษา ป.1-6 

ด.ญ.สุดารัตน  อินถา เหรียญทอง บานรองปอ* นางสุภาภรณ  การเร็ว 
นางสาวเสาวณิต  อินตะ ด.ญ.เสาวลักษณ อินตะ 

ด.ญ.กฤติยา  แสนดี 
ตอบปญหาดานสุข
ศึกษา พละศกึษา ป.1-6 

ด.ญ.สุดารัตน  อินถา เหรียญทอง บานรองปอ* นางสุภาภรณ  การเร็ว 
ด.ญ.คัทรียา  ไชยกุล 
ด.ช.พงศภัค  กะทาง เหรียญทอง บานกาดถ*ี* นายเฉลิมวุฒิ    ทองสุข 
ด.ญ.ตันหยง  ขยัยขาย 
ด.ญ.กัญญาณฐั เผาปอ เหรียญทอง บานหวยแกว นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ 
ด.ช.ฐิตินันท  ดวงปญญา 
ด.ญ.วันพรรษา  เผานอย เหรียญทอง บานเจนฯ นายศภุชัย  พวงจํา 
ด.ญ.กาญจนา  เปกตานะ 
ด.ญ.อลิชา  เตชะสาย เหรียญทอง บานสันปางิ้ว นายรุงโรจน  สุยะราช 
ด.ญ.กาญจนา  ชุมใจ 
ด.ญ.พรพิมล  กุนนา เหรียญทอง บานอิงโคง นายประพัฒน  หานตระกูล 
ด.ช.จิรศักดิ์  จนัทรฟองเสน 
ด.ช.ทิวากร  กลัยา เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง นายมงคล  สมณาศักดิ ์
ด.ญ.เบญญาถา ไชยชนะ 
ด.ญ.รัชนีกร  ยาสาร เหรียญทอง บานรอง นายรุงโรจน  สุยะราช 
ด.ช.บูรพา  ลัคทอง 
ด.ช.เทียนชยั  เรียบรอย เหรียญทอง กวานเหนือ นายสกล  ธุระ 
ด.ญ.ดาริกา  วนัมหาชัย 
ด.ช.สุทธิภัทร  งามดี เหรียญทอง บานสันตนแหน นางณัชรินทร  นําแกว 
ด.ช.โสภณ  ชนสยอง 
ด.ญ.ทิพวัลย  ชอบจิตต เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว นายรุงโรจน  สุยะราช 
ด.ญ.วนิชยา  ดวงนิล 

 



สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุมโรงเรียนภูกามยาว 

ระหวางวันที่ 23 – 24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(ทัศนศิลป) 
 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การแขงขันรวม  
"ศิลปสรางสรรค" ป.1-3 

ด.ญ.เมธกานต  เรียบรอย เหรียญทองแดง บานกาดถ*ี นางอุไร  ปงน้าํโทง 
ด.ช.อนาวนิ  แสนกรุณา 
ด.ญ.เพ็ญพิชชา คําชุม 

การแขงขันรวม  
"ศิลปสรางสรรค" ป.4-6 

ด.ญ.สุจิตรา  ผูกประยูร เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางสาวศศิธร  แสงดอก 
ด.ญ.อัมรา  ปญญาแสน 
ด.ช.อภิรักษ  ฟกแกว 
ด.ญ.สุจิตรา  สงวนใจ เหรียญเงิน บานกาดถ*ี* นายวิรุฬห  ชอบจิตร 
ด.ญ.แสงเทียน ขัดวันด ี
ด.ญ.ศรุตา  พลูแกว 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายส ีป.1-3 

ด.ช.ธราธร  ตันกูล เหรียญทอง บานแมอิง* นายยงยุทธ  มะโนจิตต 
ด.ช.บัณฑิต  ทาทุบแปน เหรียญทอง อนุบาลภูกาม

ยาว** 
นางพสชณันท ณ นาน 

ด.ญ.สุนรินทร  สิงหแกว เหรียญทอง บานหวยแกว นางอินทิรา  พุมรวมใจ 
ด.ญ.ณัฐธิดา  มายอด เหรียญทองแดง บานหวยทรายขาว นางเกศรินทร  วงคไชยา 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ป.4-6 

ด.ญ.มาริษา  กองเงิน เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางสาวศศิธร  แสงดอก 
ด.ญ.ศิรประภา  สุยะหลาน เหรียญทอง บานสันปางิ้ว** นางสาวศศิธร  แสงดอก 
ด.ญ.กัลยารัตน  อินอร เหรียญเงิน บานแมอิง นางศรีไล  ปญจบุรี 
ด.ช.ณรงคเดช  ฝงวาป เหรียญเงิน บานหวยแกว นางสุภา  เชื้ออินตะ 
ด.ช.ธีรพัฒน  เรือนทอง เหรียญทองแดง บานหวยทรายขาว นางเกศรินทร  วงคไชยา 

การสรางสรรคภาพดวย
การปะติด ป.1-3 

ด.ช.อภิสิทธิ์  วงศสม เหรียญทอง บานหวย
ทรายขาว* 

นางเกศรินทร  วงคไชยา 
ด.ญ.พินิตอนงค อองคํา 
ด.ญ.ณิชา  พนารัตน เหรียญทองแดง บานรองปอ** นายมนตรี  เครือนพรัตน 
ด.ช.เจษฎาภรณ สอนใจ 



การสรางสรรคภาพดวย
การปะติด ป.4-6 

ด.ช.วชิรพันธ  สายเปง เหรียญทอง บานหวย
ทรายขาว* 

นางเกศรินทร  วงคไชยา 
ด.ญ.สิริญญา  สุยะเอย 
ด.ช.เมธัส  จํารัส เหรียญเงิน บานหวยแกว** นายณรงคฤทธิ์  อินทร

ไชย ด.ญ.รัญชนา  แจงโพธ์ินาค 
ด.ญ.กวนิธิดา  ปวนเต็ม เหรียญทองแดง บานรองปอ นางสาวเสาวณิต  อินตะ 
ด.ช.กฤติพงษ  แทงเงิน 
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 (ทัศนศิลป) (ตอ) 
รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 

การแขงขันปะติมากรรม
ลอยตัว  ป.1-3 

ด.ช.ณัฐพล  อินตะ เหรียญทอง บานเจนฯ* นางสุดา  อนุวงค 
ด.ช.ณัฐชยั  อุนญาติ 
ด.ญ.สุรางคณา  เผาปอ 
ด.ช.จิรเมธ  วงศไชย เหรียญทอง บานกวานเหนอื** นางสาววนัธน  บุญยรัตน 
ด.ช.เอกมงคล  วงศไชย 
ด.ช.รณกรณ  ฟองจํา 
ด.ช.สุริยศักดิ์  บุญสม เหรียญทอง บานหวยแกว นายคมคง  บญุเรือง 
ด.ช.ณภัทร  ดกูารด ี
ด.ช.วีรศรุต  รําไพ 

การแขงขันปะติมากรรม
ลอยตัว  ป.4-6 

ด.ช.อนุวัฒน  ใจอะกะ เหรียญทอง บานกวานเหนอื* นางสาววนัธน  บุญยรัตน 
ด.ช.จักรพรรด ิ มูลถวิล 
ด.ญ.มัชฌิมา  เสมอใจ 
ด.ญ.พรสวรรค  คิดถูก เหรียญทอง บานอิงโคง** นางสุนีย  พงคคํา 
ด.ญ.วรรณนยิากร  ปากโพธิ์ 
ด.ญ.พรพิมล กุนนา 
ด.ช.ชัยณรงค  สําเนียง เหรียญทอง บานเจนฯ นางสุดา  อนุวงค 
ด.ช.จีระนนัท  เดชะบุญ 
ด.ช.บรรณสรณ วงคสม 



  
(ดนตรี นาฎศิลป) 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
รองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทชาย ป.1-6 

ด.ช.อนุวัฒน  ใจอะกะ เหรียญทอง บานกวานเหนอื* นางสาววนัธน บุญยรัตน 

รองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทหญิง ป.1-6 

ด.ญ.วันพรรษา  เผานอย เหรียญทอง บานเจนฯ* นายเอกพจน  ฟองจํา 
ด.ญ.นิภาพร  คําสุข เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง** นางกรรณิกา  ฟูสีกุล 
ด.ญ.เสาวลักษณ อินตะ เหรียญทอง บานรองปอ นายมนตรี เครอืนพรัตน 
ด.ญ.พรพิมล  กุณนา เหรียญเงิน บานอิงโคง นางสุนีย  พงษคํา 
ด.ญ.เบญจรัตน กอนคํา เหรียญเงิน บานหวยแกว นายชาญณรงค วงคไชย 
ด.ญ.ณัฎฐณิชา รักษาวงค เหรียญเงิน บานกวานเหนอื นางสาววนัธน บุญยรัตน 

รองเพลงไทยสากลและ
เพลงสากล ประเภทหญิง  
ป.1-6 

ด.ญ.จีรวัส  รําไพ เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง* นายมงคล  สมณาศักดิ ์

รองเพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ป.1-6 

ด.ญ.ปลายฝน  ออยบํารุง เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง* นายมงคล  สมณาศักดิ ์
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8. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
โครงงานคุณธรรม  
ป.1-3 

ด.ญ.จิรัญดา  ภูเล่ียมดาว เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวเสาวณิต  อินตะ   
นางสาวชไมพร    เชียงมูล ด.ญ.วายุรี  คํามี 

ด.ญ.ลลิตา  พุทธสอน 
ด.ญ.ผุสดี  ดวงตา 
ด.ญ.ศิวนนท  วงศขัต ิ



โครงงานคุณธรรม ป.4-
6 

ด.ญ.เกศเพชร  อุนด ี เหรียญทอง บานแมอิง* นางสุดา  อุทิศ 
นางศรินทิพย พุทธอินทร
ศร 

ด.ญ.ปานชีวา  วงศไชย 
ด.ญ.ธนภรณ  เจริญศิลปชัย 
ด.ญ.สุกัญญา  พงษคํา 
ด.ญ.ชนิกา  ปาลกวงศ  
ณ อยุธยา 
ด.ญ.เสาวลักษณ อินตะ เหรียญทอง บานรองปอ** นางสาวเสาวณิต  อินตะ   

นางสาวชไมพร    เชียงมูล ด.ญ.รุจิรา  ดอนฟุงไพร 
ด.ญ.สมัชญา  เผาเครื่อง 
ด.ญ.กฤติยา  แสนสี 
ด.ญ.สุดารัตน  อินถา 
ด.ญ.คัทรียา  ดวงตา 

เลานิทานคุณธรรม  
ป.1-3 

ด.ญ.กชกร  ชอบจิตร เหรียญทอง บานแมอิง* นางศรินทิพย พุทธอินทรศร 
ด.ญ.สุกัญญา  นักไร เหรียญทอง บานสันตนแหน** นางณัชรินทร  นําแกว 
ด.ญ.ฐิดาภา  หอมนาน เหรียญเงิน บานรองปอ นางสาวเสาวณิต อินตะ 
ด.ญ.ดวงเนตร  บุรีเรือง เหรียญเงิน บานกวานเหนอื นางสาววนัธน  บุญยรัตน 

เลานิทานคุณธรรม  
ป.4-6 

ด.ญ.ปานชีวา  วงศไชย เหรียญทอง บานแมอิง* นางศรินทิพย พุทธอินทรศร 
ด.ญ.จีรวัฒน  ฟองจํา เหรียญทอง บานกวานเหนอื** นายสกล  ธุระ 
ด.ญ.ตันหยง  ขยันขาย เหรียญเงิน บานกาดถ ี นายทองอินทร กันทะใจ 

มารยาทไทย ป.1-3 ด.ช.รณกร  ฟองจํา เหรียญทอง บานกวานเหนอื* นางสาววนัธน  บุญยรัตน 
ด.ญ.พัณณิตา  ธุวะคํา 
ด.ช.บุญบันดาล นวลบุญ
มา 

เหรียญเงิน บานอิงโคง** นางประคองจติ  พูนสิน 

ด.ญ.นัฐกุล  แกวอินทะจกั 
ด.ช.บัณฑิต  ทาทุบแปน เหรียญทองแดง อนุบาลภูกามยาว นางศรีเพ็ญ  ภูวิเศษ 
ด.ญ.ธนาภรณ  รักษาวงศ 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ตอ) 
 

 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
มารยาทไทย ป.4-6 ด.ช.เทียนชยั  เรียบรอย เหรียญทอง บานกวานเหนอื* นางวิมล  มารนิทร 

ด.ญ.รวิสรา  วงคไชย 
ด.ช.บริวัฒน  ละพิบูลย เหรียญทอง บานรอง** นางศรีเพ็ญ  ภูวิเศษ 
ด.ญ.ชนิกานต  คําปนติ๊บ 
ด.ช.จุรินทร  ดาํสนิท เหรียญทอง บานแมอิง นางสุดา  อุทิศ 
ด.ญ.เกศเพชร  อุนด ี

 
 
 

9. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ป.4-6 

ด.ญ.สุพรรณี  มั่นคง เหรียญทอง บานสันตนผ้ึง* นายเรืองศักดิ์  บอทอง 
ด.ช.เบญญาภา  ไชยชนะ 
ด.ญ.พนิดา  พทุธวงค 
ด.ญ.อนุศรา  วงศสืบ เหรียญทอง บานอิงโคง** นายสําเนาว  พุมรวมใจ 
ด.ญ.พรพิมล  กุนนา 
ด.ช.อภิรักษ  บุญทา 
ด.ญ.คัทลียา  ดวงตา เหรียญทอง บานรองปอ นายสุทธิพร  เภตรา 
ด.ญ.สุดารัตน  อินถา 
ด.ญ.กฤติยา  แสนสี 
ด.ญ.กาญจนา  ชุมใจ เหรียญทอง 

 
 
 
 

บานสันปางิ้ว นายสมศักดิ์ พรหมเสน 
ด.ญ.ศิระประภา สุยะหลาน 
ด.ช.รามวิรัตน  ฟกแกว 



ด.ช.พงคภัค  ซอนเขียว เหรียญเงิน บานแมอิง นางสาวยุพนิ  ทรงยศ 
ด.ญ.ชนิกา  ปาลกวงศ  
ณ อยุธยา 
ด.ญ.เกศเพชร  อุนด ี
ด.ญ.วนิชยา ดวงนิล เหรียญเงิน อนุบาลภูกามยาว นายสมศักดิ์ พรหมเสน 
ด.ญ.ทิพวัลย  ชอบจิต 
ด.ช.ภัสกร  วงคไชย 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ป.4-6 

ด.ช.พิสิษฐ  เพชรดวงด ี เหรียญทองแดง บานสันตนแหน* นายแกวมูล นนทศรี 
ด.ช.พงศกร  สิงหแกว 
ด.ช.สุทธิภัทร  งามดี 
ด.ช.พงศภัค  กะทาง เหรียญทองแดง บานกาดถ*ี* นายเฉลิมวุฒิ ทองสุข 
ด.ช.ธนาวุฒิ  สิงหแกว 
ด.ช.ไกรวิชญ  คํานาค 
ด.ญ.ปภัสสร  กอนคํา เหรียญทองแดง บานหวยแกว นายณรงคฤทธิ์ อินทรไชย 
ด.ญ.สุภาพร  ช่ืนจิต 
ด.ช.ฤทธิชัย  เรือนมูล 
ด.ญ.วันพรรษา เผานอย เหรียญทองแดง บานเจนฯ นายอนุพงศ แกวเครือคํา 
ด.ช.เมธพนธ  ใบบัว 
ด.ญ.อัจฉรียา  จําปาคํา 
ด.ญ.รัชนีกร  ยาสาร เหรียญทองแดง บานรอง นายสมศักดิ์ พรหมเสน 
ด.ช.บูรพา  ลัคทอง 
ด.ญ.จุฑามาศ  วงคไชย 

เครื่องรอน กระดาษพับ 
ประเภทรอนนาน ป.1-3 

ด.ช.บารเมศฐ  ไทยออน เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางพสชณันท ณ นาน 
ด.ช.นเรณท  ธนู 
ด.ช.วรุต  คํามี เหรียญเงิน บานรองปอ** นายมนตรี  เครือนพรัตน 
ด.ช.ศิวนนัท  วงคขัติ 



เครื่องรอน  
ประเภทรอนไกล ป.4-6 

ด.ช.เดชธนา  ยาด ี เหรียญทอง บานกาดถ*ี นายเฉลิมวุฒิ  ทองสุข 
ด.ช.อัศฎากรณ กาสี 
ด.ช.วีรพงษ  อินวงควรรณ 
ด.ช.ศุภกร  กามี เหรียญเงิน บานรองปอ** นายสุทธิพร  เภตรา 
ด.ช.นัฐดนัย  แกวนาคูณ 
ด.ช.นิติกร  พทุธสอน 

เครื่องรอน  
ประเภทรอนนาน ป.4-6 

ด.ช.กาวหนา  ศรีวิรัตน เหรียญทอง บานรองปอ* นายมนตรี  เครือนพรัตน 
ด.ช.นิติกร  พทุธสอน 
ด.ช.ศุภกร  กามี 
ด.ช.อัศฎากรณ กาสี เหรียญเงิน บานกาดถ*ี* นายเฉลิมวุฒิ  ทองสุข 
ด.ช.เดชธนา  ยาด ี
ด.ช.วีรพงษ  อินวงควรรณ 
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10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การผูกเงื่อนเดนิทรง
ตัวอยางออนโยน ป.1-3 

ด.ช.ปุณณวิชญ  ฉั่ว เหรียญทอง บานมวงคํา* นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว 
ด.ช.เบญจภัทร  สิงหแกว 
ด.ช.มนตตระการ  
ไชยวุฒ ิ
ด.ญ.ณัฐพร  จาํรัส 
ด.ญ.จันทรจิรา  ใจด ี
ด.ญ.อริศรา  วงศสม 
ด.ช.วีรวร  คําโล เหรียญทอง บานกาดถ*ี* นายสะอาด  ทนทาน 
ด.ญ.พรรณวรินทร อินวงค
วรรณ 
ด.ญ.ละไม  ไชยสาร 
ด.ญ.เนตรนภา  รินจอย 
ด.ช.จีรวัฒน  ยาด ี
ด.ช.ภานพุงศ  ยาด ี



การใชเข็มทิศและการ
คาดคะเน ป.4-6 

ด.ช.ชยากร  กอนคํา เหรียญทอง บานมวงคํา* นายลักษณ  ทศิสุขใส 
ด.ญ.สงกรานต  ยันโต 
ด.ช.ณัฐชาติ  จาํรัส 
ด.ญ.ภัทรวดี  ศรีวิไชย 
ด.ญ.มลทิลา  ทรงลังสี 
ด.ช.สิทธิกร  สมศรี 
ด.ช.ทิวากร  สมศรี 
ด.ช.วรากร  เรือนคํา เหรียญทอง บานกาดถ*ี* นายทองอินทร  กันทะใจ 
ด.ญ.อลิษา  พลเดช 
ด.ญ.พรรณปพร  ขันคํา 
ด.ญ.แสงเทียน  ขัดวันด ี
ด.ญ.จินตนา  ยาด ี
ด.ญ.ศรุตา  พลูแกว 
ด.ญ.สุจิตรา  สงวนใจ 
ด.ช.อภิวฒัน  งานด ี
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11. การศึกษาพิเศษ (กลุมโรงเรียนเรียนรวม) 
 

รายการแขงขัน ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีได โรงเรียน ผูฝกสอน 
การประกวดเลานิทาน ด.ช.ปยะพงษ  ดุเหวา เหรียญทอง บานเจนฯ* นายศภุชัย  พวงจํา 

ด.ช.อรรถพล  พรหมสิทธิ์ เหรียญเงิน บานหวยแกว** นายชาญณรงค วงคไชย 
ด.ช.อานนท  พันธด ี เหรียญทองแดง บานรองปอ นางสาวชไมพร  เชียงมูล 

การแขงขันนกัขาว 
รุนเยาว 

ด.ช.อานนท  พันธด ี เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวชไมพร  เชียงมูล 

การแขงขันหนังสือ 
เลมเล็ก 

ด.ช.ณัฐพล อินตะ เหรียญทอง บานเจนฯ* นายศภุชัย  พวงจํา 
ด.ช.ปยะพงษ  ดุเหวา 
ด.ญ.สุรางคณา  เผาปอ 



การแขงขันศาสตรคณิต
ในชีวิตประจําวัน 

ด.ช.ปรมัสย  อินตะ เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวชไมพร  เชียงมูล 
ด.ช.อรรถพล  พรหมสิทธิ์ เหรียญเงิน บานหวยแกว** นายชาญณรงค วงคไชย 
ด.ช.ธนู  เรืองนอย 
ด.ช.ณัฐพล  อินตะ เหรียญทองแดง บานเจนฯ นายศภุชัย  พวงจํา 
ด.ช.ปยะพงษ  ดุเหวา 

วาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  
(โปรแกรม Paint) 

ด.ช.เวคิน  พรมจักร เหรียญทอง 
 

อนุบาลภูกามยาว* นางสาวลฎาภา ลือเรือง 
ด.ช.กิตติพงษ  วงศไชย 
ด.ช.อรรถพล  พรหมสิทธิ์ เหรียญเงิน 

 
บานหวยแกว** นายชาญณรงค วงคไชย 

ด.ช.ธนู  เรืองนอย 
ด.ช.วชิรกร ใจกวาง เหรียญทองแดง บานหวยทรายขาว นางสาววัชราภรณ  จํารัส 
ด.ช.นฤภร  สุขใจ 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายส ี

ด.ช.กิตติพงษ  วงศไชย เหรียญทอง อนุบาลภูกามยาว* นางสาวลฎาภา ลือเรือง 
ด.ช.จีรเมธ  วงศไชย เหรียญเงิน บานกวานเหนอื** นางสาวมนันยา  โรจนรุง

ฤกษ 
ด.ช.ณัฐพงษ  มะโนวงศ เหรียญทองแดง บานเจนฯ นายศภุชัย  พวงจํา 

การประกวดรองเพลง
ไทยลูกทุง 

ด.ช.อรรถพล  พรหมสิทธิ์ เหรียญทอง บานหวยแกว* นายชาญณรงค วงคไชย 
ด.ญ.สุรางคณา  เผาปอ เหรียญเงิน บานเจนฯ** นายศภุชัย  พวงจํา 

การประกวดรองเพลง
ไทยลูกทุง (บกพรอง
ทางดานรางกาย) 

ด.ช.ชินกฤติ  เครือใจยา เหรียญทอง บานหวย
ทรายขาว* 

นางสาววัชราภรณ  จํารัส 

การแขงขันการจัดสวน
ถาดแบบแหง 

ด.ช.ณัฐวุฒิ  ไชยกุล เหรียญทอง บานรองปอ* นางสาวชไมพร  เชียงมูล 
ด.ช.เจษฎาภรณ  สอนใจ 
ด.ช.วีระศกัดิ์  มีสรรเสริญ 

  

หมายเหตุ   * , **  คือ ตัวแทนกลุมโรงเรียนภูกามยาวเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ สพป.พย.1 


