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ผลงานนักเรียนโรงเรียนกําแพง ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 เด็กหญิงอรณีย  งาหอม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

2 นางสาวสุปราณี  บุดดาวงค            ชนะเลิศ 

การแขงขันอานเอาเรื่อง

ตามแนว PISA ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

3 เด็กหญิงพิชดา  ดีเสมอ      รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันเรียงรอยถอย
ความ ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4 นางสาวฐิติมา  บุตรราช        ชนะเลิศ 
การแขงขันเรียงรอยถอย
ความ ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 เด็กหญิงเกศศิรินทร  
พิมพนนท 

            ชนะเลิศ 
การแขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

           เหรียญทอง 
การแขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.1-
ม.3 

หนองคาย 

บึงกาฬ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6 เด็กชายปุณณวิช  ทองแยม 
เด็กหญิงวรรณวดี  พิมพปรุ 
เด็กหญิงสุดารัตน  รานจันทร 

           ชนะเลิศ 
การแขงขันปริศนา
สรางสรรควรรณคดีไทย ม.
1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

7 เด็กหญิงวริยา  พอใจ 
เด็กหญิงศศกิานต  หอมหวน 

           ชนะเลิศ 
การแขงขันกวีเยาวชนคน
รุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ 
บท) ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

8 นายวัชรพล  เปยจําปา 
นางสาวสุภาวิดา  ศรีโชค 
 

            ชนะเลิศ 
การแขงขันกวีเยาวชนคน
รุนใหม อินทรวิเชียรฉันท 
๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 เด็กหญิงปาณสิรา  สุธาต ุ
 

          ชนะเลิศ 
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

2 นางสาวสวัสดิพร  พาล ี           ชนะเลิศ 

การแขงขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

3 นายธีรพัฒน  พากเพียร 
นางสาวปทุมมาศ  จารุนัย 
นางสาวพิยดา  ยอดแกว 

  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ใจเด็ด 
เด็กหญิงธิญาดา  ดวงธน ู
เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย 

  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทบูรณา
การความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 นางสาวปาลิตา  สุฤทธิ์ 
นายสุทธิพงษ  จิตชัยภูม ิ

           ชนะเลิศ 

การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 

GSP ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6 เด็กหญิงภูริตาภรณ  กิ่งวิชิต    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

7 นายธนาดล  ผลาผล            ชนะเลิศ 
การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 เด็กหญิงพลอยธิดา  ศิลาชัย 
เด็กหญิงอริษา  เมืองจันทร 

เด็กหญิงอุมาภรณ  ทองตนั 

               ชนะเลิศ 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

มูลนิธิเปรมฯ เขต 

          รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

จังหวัด 

2 นางสาวชูขวัญ  บุญเถาว 
นางสาวภริตพร  วงบุญ 
นางสาวเอ้ืองคํา  พอใจ 

             ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

มูลนิธิเปรมฯ เขต 

       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

จังหวัด 

3 
 
 

เด็กหญิงกัลยสุดา  บุญฑล 
เด็กชายณัฐพล    สะมาร 
เด็กชายวันเฉลิม  โนนกลาง 

             ชนะเลิศ 
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4 นางสาวน้ําฝน  สวางตา 
นางสาวประกายแกว  ชางด ี
นางสาวมุทิตา  มาพบ 

          ชนะเลิศ 
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 เด็กหญิงพลอยธิดา  ศลิาชัย 
เด็กหญิงอริษา  เมืองจันทร 
เด็กหญิงอุมาภรณ  ทองตนั 

    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6 นางสาวชูขวัญ  บุญเถาว 
นางสาวภริตพร  วงบุญ 
นางสาวเอ้ืองคํา  พอใจ 

   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

7 เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล 
เด็กชายปฏิพล  พันทา 
เด็กชายอานนท  วงศละคร 

         ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

8  นางสาวกรรณกิาร  ประหยัด 
นายนันทวัต  เธียรธรรมรงค 
นางสาวศิวนาถ  ชูกําแพง 

          ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

9 นางสาวกัญญาณัฐ  เพ็งแจม 
นางสาวศรัณยา  จันทะกล 
นางสาวโยยศวด ี แสนเมืองชิน 

             ชนะเลิศ 
การแขงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร 
(Science Show)  ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

              เหรียญทอง 
การแขงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร 
(Science Show)  ม.4-ม.6 

หนองคาย ภาค 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 
10 เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชต ิ

เด็กหญิงศศกิานต  ทาริยะ
อินทร 
 

               ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

11 นางสาวนัดดาพร  สารพัฒน 
นายพิชิต  ศรีบัวบาน 
 

              ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

12 นางสาวกิตติมา  พุทธวงศ 
นายพีระพงษ  พิลัย 
นายอรัญ  โพธิจักร 

               ชนะเลิศ 
การแขงขันอากาศยานบังคบัดวย
วิทย ุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ 
 ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 
 
 

เด็กหญิงกรกนก  สิมล ี
เด็กหญิงบัวชมพู  บุตรปราบ 
เด็กหญิงปนัดดา  ทองปญญา 
เด็กหญิงอรพรรณ  กําแพงใหญ 
เด็กหญิงอารียา  อินทรเจริญ 

          รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 

 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

2 นางสาวระพีพรรณ  พวงอก
นางสาวฤยาพร  ทุมพัฒน 
นางสาวสิริภัทรพิน  วงศคาํสิงห 
นางสาวสุดารัตน  ศรศร ี
นางสาวเมยวียา  เชนประโคน 

          รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

3 เด็กหญิงขวัญ  เดชกลา 
เด็กหญิงณัฐกานต  อุดร 
เด็กหญิงณัฐชฎา  ปญสะอาด 
เด็กหญิงบษุบาวรรณ  ประนม 
เด็กหญิงอาริตา  บุญยิ่ง 

ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  

ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4 นางสาวจินตนา  ผกาแดง
นางสาวปยฉัตร  มะลิซอน 
นางสาวพัชริดา  ศรีมูล 
นางสาววิมลณัฐ  เมืองจันทร 
นางสาวอริสรา  ใยยิ้ม 

ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
 ม.4-ม.6 
 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 เด็กหญิงกมลชนก  งามแสง
เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ 
เด็กชายทีปกร  ปญญาสิทธิ์ 
 เด็กชายธนพงษ  มีชัย 
เด็กชายธเนศวร  จังอินทร 

              ชนะเลิศ 
การประกวดภาพยนตรสั้น ม.1-ม.3 
 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6 นางสาวกัญญาพัชร  สะอ้ิงทอง 
นายคณุานันต  เสาศิร ิ
นางสาวฐิติมา  จันทะศรี
นางสาวนันทินิจ  เจริญศิร ิ
นางสาวเกวลิน  วันศร 

               ชนะเลิศ 
การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

7 เด็กหญิงสุจิตรา  ติระพงษ 

 

             ชนะเลิศ 
การประกวดเลานิทานคุณธรรมม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

8 นายโชคนิต ิ ทะเลนอย               ชนะเลิศ 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

9 
 
 

เด็กชายจักรพงษ  โพธิ์ดี
เด็กหญิงชัชฎาภรณ  สืบสิงห 

                 ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

10 นางสาวกัลญา  อุดที 
นายบัญชา  เพ็งแจม 

                   ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทยม.4-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

11 นายกรวิชย  จันเทศ 
นางสาวขวัญเรือน  ศรีรักษา 
นายจิตรคุปต  หลีเชียง 
นายจิรเดช  บุญยิ่ง 
นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
นายชินกฤต  เบิกคุณงาม 
นางสาวณัฏฐนิชา  บุญเติม 
นายปยะพงษ  สุภาพ 
นายปยะพล   ทูลภิรมย 
นายพรชัย  โยธา 
นางสาวพรลภัส  ผาบจันดา 
นายพัชระพงษ   งามศิริ 
นายพิสิทธิ์  ใยอาจ 
นายวันชนะ  บุตรเพชร 
นางสาวสิริภัทร  บุณนําพา
นางสาวสุทธิดา  โพทุมทา 
นางสาวสุธิดามาศย  จันทภักดิ ์
นางสาวสุภาวด ี ศรีสมพร 
นายอดิศักดิ์  สุมาลชัยมกุล
นางสาวอารียา  ทองเปลว 

ชนะเลิศ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ลําดับที ่ รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
วิชาสังคมศึกษา ประจําป 2559 

บริษัทเซ็นเตอรวัน  
เอ็ดเคชัน จํากัด 

ประเทศ 

2 รางวัลชนะเลิศ 
คายเยาวชนพิทักษสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7 

คณะนิติศาสตร 
 ม.อุบลราชธานี 

ภาค 

3 ชนะเลิศ 
ตอบปญหารัฐศาสตร ประจําป 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ จังหวัด 

4 รางวัลชมเชย 
ตอบปญหาอาเซยีน 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัด 

5              รองชนะเลิศอันดับ1  
การแขงขันโครงงานประวัติศาสตร 
ระดับชั้น ม.ปลาย 

มูลนิธิเปรมติณสูลานนท เขตพื้นที่การศึกษา 

6              ชนะเลิศ 
โครงงานคุณธรรม ป 2560 

มูลนิธิเปรมติณสูลานนท เขตพื้นที่การศึกษา 

7             ชนะเลิศ 
โครงงานคุณธรรม ป 2559 

มูลนิธิเปรมติณสูลานนท เขตพื้นที่การศึกษา 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 เด็กหญิงศุภกานต  รุงเรือง         รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

2 นางสาวพรรณรพี  มีชัย         รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

3 นางสาวนัฐลินันท  เพ็งพันธ                   ชนะเลิศ 
การแขงขันวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4 นางสาวกาลเวลา  หิ้งเพชร            รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 เด็กหญิงอุทุมพร  ภิยาชัย                    ชนะเลิศ 
การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6 เด็กหญิงครองขวัญ  สุทธสนธ 
เด็กหญิงศุภรัตน  งามศริ 

                    ชนะเลิศ 
การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ 
ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

7 เด็กหญิงเมธาวี  ศิริพลไชยกาญจน ชนะเลิศ 
การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 

ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

8 เด็กหญิงปยะดา  สุระ 
เด็กหญิงมัลลิกา  หรมรักษ 
เด็กหญิงศออนงค  บุดด ี

ชนะเลิศ 
การแขงขันประตมิากรรม ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

9 นางสาวศศิธร  เปรียงกระโทก 
นางสาวอติมา  อุทัย 
นางสาวอลิษา  พันธโชต ิ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันประตมิากรรม ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

10 เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง ชนะเลิศ 
การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

11 เด็กหญิงปนัดดา  หินกลา ชนะเลิศ 
การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

12 เด็กชายทศพร  ใจดี  ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.1-ม.3 
หนองคาย ภาค 

             เหรียญทอง 
การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ 

13 
14 

 นางสาวณัฐนันท  ชะบา ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.4-ม.6 
สพม.เขต28 จังหวัด 

15 เด็กหญิงรัตนาภรณ  ปางสุข ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3 
สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

16  เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.1-ม.3 
สพม.เขต28 จังหวัด 

ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.1-ม.3 

หนองคาย ภาค 

เหรียญเงนิ 

การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ 

17 เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3 
สพม.เขต28 จังหวัด 

18  เด็กชายทศพร  ใจดี ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออม.1-ม.3 
สพม.เขต28 จังหวัด 

19 
 

นายณัฐพงษ  สุขประจํา ชนะเลิศ 

การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ม.4-ม.6 
สพม.เขต28 จังหวัด 

20 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร ชนะเลิศ 

การแขงขันการขับรองเพลงไทยม.1-ม.3 
สพม.เขต28 จังหวัด 

21 นายณฐัพงษ  สุขประจํา ชนะเลิศ 

การแขงขันการขับรองเพลงไทยม.4-ม.6 
สพม.เขต28 จังหวัด 

22 เด็กหญิงชลธิชา  จันทรใส 
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร 
นายณัฐพงษ  สุขประจํา 
เด็กชายทศพร  ลุนพงษ 
เด็กชายทศพร  ใจดี 
เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ 
เด็กหญิงปนัดดา  หินกลา 
เด็กหญิงปภัสสร  ไขอุดม 
เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด 
เด็กหญิงพิมพชนก  พรหมทอง 
เด็กหญิงรัตนาภรณ  ปางสุข 
นายสิทธิฤกษ  สัพโส 
เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ 
เด็กหญิงเพชรดา  พิลาแดง 

ชนะเลิศ 

การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

23 เด็กชายชัยณรงค  อินตะนัย
เด็กชายนฤเบศร  สอนพินิจ
เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน 
เด็กชายอภิวัฒน  กาญจรัส 
เด็กชายอานนท  บุญลือ 
เด็กหญิงอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

24 นายกฤษฎา  สายลาม 
นายกิตติศักดิ์  มะลิซอนนายจิรา
ย ุ สุปตต ิ
นายธนดล  วงศคาํจันทร 
นายธัญเทพ  โลหิตนาว ี
นายวิริยะ  ดําเกลี้ยง 

ชนะเลิศ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

25 นางสาวณัฐณิชา  บุญเติม 
 
 

ชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

26 นายพีรพงศ  พิลัย ชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทชาย ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

27  นางสาวโชติกา  มะเดื่อ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันขับรองเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

28 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝาเวียงคํา 
เด็กหญิงกัญญาวีย  กุลก้ัง 
เด็กหญิงพรระพี  ศิริจันทร 
เด็กชายมานะศักดิ์  ชํานิกุล
เด็กหญิงวริศรา  พอใจ 
เด็กชายอภิชาติ  พวงพ่ัว 
เด็กชายอภิวัฒน  มณีแสง 
เด็กชายอรรคเดช  พิมพสอน 
เด็กหญิงอารดา  โนนสูง 
เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล 

ชนะเลิศ 
การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

29 นางสาวจิรวรรณ  ใยโท 
นายจิรวัฒน  สมพงษ 
นายชัยวัฒน  พุทธวงศ 
นายธนากร  ศรีคํา 
นายธีรภัทร  งามเจริญ 
นางสาวปยดา   คโุณ 
นายศกัดิ์พล  เมืองจันทร 
นางสาวศุภามน  ดีลุน 
นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ
นางสาวอทิตยา  สิทธิโท 
 

ชนะเลิศ 
การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

30 เด็กหญิงกัญญาวีร  เฝาวียงคาํ
เด็กหญิงจวงจันทร   บุญเติม 
เด็กชายธนพล  แซจึง 
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ 

ชนะเลิศ 
การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

31 นางสาวกัลยา  ถนอมวงศ 
นายจิรนิวัฒน  ทองเปลว 
นางสาวธนพิมพ  พิมบุตร 
นางสาวธนภัทร  พิมบุตร 
นายนันทวัฒน  จวงจันทร 
นางสาวปยธิดา  ไกรยา 
นางสาวพรรณิดา  หลาซิว 
นายศตวรรษ  จันทรเปรียง 
นางสาวศนิชา  คุมไพฑูลย 
นางสาวศุภานันท  มาพลาย
นางสาวสิริมาศ  โตมาก 
นางสาวเพชรชิรวา  แสงแกว 

ชนะเลิศ 
การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.4-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

32 วงเปดนอย ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันวง
ดนตรีสากล นักเรียนนักศึกษา 

 รุน อายุไมเกิน 19 ป 
 

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 เด็กหญิงปญญาพร  สิงหแกว ชนะเลิศ 

การเลานิทาน 
โรงเรียนปรางกู จังกวัด 

2  เด็กหญิงปญญาพร  สิงหแกว รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันการพูดสุนทรพจน 

ภาษาจีน ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

3  นางสาวกุสุมา  โคตวัน ชนะเลิศ 
การแขงขันการพูดสุนทรพจน 

ภาษาจีน ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

4  เด็กหญิงชนิษฐา  กิ่งวงษา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5  นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ ชนะเลิศ 
การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6 นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
นางสาวจิราภรณ  มะโนรัตน
นางสาวศิริญญา  พรมตา
นางสาวสิรินธร  กลมเกลี้ยง
นางสาวสุภาวด ี ระวังชนม 

ชนะเลิศ 
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 
 
 

นางสาวกัญญารัตน  จันทะโคตร 

นางสาวจันทกานต  ชมพูชัย 
นายชัยประสาร  คําโสภา
นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธกุล 
นางสาววรนิษฐา  อินทรทอง
นางสาววรรณิษา  ลมเชย 
นายสุรพล  เครือแสง 
นายอนาวิน  ทองชาติ 
นางสาวอินทิรา  สมบัตินางสาว
เกษรินทร  แสนคํา 

ชนะเลิศ 
การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-

ม.6 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

2 เด็กหญิงณฏัฐนิชา  จินดา
เด็กหญิงพิมสุดา  แพทยกลาง 
เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดหนังสือเลมเล็ก 

 ม.1-ม.3 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

เหรียญทอง จ.หนองคาย ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

3 นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข 
นายปราโมทย  พลศักดิ์นางสาว
ปาริฉัตร  พวงบุรี 

ชนะเลิศ 
การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดหนังสือเลมเล็ก 

 ม.1-ม.3 

จ.หนองคาย ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
เหรียญเงิน 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก 
 ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ 

4 เด็กหญิงธัญลักษณ  ทุมแกว 
เด็กหญิงนิกขนิภา  บุญยิ่ง
เด็กหญิงนุชสิร ิ ทูลภิรมย 

ชนะเลิศ 
การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.1-ม.3 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 

5 นายธนานันท  ชูกําแพงนางสาว
นิภาพร  ไชยโคตรนางสาว
รัตนาภรณ  ไมตรีแพน 

ชนะเลิศ 
การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

6  เด็กชายจตุรภุช  จาระนัย
เด็กหญิงศิริกัลยา  โตมร 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น 

(2D Animation) ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

7 เด็กชายชยพล  เฉลิม 
เด็กชายวีรพล  หนองยาง 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

8 นายจิรานุวัฒน  รัตนะโสภา
นายธีรพล  อุดม 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

9 เด็กชายนนทกาญน  เย็นขัน
เด็กชายโกศัลย  มะโนรัตน 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค

จากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

10 นายธีรเมธ  สุภาวงค 
นายรัฐศาสตร  พิมายกลาง 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค

จากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

11 เด็กหญิงกัญญารัตน  จันดํา
เด็กชายพิพัฒน  เมืองจันทร 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

12 เด็กหญิงญาณิศา  ทองภาพ 
เด็กหญิงธนภรณ   โนนกอง 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

13 นายณฐัวุฒ ิ ประจํา 
นายศริิวัฒน  บุญมี 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

14 นายสาโรจน  บุตรราชเทพ 
นายอนุพงษ  บุญมา 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

15 เด็กหญิงดวงกมล  ตะโนนทอง 
เด็กหญิงปยธิดา  ปนหอม 
เด็กหญิงวิไลลักษณ  ธรรมนิยม 

ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

16  นายธงชัย  ชํานิกุล 
นายธรรมรงค  สิงหยอง 
นายภูวนาถ  สิงหมนต 

รองชนะเลิศอันดับที่1 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

17 เด็กชายณัฐพงษ  โพธิ์กัน
เด็กชายพิเชษฐชัย  เข็มโคตร
เด็กชายภัทรชัย  กุแกว 

รองชนะเลิศอันดับที่1 
การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3 

 
 

สพม.เขต28 จังหวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

18 นายศกัรินทร  รอดชัยภูม ิ
นายศภุโชค  ศักดา 
นางสาวสุปรียา  นาแซง 

ชนะเลิศ 
การแขงขันจักสานไมไผ ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

19 เด็กหญิงชลธิชา  ทองเปลว 
เด็กหญิงพิกุลแกว  มูลเกษ
เด็กหญิงสุภาภรณ   ชํานิกุล
เด็กหญิงอุมาพร  อาจสาลี
เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
เด็กหญิงเอมมิกา  ยืนยง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูป

เทียนแพ ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

20 นางสาวณัฐริกา  โสดานางสาว
ประไพศรี  บุตรศร ี
นายสิทธิสาธร  จันทํา 
นางสาวสุภาวด ี วรครุฑ
นางสาวสุรารัตน  นวลพุม
นางสาวแอนนา  ธรรมนิยม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขงขันประดิษฐบายศรสีูขวัญ  

ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

21 เด็กหญิงวรญา  สิงหยอง
เด็กหญิงศิริญาภรณ  ศรชัย
เด็กหญิงอาทิตยา  พาพิมพ 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  

ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

22  นางสาวระวิภา   สระสิงห
นางสาวสุจิตรา  พวงบุรีนางสาว
อรุณรัตน  เชื้อสอน 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

23  นางสาวณัฐญา  วรครุฑ
นางสาวนาตยา  รัตนวัน
นางสาวสุนิสา  เสนาพันธ 

ชนะเลิศ 
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด 

เครื่องเคยีง ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

24 เด็กชายศุภชัย  เพ็งแจม
เด็กหญิงอุษณีย  เชื้อทอง
เด็กหญิงเบญจพร  เสมียนสิงห 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทขาว) และอาหารหวาน  
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 

สพม.เขต28 จังหวัด 

25 นางสาวพรชิตา  รัตนาม
เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังก
นางสาวพิมพชนก  ผึ่งประเสริฐ 

ชนะเลิศ 
การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 

 ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 

 ม.4-ม.6 

จ.หนองคาย ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
เหรียญทอง 

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4-ม.6 
สพฐ. ประเทศ 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่จัด ระดับ 

1 
 
 

นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย 
 เด็กหญิงกัญญารัตน  ศิริเลิศ 
 เด็กหญิงกัลปยารัตน  โพธิ์สังข 
 เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน 
 นางสาวฐิติมา  โปรงจิต 
 นางสาวธิดารัตน  ทองอม 
 เด็กชายธีระพัชร  จันทํา 
 เด็กหญิงนฤมล  แกวสวาง 
 เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม 
 นางสาวพรวิมล  อุทัย 
นางสาวพิมพลดา  พัฒนพรพิสัย 
 เด็กหญิงรัชดาภรณ  นามโคตร 
 นางสาววาริสรา  ศรียงยศ 
นางสาวศิริลักษณ  จําปาพันธ 
เด็กหญิงศิริลักษณ  มงคลศริิ  

                ชนะเลิศ 
     การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.6 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

         เหรียญทอง ลําดับที่ 4 
         การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.6 

 

จังหวัด
หนองคาย - 

จังหวัดบึงกาฬ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

2 เด็กชายณัฐพล  แซลิ้ม 
เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี 

                   ชนะเลิศ 
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา ม.1-ม.3 

 

สพม.เขต28 จังหวัด 

                 เหรียญเงิน 
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา ม.1-ม.3 

 

จังหวัด
หนองคาย - 

จังหวัดบึงกาฬ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

3 นางสาวนันทินิจ  เจริญศริิ
นางสาวอาริยา  แกวเครือศรี 

ชนะเลิศ 
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา ม.4-ม.6 

สพม.เขต28 จังหวัด 

เหรียญเงิน 
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา ม.4-ม.6 

 

 

จังหวัด
หนองคาย - 

จังหวัดบึงกาฬ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2559 
ที ่ รางวัลเกียรติบตัร หนวยงานที่จัด ระดับท่ีจัด 

1. เหรียญทอง  วูซู  ประเภทยุทธลีลาชายทั่วไป 

กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย “ยาโมเกมส” 
การกีฬาแหงประเทศ

ไทย 
ประเทศ 

2 เหรียญทอง วูซู ประเภทยุทธลีลาหญิงทั่วไป 

กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย “ยาโมเกมส” 
การกีฬาแหงประเทศ

ไทย 
ประเทศ 

3 เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเลน 45 กิโลกรัม 

กีฬาแหงชาติ “มหาสารคามเกมส”   จังหวัดมหาสารคาม 
การกีฬาแหงประเทศ

ไทย 
ประเทศ 

4 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเลน 45 กิโลกรัม  
กีฬาแหงชาติ “มหาสารคามเกมส” จังหวัดมหาสารคาม 

การกีฬาแหงประเทศ
ไทย 

ประเทศ 

5 

 
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน วูซู ประเภทยุทธลีลาชาย
ทั่วไปกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงปะทศไทยคัดเลือก
ตัวแทนภาค 3จังหวัดยโสธร 

ศูนยทองเท่ียวและกีฬา  
จ.ยโสธร 

ระดับภาค 

6 

 

1 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน วูซู ประเภทยุทธลีลาหญิง
ทั่วไปกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงปะเทศไทย 
ตัวแทนภาค 3 จังหวัดยโสธร 

ศูนยทองเท่ียวและกีฬา 

จ.ยโสธร 
ระดับภาค 

7 เหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน 51 กิโลกรัม 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงปะเทศไทยคัดเลือก 
ตัวแทนภาค3 จังหวัดยโสธร 

ศูนยทองเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดบึงกาฬ 
ระดับภาค 

8 เหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน 45 กิโลกรัม  
กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทยคดัเลือก 
ตัวแทนภาค3 จังหวัดบึงกาฬ 

ศูนยทองเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดบึงกาฬ 
ระดับภาค 

9 รองชนะเลิศอันดับ 2 น้ําดื่มสิงหแอโรบิก 

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
จ.นครราชสีมา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร 16 ปชาย  สมพ.28 จังหวัด 
11 ชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร 16 ปชาย  สพม.28 จังหวัด 
12 ชนะเลิศ วิ่ง 4 x 100 เมตร  16 ป ชาย สพม.28 จังหวัด 
13  ชนะเลิศ วิ่ง 4 X 400 เมตร 16 ป ชาย สพม.28 จังหวัด 
14  ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลนหญิง 71 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
15 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลนชาย 75 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
16 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลนหญิง 48 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
17 ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเลน 39 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
18 ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเลน 42 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
19 ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเลน 45 กิโลกรัม สพม.28 จังหวัด 
20 ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเลน 51 กิโลกรัม สมพ.28 จังหวัด 
21 ชนะเลิศ แฮนดบอล 18 ป หญิง สพม.28 จังหวัด 
22 ชนะเลิศ ตะกรอ 14 ป หญิง สพม.28 จังหวัด 
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ผลงานสาระการเรียนรู สุขศกึษาและพละศึกษา ปการศึกษา 2560 

ที ่ รางวัลเกียรติบตัร หนวยงานที่จัด ระดับท่ีจัด 

1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฟุตบอล “13 
Thailand Prime Minister 2017” ระดับประเทศ 

การกีฬาประเทศไทย ประเทศ 

2 ติดทีมชาติไทย เขารวมแขงขันมวยไทยเยาวชนชิง
แชมปโลก 

การกีฬาประเทศไทย ประเทศ 

3 ติดทีมชาติไทย เขารวมแขงขัน Thailand Youth 
League 2017 – 2018 รุนอายุไมเกิน 15 ป 

การกีฬาประเทศไทย ประเทศ 

4 ชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล “13 Thailand Prime  
Minister 2017” ระดับภาค 

กกท. จังหวัดยโสธร ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 ชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล “13 Thailand Prime  
Minister 2017” ระดับจังหวัด 

กกท. จังหวัดศรีสะ
เกษ 

จังหวัด 

6 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 45 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

7 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 48 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

8 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 54 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

9 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 60 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

10 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 63.5 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

11 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 71 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

12 ชนะเลิศ มวยไทย น้ําหนักไมเกิน 75 Kg 
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

13 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน 44 Kg 
หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 
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14 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน 44 Kg 
หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 
 

15 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน 49 Kg 
ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

16 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน 69 Kg 
หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

17 ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเลน น้ําหนักไมเกิน 75 Kg 
หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

18 ชนะเลิศ แฮนดบอล รุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง กีฬา
นักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สพม.28 

สพม.28  จังหวัด 

19 ชนะเลิศ ฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง กีฬา
นักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 

20 ชนะเลิศ 4x400 18ป หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.28 

สพม.28 จังหวัด 
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ตารางที ่1.1  สรุปผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 66 สพม.28   

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 66 สพม.28 

กลุมสาระ สงแขงขัน ทอง  เงิน ทองแดง เขารวม ไมไดรวม
แขงขัน 

เปนตัวแทน 

คณิตศาสตร 8 7 1 -  -  -  4 

วิทยาศาสตร 12 10 1  - 1 -  8 

ภาษาตางประเทศ 7 5 -  -  2  - 3 

ภาษาไทย 12 8 2 2  -  - 6 

สังคมศึกษา 12 11 -  -   - 1 9 

การงานอาชีพ 22 20 2 -   -  - 16 

สุขศึกษา 3 3  -  -  -  - 3 

ศิลปะ 47 30 4 1  - 12 22 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 5  -  -  -  - 5 

รวมทั้งหมด 128 99 10 3 3 13 76 
 

      กราฟท่ี 1.1  สรุปผลการแขงขันงานศลิปหัตถกรรม  ครั้งที่ 66 สพม.28  
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