
ที่ เลขทะเบียน ผู้แข่งขัน สรปุผล
1

1.1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3392 ด.ญ.สุกฤตา  เลิศประกอบกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3393 ด.ช.พรสวรรค์  บญุทรง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3394 ด.ญ. ชนมน  ศรีวิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับสอง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3395 ด.ญ.ชนาภา  อินชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3396 ด.ญ.นติยา  ชาญดารากร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3397 ด.ญ.กรนกิา  รุ่งเตจา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3398 ด.ญ.พลอยศรี  แสงอรุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับสอง

1.2 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาจนี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3399 ด.ญ. สุธิดา  แซ่ย่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3400 ด.ญ. ศมิรตา  ขันอุไร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3401 ด.ญ. ชื่นชีวัน  ขันแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3402 ด.ญ. รินลดา  เนือ่งสลับ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3403 ด.ญ. นนท ์ สายธารา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3404 ด.ญ.สุทธิณี  แซ่ล่ี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง

1.3 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3405 ด.ญ. เอเชีย  สุติ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3406 ด.ช. ธรรมรักษ์  ชัยทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3407 ด.ญ. ลลิตา  ปราพรหม ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3408 ด.ญ. อริสรา รัตนพนัธ์ุ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3409 ด.ช. วรณัฏฐ์  พนัธ์มาลี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3410 ด.ญ.ฤทยักานต์  ลุงค า ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง

2 โรงเรยีน ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด.ช. ดาว  กุลพลิะ -

ด.ช. นพกร  หยุ้น

ด.ช. กิตติพงษ์  บญุสูง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3411 ด.ช.จิรภัทร  ศรีวิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3411 ด.ช.เฉลิมพล  ธิปนั
มอ.2560/3411 ด.ช.ธนพล  ลาสอน
มอ.2560/3412 ด.ช. จาม  ลุงจ่อ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3412 ด.ช. เปา  มู
มอ.2560/3412 ด.ช. สุพจน ์ ทนิชัยลังกา

มอ.2560/3413 ด.ช.จายอ่อง   ลุงออ -
มอ.2560/3413 ด.ช.ศิลวัติ  อินต๊ะวงค์
มอ.2560/3413 ด.ช.มิ่งศิษฐ์  กาญจนกรระพี

3 การร้องเพลงพระราชนิพนธพ์ร้อมจนิตลีลา โรงเรยีน ผู้แข่งขัน สรปุผล

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

รายการแข่งขัน
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ระดับองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ ประจ าปี 2560



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอ.2560/3414 ด.ญ. กฤษณวรรณ  ศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3414 ด.ญ.กมลวรรณ  แสงค า
มอ.2560/3414 ด.ญ.กัญจญ์นภัส  ก้นแก้ว
มอ.2560/3414 ด.ญ.สรัลชนา  ปญัญารัตน์
มอ.2560/3414 ด.ญ.ชนติสิรี  ซ าถละ
มอ.2560/3414 ด.ญ.บณัฑิตา  ยะอานนั
มอ.2560/3414 ด.ญ.บษุกร  อริยะเครือ
มอ.2560/3414 ด.ญ.ชนกิา  กู่ค า
มอ.2560/3414 ด.ญ.นพวรรณแปงจันหอม 
มอ.2560/3415 ด.ญ. กัณฐชา  หอมรับ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3415 ด.ญ. สามเปา  ลุงจอ
มอ.2560/3415 ด.ญ กัญญาน ี ยาเทา
มอ.2560/3415 ด.ญ. ฉวีวรรณ  จันต๊ะ
มอ.2560/3415 ด.ช. วุฒิกานต์   ใจชุ่ม
มอ.2560/3415 ด.ญ ญาณิศา  ทวีสุขสกุล
มอ.2560/3415 ด.ญ. ศริตา  บวัหนา
มอ.2560/3415 ด.ญ ศลิษา  วีระนคกุล
มอ.2560/3415 ด.ญ มาติกา  แก้วชัย

4 การประกวดภาพวาดระบายสี โรงเรยีน ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับปฐมวัย/อนุบาล มอ.2560/3416 ด.ช. พรทพิย์  จะแฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง

มอ.2560/3416 ด.ช. พณินภา  เลาเสือ
มอ.2560/3417 ด.ญ.ศศิวิมล  จิมารส ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสาม
มอ.2560/3417 ด.ญ.อภิญญา  ดีโต๋
มอ.2560/3418 ด.ญ กชพรรณ  กันทอน ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3418 ด.ญ สุภัชชา  แก้วแสน 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3419 ด.ญ.จ๋า นริมล จองทนุ ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับสอง
มอ.2560/3419 ด.ญ.ค าหลู่
มอ.2560/3420 ด.ญ. สุชาดา กังจี ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3420 ด.ญ.สรินทพิย์ อุ่นใจ
มอ.2560/3421 ด.ช.พฤฆิพงศ์  บตุติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3421 ด.ญ.จิรัฐกาล  จั๋นตา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3422 ด.ญ. นฐัชญา  ลุงใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3422 ด.ญ. พชัรา  ศรีวิชัย
มอ.2560/3423 ด.ญ.จารวี  ค าเงิน ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3423 ด.ญ. นนัทน์ภัส จ าเริญ
มอ.2560/3424 ด.ช. นนทกกร  รมภิรันด์ิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3425 ด.ช. กฤษดา  แซ่หยี



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3426 ด.ช. พจนาถ  เซ่ียมลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3426 ด.ช. ฉัตรชัย  จองค า
มอ.2560/3427 ด.ญ.ณีนยุช หมื่นแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3427 ด.ญ.นฤพร  อ๊อดสิงห ์ 

-

มอ.2560/3428 ด.ช.ภัทรวุธ  วงธง ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง
มอ.2560/3428 ด.ญ.อิงทริา  ตุ้ยศรี

5 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ โรงเรยีน ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3428 ด.ช.พลัฎฐ์  ยาไชยบญุเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง

มอ.2560/3428 ด.ช.พฒิุพงค์  บตุรชัย
มอ.2560/3428 ด.ช.ธีรวุฒิ  ฝ้ายขาว
มอ.2560/3429 ด.ญ. บญุไทย  นาหล่ิง ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง
มอ.2560/3429 ด.ญ.ดาว  ปญัญา
มอ.2560/3429 ด.ญ. หมวย  แสงแก้ว

6 การประกวดโครงงาน ผู้แข่งขัน สรปุผล
6.1 ปฐมวัย/อนุบาล มอ.2560/3429 ด.ญ.นราภัทร  คุดค่ า -

ระดับอนุบาล มอ.2560/3429 ด.ช.เอกราช  สุวรรณ์
มอ.2560/3429 ด.ช. สุวัชร  เหล็กขอน

ยกเลิก

6.2 ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3430 ด.ญ.ดารารัตน ์ ทองทพิย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3430 ด.ญ.ณณิชา  อินต๊ะ 
มอ.2560/3430 ด.ญ.ธัญจิรา  ปญัญาเฟอืน
มอ.2560/3431 ด.ญ ปรียาลักษณ์  อินต๊ะพรม ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชมเชย
มอ.2560/3431 ด.ญ ภัทรธิดา  อิ่นแก้ว
มอ.2560/3431 ด.ช. นภัทร  ประยูง
มอ.2560/3432 ด.ญ. จ๋ามพอง  ลีเชียงปงิ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3432 ด.ญ. ส่วยจ๋า  ลุงจ่อ
มอ.2560/3432 ด.ญ. ธนชัพร  ขจรงามแท้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3433 ด.ญ.ยุวธิดา  หนอ่ค า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3433 ด.ญ.ณัฐณิชา  สนธิคุณ
มอ.2560/3433 ด.ญ.กฤตนยั  เชียงค า
มอ.2560/3434 ด.ญ.อัมพร  ไอ่มู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3434 ด.ญ.ฐิทกิานต์  แจ้งแสง
มอ.2560/3434 ด.ญ.นภัสสร  อุดออม

ยกเลิก -
มอ.2560/3435 ด.ญ.ศิริประภา  ปกัษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3435 ด.ญ.มโนราห ์ ลุงชัย
มอ.2560/3435 ด.ญ.ณัฐธิดา  พยาค า



6.3 คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3436 ด.ช.ณัฐวุฒิ  จันทายา -
มอ.2560/3436 ด.ช.อดิศักด์ิ  ค าปนั
มอ.2560/3436 ด.ช.ธรพงศ์  ไชยวุฒิ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3437 ด.ช.นฏัฐภพ  หนอ่จันทร์แก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3437 ด.ช. สรศักด์ิ  ง้อมอ้าย
มอ.2560/3437 ด.ญ.ธิดาพร  ต่อใจ
มอ.2560/3438 ด.ญ. ยุภามาศ  กิ่งสระ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับสอง
มอ.2560/3438 ด.ญ. กรรวีญ์  ค าใส
มอ.2560/3438 ด.ญ. นภิสรา  เมืองมูล
มอ.2560/3439 ด.ญ.ศิริลักษณ์  แสนฉึง่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มอ.2560/3439 ด.ญ.จินตนา  อิ่นแก้ว
มอ.2560/3439 ด.ญ.กนกวรรณ  ส่ิงส่า
มอ.2560/3440 ด.ช. ธนวัตน ์ ทาอิ่นแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับหนึ่ง
มอ.2560/3440 ด.ญ.นางนวล  ลุงจอ
มอ.2560/3440 ด.ญ. ภาณุมาศ  ผลเอก

6.4 วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3441 ด.ญ. พอเพยีง  แก้วสัน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3441 ด.ญ. มาลี  นายสะ
มอ.2560/3441 ด.ญ. สุริสา  ทาแกง
มอ.2560/3442 ด.ญ.พชัรินทร์  แลเซอะ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง
มอ.2560/3442 ด.ช.อุดมทรัพย์  หนอ่จันทร์
มอ.2560/3442 ด.ญ.ยุวธิดา  เขียวใหม่

ด.ช.ณัฐนนัท ์ วีรวงศ์ -
ด.ช.พลเอก  ไชยมงคล

ด.ญรัตจิตตา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3443 ด.ญ.ศศิเลขา  วนจิพงศธร ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสาม
มอ.2560/3443 ด.ญ.เบญญาภา  ศรีนอ้ย
มอ.2560/3443 ด.ญ.ณัฐกานต์  สุภาวงศ์
มอ.2560/3444 ด.ญ. วรกมล  กล่ินดาว ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3444 ด.ญ. ณัฐริกา  ดวงเพชร  
มอ.2560/3444 ด.ช. สรวุฒิ  ภาคสุโพธ์ิ

ด.ช. ปยิพฒัน ์ ปญัโญ -
ด.ญ ธนชัชา  นลิค า

ด.ญ. อริสรา  เขียวหนอ่เมือง
มอ.2560/3445 ด.ญ.กติยากร  ใจพแิสง ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง
มอ.2560/3445 ด.ญ.เพญ็นภา  ดวงแก้ว
มอ.2560/3445 ด.ช.ศิลา  พึง่เมือง



6.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3446 ด.ช.พรีพฒัน ์ เปง็มูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3446 ด.ช.โภคิน  ทองสุขดี
มอ.2560/3446 ด.ญ.กัญญาภัค  ประทมุศรี
มอ.2560/3447 ด.ญ.ดารารัตน ์ สิงหแ์ก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3448 ด.ช.ธนวัตน ์ ทองสุขดี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง
มอ.2560/3448 ด.ญ.พริิยาพร  บญุตุ้ย
มอ.2560/3448 ด.ญ.เบญญาภา  ปญัญาพรหม
มอ.2560/3449 ด.ญ. ปทติตา  แจ้งแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3449 ด.ญ. เกตี
มอ.2560/3449 ด.ช. กานต์ชนก  ศรีอักษรรานกุูล
มอ.2560/3450 ด.ช.ธรวัฒน ์ นนทค์ า ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสาม
มอ.2560/3450 ด.ญ.นรีกานต์  สายค าฟู
มอ.2560/3450 ด.ญ.สุชานาถ  ศรีบรีุ

6.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอ.2560/3451

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยกเลิก
มอ.2560/3452 ด.ญ. เปมิกา  ทรายค า ได้รับรางวัลเหรียญทองเงิน
มอ.2560/3452 ด.ญ. ศศิกานต์  สุทธิพงศ์
มอ.2560/3452 ด.ญจอมขวัญ  ยาวิชัย
มอ.2560/3453 ด.ญกรกนก  เรือนค า ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3453 ด.ญ. อภิชญา ยาสมุทร์
มอ.2560/3453 ด.ญ. ประภาวริน  ชัยดา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3454 ด.ญ.ภัสรลักษณ์  โรจนป์รียา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3454 ด.ญ.บษุภรณ์  หมวกค า
มอ.2560/3454 ด.ญ.ณัฐชภา  ค าจินะ

ด.ญ.เพชรไพรวัลย์  ปอ้เล็ก -
ด.ญ. วรัญญา  สามเรือน

ด.ญ สกุลทพิย์  ชัยทรัพย์

6.7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3455 ด.ญ.ศภัชภิสรา  รัตนพล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3455 ด.ญ.วิไลรัตน ์ เสือสกุล
มอ.2560/3455 ด.ญ.นวมน  สุรินทร์เปา
มอ.2560/3456 ด.ช. ณัฐนนัท ์ บญุทาทพิย์ ได้รับรางวัลชมเชย
มอ.2560/3456 ด.ญ. ธิดารัตน ์ กันธะ
มอ.2560/3456 ด.ญ. พทุรักษ์  ชัยทรัพย์



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3457 ด.ญ.ณัฐสุดา  บญุดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3457 ด.ญ.กิตติกา ปณัราชา
มอ.2560/3457 ด.ญ.พลอยไพลิน  บรรจบ
มอ.2560/3458 ด.ญ. ญาณิน  บญุมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับหนึ่ง
มอ.2560/3458 ด.ญ. รัตนา  บญุผ่อง
มอ.2560/3458 ด.ญ.ปานนพวรรณ  ปนัเปา
มอ.2560/3459 ด.ญ.รัตนภรณ์  โปอ่ินทนะ ได้รับรางวัลชมเชย
มอ.2560/3459 ด.ญ. ญานศิา  ศรีพึง่จั่น
มอ.2560/3459 ด.ญ. กัญญรัตน ์ ว่องไว
มอ.2560/3460 ด.ญ.จิง  ลุงทนุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับสอง
มอ.2560/3460 ด.ญ.เพชรฉาย ขาวเฉิน
มอ.2560/3460 ด.ญ.ณัฐกานต์ จิงนะ

6.8 สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด.ช.อิทธิพทัธ์  ดวงเปง็ -
ด.ญ.กมลชนก  จรัชพรชัย

ด.ญ.วิกาวี  สุนนัต๊ะ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3462 ด.ญ.ชนกิา  กู่ค า ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง
มอ.2560/3462 ด.ญ.บษุกร  อริยะเครือ
มอ.2560/3462 ด.ญ.หทยัชนก  สุภาวงศ์
มอ.2560/3463 ด.ญ. นราพร  อุดออม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3463 ด.ญจ่าม  เซียมลาย
มอ.2560/3463 ด.ญ. บญุญานชุ  บญุสุข

6.9 ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 มอ.2560/3464 ด.ญ.รุจิรา  ปญัญาแดง -
มอ.2560/3464 ด.ญ.บษุยามาส  จันทร์ตา
มอ.2560/3464 ด.ญ.นธิิพร  เงาค า

7 การประกวดการแสดงละคร ผู้แข่งขัน สรปุผล
7.1 ภาษาจนี มอ.2560/3465 ด.ช.พรีพฒัน ์ เอี่ยมเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

มอ.2560/3465 ด.ช.พรีพงษ์  ธิมา
มอ.2560/3465 ด.ญ.ปณิดา  มูลหล้า
มอ.2560/3465 ด.ญ.ชนติสิริ  ซ าถละ
มอ.2560/3465 ด.ญ.นติยา  วรโพด
มอ.2560/3465 ด.ญ.ธีรนาฎ  ยอดเมือง
มอ.2560/3465 ด.ญ.อโณทยั  ธรรมปนั

ด.ญ. รินรดา  เนือ่งสนบั -
ด.ญ. อภิญญา  อองสี

ด.ญ. เส่ียวเจา  เซอหมื่อ

ด.ญ. เนตรอัปสร  เซ่หม่ง

ด.ช. พรีพงษ์  สังขาล



ด.ช. มีชัย  แซ่หล้ี

ด.ช. อาเฉียง  แซ่หล่ี

ด.ญ. วีรญา  ค าเฮง
มอ.2560/3466 นาย  ณัฐวุฒิ     สกุลฝาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
มอ.2560/3466 นาย  ชินาธิปย์ ฟตูระกูลชัย
มอ.2560/3466 นาย  เปรมศักด์ิ อาทติย์เมธา
มอ.2560/3466 นาย  คณิน ทปีการพงศ์
มอ.2560/3466 นางสาว  ยอดแสง     นายแก้ว
มอ.2560/3466 นางสาว  ชิดชนก       ศรีหนอ่
มอ.2560/3466 นางสาว  สุวิพร      นายค า
มอ.2560/3466 นางสาว  นติยา   ลุงมู
มอ.2560/3466 นางสาว  ฝนทอง แซ่เอี่ยง
มอ.2560/3466 นางสาว  กมลวรรณ โบแชะ

7.2 ภาษาอังกฤษ ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3467 ด.ญ.นลิน ี บวัขาว -

มอ.2560/3467 ด.ช.ภูริทตั  วงษา
มอ.2560/3467 ด.ช.เอกวิ  ชัยรังษี
มอ.2560/3467 ด.ญ.จรรยาพร  อินแปง
มอ.2560/3467 ด.ญ.เสาวลักษณ์  มายะ
มอ.2560/3467 ด.ญ.สิริลักษณื  ไชยยา
มอ.2560/3467 ด.ญ.ทกัษวดี  ศรีวิชัย
มอ.2560/3467 ด.ญ.ภิรดา  บริสุทธ์ิ
มอ.2560/3467 ด.ญ.ธัญญภรณ์  นนัไชย
มอ.2560/3467 ด.ญ.สุภาวิตา  บญุเทพ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3468 ด.ญ.ประภาสิริ  ธุรวร ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3468 ด.ช.ปอิังกูร  ใฝ่ท าดี
มอ.2560/3468 ด.ช.เปณปรีชา  มะแอ
มอ.2560/3468 ด.ญ.สุวภัทร  มาลา
มอ.2560/3468 ด.ช.พรพชร  หลานจีนา
มอ.2560/3468 ด.ญ.ณัฐกานต์  ปญัญา
มอ.2560/3468 ด.ญ.จุฑาทพิย์  บญุยัง
มอ.2560/3469 ด.ญ.ศิรินภา ติยะ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง
มอ.2560/3469 ด.ช.ภานพุฒัน ์สร้อยแก้ว
มอ.2560/3469 ด.ช.รัชพล สนใจ
มอ.2560/3469 ด.ช.จิรศักด์ิ ศรีใจ
มอ.2560/3469 ด.ญ.ศิรินทพิย์ สวัสดีชัย
มอ.2560/3469 ด.ญ.อรอนงค์ วงค์จันทร์
มอ.2560/3469 ด.ญ.กัณฐ์ิลดา เทพวงษา
มอ.2560/3469 ด.ช.จักรพนัธ์ ทองมี
มอ.2560/3469 ด.ญ.จิราพร พลหาญ
มอ.2560/3469 ด.ญ.พมิพจ์ันทร์ สุตัน



8 การประกวดสือ่นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้แข่งขัน สรปุผล
8.1 ปฐมวัย มอ.2560/3470 นางผ่องจันทร์  กันธิยะ

8.2 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอ.2560/3471 นายถนอม  เสาร์เปง็

8.3 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอ.2560/3473 นางสุรีรัตน ์ อุทธา

8.4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอ.2560/3474 นางสาวอรพรรณ   มหาวรรณ์

8.5 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอ.2560/3476 นายพเิชษฐ์  นนทะภา
มอ.2560/3477 ยกเลิก

9 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3478 ด.ญ. จิตรานนท ์ จันทร์สุข ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง

มอ.2560/3479 ด.ญ.วรัทยา  ตานงั ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสาม
มอ.2560/3480 ด.ญ.. รุ่งทวิา  แพทย์บณัฑิต ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3481 ด.ญ.พชิญ์สิน ี นะประสิทธ์ิ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3482 ด.ญ. พชัรพร  กัณทะวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสาม
มอ.2560/3483 ด.ญ.อรพรรณ  ปญัญา ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3484 ด.ญ.โสภิดา  มณีรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสาม
มอ.2560/3485 ด.ญ.หญิง  ลุงทนุ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับส่ี
มอ.2560/3486 ด.ญ.อลิตา  ลานเงิน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับสอง
มอ.2560/3487 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหนึ่ง

# การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3488 ด.ช.พชัรพล  สมศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

มอ.2560/3489

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอ.2560/3489 ด.ช.ณัฐภัทร  คณาวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

# การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรยีน ผู้แข่งขัน สรปุผล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอ.2560/3490 ด.ช.ทรงพล  ปญัญา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

มอ.2560/3490 ด.ช.พรสวรรค์  ภาษาสุข
มอ.2560/3490 ด.ช.ปฏิพล  จตุวโนทยาน
มอ.2560/3491 ด.ช.เปีย่มเมือง  ติยะ ได้รับรางวัลชมเชย
มอ.2560/3491 ด.ช.ชิ่น  ลุงสุ
มอ.2560/3491 ด.ช.แดง  ลุงสุ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยกเลิก
มอ.2560/3492 ด.ช.ภูวรินทร์  โพธา  ได้รับรางวัลชมเชย
มอ.2560/3492 ด.ช.เพทาย  จันทรบตุร
มอ.2560/3492 ด.ช.กิดาการ  มณีทอง



มอ.2560/3493 นายหลวงตอง  สารวิน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
มอ.2560/3494 เด็กชายชโนดม  สุรินทร์แก้ว
มอ.2560/3495 เด็กชายจิรายุส  นายหา้ง


