
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูและนักเรียนตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๓ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ครู เหรียญทอง ๑ นางวลัยภรณ์  เหมือนพร้อม อนุบาลนางรอง เมืองนางรอง 
    ๒ น.ส.วิไลวรรณ  แก้วอ าไพ บ้านบัวตะเคียน พนมรุ้ง 

   เหรียญเงิน ๑ นายนิพล   ทองค าดี บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 
    ๒ นางรุจี   อุทโท วัดก้านเหลือง ลุ่มล ามาศ 
    ๓ นางทัศนีย์  วงค์สาลี บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย 

   เหรียญทองแดง ๑ นางณัฏฐช์ญา  ยอดลองเมือง บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๒ นางดวงดาว  น้อยโลมา อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 
    ๓ น.ส.อารี   แผ้วพลสง   ชุมชนวัดบ้านหนองกง หนองยายพิมพ ์

   ชมเชย ๑ น.ส.อารีวรรณ   ลาตวงษ์ บ้านตะกุดตะสา สะเดาไทรงาม 
    ๒ น.ส.สลุานนท์  มีแสวง บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๓ น.ส.อมรรัตน์  เดิมท ารัมย์ บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยาฯ 
    ๔ น.ส.นงเยาว์  เดชทัพไทย บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส ์
    ๕ น.ส.ชุรีพร  เรือโป๊ะ บ้านหนองโสน หนองยายพิมพ ์
    ๖ น.ส.รุ่งฤดี  เรืองสิน บ้านโคกสูง หนองยายพิมพ ์
    ๗ นางวารินทร์  อินทร์ไพร บ้านโคกตะโก หนองยายพิมพ ์
    ๘ นางณัฏยา   เพชรสุก บ้านหนองกง ลุ่มล ามาศ 
    ๙ นายธิชากร   ทองผักแว่น  บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยาฯ 
    ๑๐ นายธีรพงษ์   บูลย์เดช บ้านทุ่งใหญ่ โบสถ์พระยาฯ 
        
        

 
หมายเหตุ 
       -การแข่งขันเขียนเรียงความของครูภาษาไทย  เป็นกิจกรรมของ สถาบันภาษาไทย  สพฐ.  ดังนั้นผลงาน 
การเขียนเรียงความของครูทุกชิ้นงานได้ส่งไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๒ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.ธัญชนก  ผาเทพ อนุบาลนางรอง เมืองนางรอง 
    ๒ ด.ญ.สุพัตรา  เหลาหวายนอก บ้านละหานทราย ละหานทราย 
    ๓ ด.ญ.เปรมสุดา  วิเศษ บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.ปิยพัทธ์  ชัยเหม่ง บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 
    ๒ ด.ญ.สิรินภาพร   กัณหา บ้านหนองง้ิวหนองไทร สะเดาไทรงาม 
    ๓ ด.ญ.จิรฐา  ปัตตานี ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย 
    ๔ ด.ญ.อภิสรา  สมญา บ้านระนามพลวง หนองยายพิมพ ์
    ๕ ด.ญ.เบญญาภา  กลิ่นพยอม บ้านถนนหัก(เพีย ฯ  เมืองนางรอง 
    ๖ ด.ญ.สุนิษา  เภทตรา บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์
    ๗ ด.ญ.เกวลิน  พรมบุตรดี   บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๘ ด.ช.ปิยชาติ   พ่วงสอน บ้านบัวตะเคียน พนมรุ้ง 
    ๙ ด.ญ.นิภาพร  สิทธิการ บ้านหนองน้ าขุ่น ปะค า 
    ๑๐ ด.ญ.อักษรารัตน์  นีระเนตร บ้านหนองกี่สขุส าราญ หนองกี่ปราสาท 
    ๑๑ ด.ญ.เยาวภา  อินตา อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง 
    ๑๒ ด.ช.อิทธิพล   มีแก้ว บ้านโคกสูง หนองยายพิมพ ์
    ๑๓ ด.ช.ธนโชติ   จันทร์หอม บ้านหนองกกตะแบงฯ โนนดินแดง 
    ๑๔ ด.ช.นโม   ชมเชย  บ้านนางรอง นครนางรอง 
    ๑๕ ด.ญ.สุพรรษา  คงสุข บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๑๖ ด.ช.ภาคภูมิ  หลวงปลัด บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๑๗ ด.ญ.กรรณิกา  นามวิเศษ บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๑๘ ด.ญ.น้ าเพชร  เพชรนางรอง บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๑๙ ด.ญ.พรรณไม้  ชื่น วัดอัมภาราม (เท่ิง ฯ พนมรุ้ง 
    ๒๐ ด.ญ.ศศิกา  นามกุล บ้านเขว้า พนมรุ้ง 
    ๒๑ ด.ญ.พัชรธิดา  พลสงคราม บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
    ๒๒ ด.ญ.ณ ฐชา  พิมพ์ภักดี บ้านหงอนไก่ ฯ หนองแวง 
    ๒๓ ด.ญ.สุพนิตา  รักพินิจ บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๒๔ ด.ญ.โยษติา  อุดมเจริญดี บ้านสระขาม เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๒๕ ด.ญ.นภัสวรรณ  ทองโพธิ์ บ้านหนองมัน สว่างสูงกระสัง 
    ๒๖ ด.ญ.ปวันรัตน์  ยอดพรหม กมลลักษณ ์ เอกชน 
    ๒๗ ด.ญ.รัตนาวดี  สระแก้ว บ้านหนองตาด า หนองกี่ปราสาท 
    ๒๘ ด.ญ.กิตติยา  ตีสอน บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ตาจง 
    ๒๙ ด.ญ.วรินทร  ลัทธิ   แสนสขุ เอกชน 
    ๓๐ ด.ช.ปัญญา   ดวงศรี ไตรคาม ดอนอะรางทุ่ง 
    ๓๑ ด.ช.โชคดี   บุญอาจ บ้านโคกลอย  
    ๓๒ ด.ญ.มิ่งกมล  วงค์อนันต์ ตุลยาธร เอกชน 
    ๓๓ ด.ญ.อรจิรา  สุดสม บ้านตากอง ส าโรงใหม่ 

 
 



หน้า  ๓ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๑ – ๓ เหรียญเงิน ๓๔ ด.ญ.ณ ฐชยา  แวมประชา ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๓๕ ด.ญ.นริศรา  นาหว้า บ้านหนองถนน ละหานทราย 
    ๓๖ ด.ญ.วิมลวรรณ   เพชรฉลู บ้านเสลาโสรง โบสถ์พระยา 
    ๓๗ ด.ญ.ชลธชิา  ผิวลา บ้านหนองมดแดง ตาจง 
    ๓๘ ด.ญ.ณัฏฐณิชา  โกจนะบุญ บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.อภิญญา  จันทะพิลา ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 
    ๒ ด.ช.ธนพล   ถาวรกลาง บ้านหนองไทร สะเดาไทรงาม 
    ๓ ด.ญ.วิภาดา  ปราบสกุล บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 
    ๔ ด.ญ.วิรากานต์  ประจ า บ้านดงใหญ่พัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๕ ด.ญ.ณัฐศศินา  เลี้ยงวงษ์ อนุบาลหนองกี ่ หนองกี่ปราสาท 
    ๖ ด.ช.ศรัญญู  อโนมัย ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่งฯ 
    ๗ ด.ญ.ทิพนันท์  แซงแสวง จตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๘ ด.ญ.เสาวลักษณ์  ฉิมพังเทียม บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๙ ด.ช.วรวิทย์  บุญคาน วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ปราสาท 
    ๑๐ ด.ญ.มลพิภัทร  กิ่งพิลา บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาทอง 
    ๑๑ ด.ญ.พุสสา  ศิริสุข บ้านหนองบอนฐาน ฯ โนนดินแดง 
    ๑๒ ด.ช.พีรพล   อ่อนสม บ้านโคกยางหนองถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๑๓ ด.ญ.อารยา   มีทรัพย์ บ้านหนองสะแก พนมรุ้ง 
    ๑๔ ด.ญ.อินทุอร   คามทิตย์ บ้านสระตะเคียน สว่างสูงกระสัง 
    ๑๕ ด.ญ.ปาริสา   สังฆวารี วัดน้ าไหล สะเดาไทรงาม 
    ๑๖ ด.ญ.เกศริน   น้อยเมือง บ้านสะเดาหวาน สว่างสูงกระสัง 
    ๑๗ ด.ช.วุฒิชัย   โสดาวาปี บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๑๘ ด.ญ.สุมิตรา   แสงสุข บ้านปากช่อง หนองแวง 
    ๑๙ ด.ญ.ปวริศา   สิมสันเทียะ บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์
    ๒๐ ด.ญ.ธธรรธร   มิ่งมิตร  ชุมชนวัดบ้านหนองกง หนองยายพิมพ ์
    ๒๑ ด.ญ.อาภัสรา   นานแท้    บ้านหนองยายพิมพ ์ หนองยายพิมพ ์
    ๒๒ ด.ช.โอบนิธิ   พรมภมร บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ ์
    ๒๓ ด.ญ.เขมจิรา   นาคินชาติ บ้านหนองเสม็ด  
    ๒๔ ด.ช.ชินวัตร   เสาโร บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๒๕ ด.ญ.ศิริวรรณ   หรบรรพ บ้านบุตาเวสน์ หนองยายพิมพ ์
    ๒๖ ด.ช.สมหวัง   ราชภักดิ์ บ้านหนองรี “มิตรภาพ นครนางรอง 
    ๒๗ ด.ช.จักรภัทร   จุลขนัธ ์ บ้านโคกตะโก หนองยายพิมพ ์
    ๒๘ ด.ช.ยศนันทร์   ภูมิศาสตร์ บ้านหนองหญ้าวัว ลุ่มล ามาศ 
    ๒๙ ด.ญ.วรรณวิษา   สืบญาติ บ้านหนองกง ลุ่มล ามาศ 
    ๓๐ ด.ญ.ศศิ   ทับแมลง บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๓๑ ด.ญ.ภูริษา   สุภาษิต บ้านวังกระโดน ลุ่มล ามาศ 

 
                                                         



หน้า  ๔ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๑ – ๓  ๓๒ ด.ญ.สาวิศรี   พุฒชุมแสง บ้านหนองยาง ลุ่มล ามาศ 
    ๓๓ ด.ญ.นุสรา   บรรโคตร บ้านหนองพลวง สะเดาไทรงาม 
    ๓๔ ด.ญ.วิลัยลักษณ์  วิเศษพันธ์  บ้านชุมแสง โบสถ์พระยา 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.ณัฏฐกานต์   แสนค าภา บ้านทุ่งใหญ่ โบสถ์พระยา 
    ๒ ด.ช.ตะวัน  ทองค า บ้านโคกยางหนองตาสี โบสถ์พระยา 
    ๓ ด.ญ.ส่องหล้า   ข าผักแว่น บ้านเสลา โบสถ์พระยา 
    ๔ ด.ช.ภัทรพงษ์   ตรีเมฆ บ้านหนองกราด สะเดาไทรงาม 
    ๕ ด.ญ.ปารันตรี   ปานชาลี บ้านหนองหัวหม ู ดอนอะรางทุ่ง 
    ๖ ด.ญ.พรชนก  ต่างประเทศ บ้านทุ่งโพธิ์ โบสถ์พระยา 
    ๗ ด.ญ.บุญธิดา  การส าโรง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ ฝ้ายไทย 
    ๘ ด.ช.วรเวธน์   พงษ์ค าผาย บ้านหนองตะคร้อ ฝ้ายไทย 
    ๙ ด.ญ.รมิตา   วิเศษชาติ บ้านขามเสม็ดบ ารุง ฝ้ายไทย 
    ๑๐ ด.ญ.วิไลวรรณ  บุญศรัทธา บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๑๑ ด.ญ.เกศรินทร์  ผลพิมาย บ้านฝ้าย ฝ้ายไทย 
    ๑๒ ด.ญ.ไอลดา  แก้วสอาง บ้านไทยสามัคค ี ฝ้ายไทย 
    ๑๓ ด.ญ.สุนิตา  โกรัมย์ บ้านชุมแสง ฝ้ายไทย 
    ๑๔ ด.ญ.พิมพ์มาดา  เป้าชุมแสง บ้านสิงห์ ลุ่มล ามาศ 
    ๑๕ ด.ญ.ภาวนา  ศรีผักแว่น บ้านโคกมะค่า โบสถ์พระยา 
    ๒๐ ด.ญ.พิทยาภรณ์  มังกษัตริย์ จิตติมาวิทยา เอกชน 
    ๒๑ ด.ญ.ขวัญข้าว  ห่อไธสง ชุมชนวัดโคกกลาง ห้วยหิน 
    ๒๒ ด.ญ.ชญานิศ  แท่งทอง บ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน 
    ๒๓ ด.ญ.จอมสุดา  ลูกจนัทร์ โคกโสนทองวิทยา ห้วยหิน 
    ๒๔ ด.ญ.พรรณปพร   กองส าลี บ้านพูนสขุ พนมรุ้ง 
    ๒๕ ด.ญ.วิชุดา   ชมเชย บ้านสี่เหลี่ยม พนมรุ้ง 
    ๒๖ ด.ญ.อัญกัณฑ์   ฉ่ าโสฬส บ้านเจริญสุข พนมรุ้ง 
    ๒๗ ด.ญ.นภสร   พุดพ่วง ไทยรัฐวิทยา 90 พนมรุ้ง 
    ๒๘ ด.ญ.ธัญลักษณ์  เมืองเขียว  บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๙ ด.ญ.กัญญาพัชร  มีพวงผล บ้านยายค า ถาวรวัฒนา 
    ๓๐ ด.ญ.ธัญสมร  มงคลชาติ บ้านหูท านบ ปะค า 
    ๓๑ ด.ญ.วรดา  ตองด า บ้านสุขส าราญ ปะค า 
    ๓๒ ด.ญ.สุกัญญา  แจ่มศรี บ้านกองพระทราย ปะค า 
    ๓๓ ด.ญ.อังศุนิตย์  นุงกระโทก บ้านโคกสมบูรณ์ มะม่วงเจริญ 
    ๓๔ ด.ญ.สุชานันต์  สีสนัต์  บ้านปลื้มพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๓๕ ด.ญ.วรัญญา   ฉิมกูล บ้านเทพพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๓๖ ด.ช.ธนกร   บุญน า บ้านถาวร ถาวรวัฒนา 
    ๓๗ ด.ญ.ฐิตาพร  บัวน้ าอ้อม อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ถาวรวัฒนา 

 
 



หน้า  ๕ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๑ – ๓ ชมเชย ๓๘ ด.ช.ชัยภัทร  ตึดสันโดษ อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๓๙ ด.ญ.กรชนก  คมปัก มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๔๐ ด.ญ.ขวัญนภา  มิสา บ้านหนองต้อ ปะค า 
    ๔๑ ด.ญ.ปาณิสรา  แสนปัดส ี บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย 
    ๔๒ ด.ญ.ณัฐธิฌา   นรสิงห์ บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๔๓ ด.ญ.รัตติกาล   ด าสนวน บ้านสมจิต ละหานทราย 
    ๔๔ ด.ญ.อุมาพร   แก้วก ากง บ้านน้อยหนองหว้า ส าโรงใหม่ 
    ๔๕ ด.ญ.พัชรพร  แห้งไธสง วัดห้วยหิน ห้วยหิน 
    ๔๖ ด.ช.ศรศักดิ์  สิงอุดม บ้านตะโก “วันครู ๒๕๐๑ พนมรุ้ง 
    ๔๗ ด.ญ.กรวรรณ  เทียกสา บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๔๘ ด.ญ.พิมรดา  ประสานรัมย์ บ้านโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ 
    ๔๙ ด.ญ.วรรณวิสา  แสงอุ่น บ้านสันติสขุ ส าโรงใหม่ 
    ๕๐ ด.ญ.พูนทรัพย์  นิรอดรัมย์ บ้านหนองกราด  
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๖ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๔ – ๖ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.รามาวดี  ชิวรัมย์ บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๒ ด.ญ.พิมพ์ชนก  บุญประกอบ จตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๓ ด.ญ.ธัญญภรณ์  นาคธร บ้านหนองถนน ละหานทราย 
    ๔ ด.ญ.วิรพร  แก้วนุ่น บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.ธนภรณ์  สวนเกษ ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๒ ด.ญ.บัวแก้ว  กนนางรอง บ้านปากช่อง หนองแวง 
    ๓ ด.ช.กีรติ   ปกป้อง บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๔ ด.ญ.กรรณิการ์   แสนเดช บ้านทุ่งโพธิ์ โบสถ์พระยา 

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.ธนิตา  บุญเชิญ อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๒ ด.ญ.ปวริศา   รักสัตย ์ กมลลักษณ ์ เอกชน 
    ๓ ด.ญ.ทาริกา  เงางาม บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๔ ด.ญ.แพรวา  ซ้อนกลิ่น บ้านน้อยสะแกกวน โนนดินแดง 
    ๕ ด.ญ.บุษราคัม  ยินดี ไตรคาม ดอนอะรางทุ่ง 
    ๖ ด.ญ.วรัทยา  บุตรโคตร บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๗ ด.ญ.พัทริยา   เทพรักษา บ้านถนนหัก (เพีย ฯ เมืองนางรอง 
    ๘ ด.ญ.กัลยา   ชาวสวน บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๙ ด.ญ.ณัฎฐณิชา   เมืองมูล บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๑๐ ด.ญ.ณธิดา   แผนทอง บ้านบุ ตาจง 
    ๑๑ ด.ญ.ปัณณรัตน์   วังสันเทียะ บ้านหนองกี่สขุส าราญ หนองกี่ปราสาท 
    ๑๒ ด.ญ.ปาริฉัตร   สายทอง บ้านหนองกกตะแบง โนนดินแดง 
    ๑๓ ด.ญ.อารีรัตน์   แผ่นแก้ว บ้านหนองยายพิมพ ์ หนองยายพิมพ ์
    ๑๔ ด.ญ.นิตยา   บุญมี บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๑๕ ด.ญ.สุพัตรา   โพธิ์ศรี บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๑๖ ด.ญ.สุราวัลย์   เอ่ียมรัมย์ ชุมชนวัดบ้านหนองกง หนองยายพิมพ ์
    ๑๗ ด.ญ.ชลิตา   มะรมรัมย ์ บ้านเสลาโสรง โบสถ์พระยา 
    ๑๘ ด.ช.วีรภาพ   คืนรัมย ์ บ้านหนองตะคร้อ ฝ้ายไทย 
    ๑๙ ด.ญ.อันทิกา   ดงบุรินทร์ บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.ชยาพร   พรแสน บ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ 
    ๒ ด.ญ.วนิญา  งาทอง บ้านหนองแวง หนองแวง 
    ๓ ด.ญ.ศิวพร  สีพรม บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๔ ด.ญ.กัลยาณี   ปะวะเด บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๕ ด.ญ.พัชราภา   หมั่นนึก บ้านพูนสขุ พนมรุ้ง 
    ๖ ด.ญ.ก าไลทอง  ได้ทุกทาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ ฝ้ายไทย 
    ๗ ด.ญ.อินทรา  บุญเผย อนุบาลหนองกี ่ หนองกี่ปราสาท 
    ๘ ด.ญ.รุ่งทิวา  สิงห์วงศ์ บ้านสองพ่ีน้อง สะเดาไทรงาม 
    ๙ ด.ญ.นิตยา  เสือชุมแสง บ้านหนองถั่วแปบ ลุ่มล ามาศ 
    ๑๐ ด.ญ.จุฑารัตน์  ทองท ากิจ บ้านหนองกง ลุ่มล ามาศ 

                                                           



หน้า  ๗ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๔ – ๖ ชมเชย ๑๑ ด.ช.อนุสรณ์   รักสัตย์ บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๑๒ ด.ญ.อังคนา  ค ามี บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๓ ด.ช.ภากร  แก้วมณี วัดก้านเหลือง ลุ่มล ามาศ 
    ๑๔ ด.ญ.ชลธชิา   มั่นกลิ่น บ้านวังกระโดน ลุ่มล ามาศ 
    ๑๕ ด.ญ.กฤติมา  มุ่งจงกลาง บ้านบุตาเวสน์ หนองยายพิมพ ์
    ๑๖ ด.ญ.กรรณิการ์  สวัสดีลาภา   บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ ์
    ๑๗ ด.ญ.กัลยาณี  แสงงาม บ้านโคกสูง (สมาน ฯ หนองยายพิมพ ์
    ๑๘ ด.ญ.อรนลิน  ร่มเย็น บ้านสระขุด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๙ ด.ญ.ณัชชา   พันธมาศ บ้านขามน้อย หนองกี่ปราสาท 
    ๒๐ ด.ช.พิเชษฐ์วงค์ชัย  พระดา วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ปราสาท 
    ๒๑ ด.ญ.จารุวรรณ  แสนสง่า บ้านบัวตะเคียน พนมรุ้ง 
    ๒๒ ด.ญ.มลทิรา  วุฒิยาสาร บ้านหนองตาด า หนองกี่ปราสาท 
    ๒๓ ด.ญ.ศลิสา   พูนสวัสด์ิ บ้านหนองเสม็ด โนนดินแดง 
    ๒๔ ด.ญ.ลักษมีกานต์   เชนไชย บ้านคลองหิน โนนดินแดง 
    ๒๕ ด.ช.เกรียงชัย   ผิวเหลือง เสาเดียวอนุสรณ์ เสาทอง 
    ๒๖ ด.ญ.ศิริวิมล  เชิดรัมย์ บ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ ์
    ๒๗ ด.ญ.วริศรา   สิงห์รัมย์ บ้านหนองเพชร ห้วยหิน 
    ๒๘ ด.ญ.พิมพ์บุญ  ปัดธา คลองโป่ง โนนดินแดง 
    ๒๙ ด.ญ.ชุติกานต์  ประสานพันธ ์ บ้านหนองหัวหม ู ดอนอะรางทุ่ง 
    ๓๐ ด.ญ.กนกวรรณ   แก่นกล้า บ้านซับคะนิง โนนดินแดง 
    ๓๑ ด.ญ.ปรีญานุช  ปืนยาว บ้านหนองโสน หนองยายพิมพ ์
    ๓๒ ด.ญ.จุฑามาศ  เรืองขจร บ้านหนองกี่ประชา ฯ หนองกี่ปราสาท 
    ๓๓ ด.ญ.ธันยา   กุมภากูล บ้านส้มป่อย โนนดินแดง 
    ๓๔ ด.ญ.วารินทร์   ศิริโชติ บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๓๕ ด.ญ.ภัทรธิดา   จันทร์กูล บ้านตลาดแย้ เมืองนางรอง 
    ๓๖ ด.ญ.ภาวิณี   โนนพิมาย บ้านหนองยาง ลุ่มล ามาศ 
    ๓๗ ด.ญ.กาญจนา   จันทร์ บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 
    ๓๘ ด.ญ.อินทิวาพร  อ่อนศรี บ้านหนองไผ่ เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๓๙ ด.ญ.กัญยารัตน์  เลิศกระโทก บ้านโคกยาง พนมรุ้ง 
    ๔๐ ด.ญ.เบญญาภา  คณะราษฎร์ บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๔๑ ด.ญ.ลักษิกา  สินสุพรรณ์ บ้านคูขาดน้อย เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๒ ด.ญ.ณฐิกา  บุตรทอง บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง 
    ๔๓ ด.ญ.วิลัยลักษณ์  อินทร์ส าราญ บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ตาจง 
    ๔๔ ด.ญ.กรรณิการ์  นันตะวัน บ้านหนองม่วง เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๕ ด.ญ.เทพนรินทร์  อุตตะมุ บ้านหนองตาเยา หนองแวง 
    ๔๖ ด.ญ.สุดารัตน์  ราชประโคน ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 

 
                                                          



                                                           หน้า  ๘ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ป.๔ – ๖ ชมเชย ๔๗ ด.ญ.มณีสา   สิงห์วงค์ มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๔๘ ด.ญ.ขนิษฐา  เตียงจันทร์ บ้านลุงขี้หน ู เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๙ ด.ญ.ปิ่นมุก  แขสนัเทียะ บ้านฝ้าย ฝ้ายไทย 
    ๕๐ ด.ช.เรรัฒน์   เทพเนาว์ บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๙ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ม.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.มลฤดี   บีพิมาย บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๒ ด.ญ.กรรณิกา   พิทักษ์พันธ์ บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๓ ด.ญ.วราลักษณ์  ภักดี บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๔ ด.ญ.ประภาศิริ  พันจันดา บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๕ ด.ญ.อรปรียา   ส านัก บ้านปากช่อง หนองแวง 
    ๖ ด.ญ.กรรณิกา   แสนเดช มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๗ ด.ญ.สุพรรณิกา  อินทร์ผักแว่น ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 
    ๘ ด.ญ.สุธินันท์  หาญสุวรรณ บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 
    ๙ ด.ญ.วิศัลยา   สินชัย บ้านเทพพัฒนา มะม่วงเจริญ 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.ชุติภา   ชมโคกกรวด บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๒ ด.ญ.ศิมนต์ยา  ชินวงศ์ บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์
    ๓ ด.ญ.ธิราภรณ์   เข็มบุบผา บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๔ ด.ญ.ลักษณาพร  แสงแพง บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์
    ๕ ด.ญ.รติพร   ปราบภัย บ้านถาวร ถาวรวัฒนา 
    ๖ ด.ญ.กานต์สินี   โนนทะญาติ แสนสขุ เอกชน 
    ๗ ด.ญ.ศศิกานต์   จันทะคาด บ้านเจริญสุข พนมรุ้ง 
    ๘ ด.ญ.วรัญญา  ปัจจัยยา ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย 
    ๙ ด.ญ.สุธิตา   ชายส าราญ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ถาวรวัฒนา 
    ๑๐ ด.ญ.พัชราภรณ์  สมัญญา วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ปราสาท 
    ๑๑ ด.ญ.รุ้งนภา  มากชุมแสง บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๑๒ ด.ญ.เพชรี   วรรณวโรทร บ้านโคกยางหนองตาสี โบสถ์พระยา 

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.สุดารัตน์  ศรีโยหะ ไทยรัฐวิทยา  ๒๖ ถาวรวัฒนา 
    ๒ ด.ญ.แพรวา  มีทอง   วัดน้ าไหล สะเดาไทรงาม 
    ๓ ด.ญ.อรอุมา  ซาไธสง วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๔ ด.ช.คมสัน   ศรีบุญเรือง บ้านหงอนไก ่ หนองแวง 
    ๕ ด.ช.ณัฐพงศ์  ใจสว่าง บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๖ ด.ญ.อรวินท์   เพ็ชรตะกั่ว บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๗ ด.ญ.วรรณิดา  สุนทรัตน์ บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๘ ด.ญ.สุกัลญาณี  ทิพวรรณ์ บ้านหนองตาด า หนองกี่ปราสาท 
    ๙ ด.ญ.วราพร  เข้าเกษม บ้านหนองน้ าขุ่น ปะค า 
    ๑๐ ด.ญ.ธันย์ชนก   แจ่มใส บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะค า 
    ๑๑ ด.ญ.ศิริวิภา   หญิงงาม บ้านหนองมดแดง ตาจง 
    ๑๒ ด.ญ.สุดารัตน์  ยอดนางรอง ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๑๓ ด.ญ.รินดา   คะเชนชาติ บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๑๔ ด.ช.อ านาจ   โพธิ์น้ าเที่ยง บ้านขามน้อย หนองกี่ปราสาท 
    ๑๕ ด.ญ.เสาวลักษณ์  ลากูล บ้านหนองไทร (ปัญจ ฯ สะเดาไทรงาม 

 
 



หน้า  ๑๐ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ม.๑ – ๓ เหรียญทองแดง ๑๖ ด.ช.เอกรัตน์   ทองค า บ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ 
    ๑๗ ด.ญ.ปรารถนา  เสาศิริ บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส ์
    ๑๘ ด.ญ.พิริยากร   ผาเจริญ อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๑๙ ด.ช.วุฒิไกร   สอนสีมา บ้านปลื้มพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๒๐ ด.ญ.นิจจารีย์  ลับดีพะเนาว์ บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๒๑ ด.ญ.จิราพร   แก้วก ามา ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.พัชรดา   แม่นหมาย บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๒ ด.ญ.วิชดาลัย   ดุมแก้ว บ้านหูท านบ ปะค า 
    ๓ ด.ญ.สุภัสสร   ทุ่งกระโทก บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง 
    ๔ ด.ญ.แพรวา   ราษีเมฆ ดงใหญ่พัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๕ ด.ญ.ศรีรัตน์   จู๋นางรอง บ้านโคกตาพรม ตาจง 
    ๖ ด.ญ.นันทิกานต์   เข็มมณี บ้านโคกเขาพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๗ ด.ญ.ฐิติพร   สุทธิสวัสดิคุณ บ้านโคกสูงคูขาด สว่างสูงกระสัง 
    ๘ ด.ญ.รัตนาภรณ์  เทศทอง บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๙ ด.ญ.รุ่งรวี   สาระประโคน บ้านสันติสขุ ส าโรงใหม่ 
    ๑๐ ด.ญ.ปริยากร   ยังเครือ ชุมชนวัดโคกกลางฯ ห้วยหิน 
    ๑๑ ด.ญ.ทิพวัลย์  ประจักษ์ บ้านตากอง ส าโรงใหม่ 
    ๑๒ ด.ญ.สุภาพร   พรมอุ่น บ้านหนองหว้า หนองแวง 
    ๑๓ ด.ช.นิธิทัศน์   กล้าเดช บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๑๔ ด.ญ.จันจิรา   บุตรทอง บ้านสระขาม เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๑๕ ด.ญ.โสรวรรณ   พิมพา บ้านโคกลอย  
    ๑๖ ด.ญ.อรอนงค์   เปียผะ บ้านโคกยาง พนมรุ้ง 
    ๑๗ ด.ญ.ขวัญจิรา  พนารินทร์ อนุบาลโคกใหม่ ฯ ส าโรงใหม่ 
    ๑๘ ด.ญ.เขมิสรา  โตสนั่น บ้านโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ 
    ๑๙ ด.ญ.สุภิสรา   บุตรศรีภูมิ บ้านสุขส าราญ ปะค า 
    ๒๐ ด.ญ.กรรธิมา   หนองนา บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๑ ด.ญ.ชลธชิา   ดินไธสง บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๒ ด.ญ.ชรินรัตน์   รักสนาม บ้านสระขุด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๓ ด.ญ.ณัทริยา   ปะกาถัง บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๒๔ น.ส.ภัทราภรณ์   ก าจัดภัย บ้านหนองกกตะแบงฯ โนนดินแดง 
    ๒๕ ด.ญ.วาสนา   ผมน้อย บ้านระนามพลวง หนองยายพิมพ ์
    ๒๖ ด.ญ.สายฝน   ภูต้องใจ บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๒๗ ด.ญ.พรรณกาญจน์  สรงพิม บ้านขามเสม็ดบ ารุง ฝ้ายไทย 
    ๒๘ ด.ญ.ลลิตา   อ่ าน้อย บ้านโคกมะค่า โบสถ์พระยา 
    ๒๙ ด.ญ.กรองแก้ว   กุมภากูล บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๓๐ ด.ญ.นภาลัย   อุ้มรัมย์ บ้านฝ้าย ฝ้ายไทย 

 
 



หน้า  ๑๑ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๑ การคัดลายมือ ม.๑ – ๓ ชมเชย ๓๑ ด.ญ.ปุณิกา   จันทร์กลางเดือน บ้านล านางรอง โนนดินแดง 
    ๓๒ ด.ญ.พิมผกา  ชื่นชม บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 
    ๓๓ ด.ญ.วริศราพร  ศรีธนาราษฎร์  บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 
    ๓๔ ด.ญ.รจณีย์  ศรีแก้ว บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๒ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ป.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.ณิชาภรณ์   ต๊ะต้องใจ ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 
 จากภาพ   ๒ ด.ญ.ภัทรจาริน   ราสองชั้น บ้านบุ ตาจง 
    ๓ ด.ญ.ณัฐธยาน์   ค าละออ กมลลักษณ ์ เอกชน 
    ๔ ด.ช.ธนัท   ด่านกระโทก วัดก้านเหลือง ลุ่มล ามาศ 
    ๕ ด.ญ.สิริกัญญา  โสวาที บ้านสิงห์ ลุ่มล ามาศ 
    ๖ ด.ญ.จิดาภา   ละวัณณา บ้านถนนหัก (เพีย ฯ เมืองนางรอง 
    ๗ ด.ญ.อติคุณ   งามเงิน บ้านกระเบื้อง หนองหงส ์
    ๘ ด.ญ.วิภาดา   อรุณประเสริฐ บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๙ ด.ญ.มนัสนนัท์   ทองอินทร์ บ้านสุขส าราญ ปะค า 
    ๑๐ ด.ญ.แพรณิชา   แก้วทองหลาง บ้านหงอนไก ่ หนองแวง 
    ๑๑ ด.ญ.อภิญญา   ปะหุปะไพ บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๑๒ ด.ญ.อัญญิกา  ฉิมจารย์ อนุบาลหนองกี ่ หนองกี่ปราสาท 
    ๑๓ ด.ญ.ธิดารัตน์   สูนประโคน บ้านตะโก “วันครู ฯ พนมรุ้ง 
    ๑๔ ด.ญ.อนุธิดา  จิตรเจริญ บ้านสระขุด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๕ ด.ญ.นภัสสร  สุขรินทร์ บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๑๖ ด.ญ.สกุลรัตน์   ศิริเมล์ บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์
    ๑๗ ด.ญ.พิชชานันท์  จะเรืองรัมย ์ บ้านเสลาโสรง โบสถ์พระยา 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.อนัญญา  ตระการจันทร์ บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 
    ๒ ด.ญ.บลาลีรัตน์   ค าหอม บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๓ ด.ญ.ศิลดาภรณ์  โพธิ์เงิน บ้านหนองถนน ละหานทราย 
    ๔ ด.ญ.ปิยาพัชร   หนกระโทก บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๕ ด.ญ.ปุณญิศา   จิณณจิราโรจน์ อนุบาลนางรอง เมืองนางรอง 
    ๖ ด.ญ.เมทินี   ชูชะรัมย ์ ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๗ ด.ช.พรหมมินทร์  เพ่งพิศ บ้านโคกตาพรม ตาจง 
    ๘ ด.ญ.โชติรส  ปัจโส ชนิดา เอกชน 
    ๙ ด.ญ.กัลยกร   ธรรมสูตร วราวัฒนา โนนสุวรรณ 
    ๑๐ ด.ญ.นิชาภัทร   น้อยพลี วัดอัมภาราม พนมรุ้ง 
    ๑๑ ด.ช.วิชชากร   ครุฑทอง บ้านหนองบอนฐาน ฯ โนนดินแดง 
    ๑๒ ด.ญ.ชโนทัย  อิ่มใจ ตุลยาธร เอกชน 
    ๑๓ ด.ช.ชโนทัย   อาสานอก บ้านโคกลอย  
    ๑๔ ด.ญ.เกศรินทร์  อาจหาญ บ้านสมจิต ละหานทราย 
    ๑๕ ด.ญ.ปุณยวีร์   เกษบึงกาฬ บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๑๖ ด.ญ.ญาณิศา   เขมะปัญญา แสนสขุ เอกชน 
    ๑๗ ด.ญ.สาวิกา   ศรศรี บ้านหนองยายพิมพ ์ หนองยายพิมพ ์
    ๑๘ ด.ญ.นิสา   พนาจาน บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๑๙ ด.ญ.สิรินดา   ตากิมนอก บ้านละหานทราย ละหานทราย 

 
 



หน้า  ๑๓ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ป.๑ – ๓ เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.ศศิภา   บุญชม บ้านโคกงิ้ว ปะค า 
 จากภาพ   ๒ ด.ญ.ปัณฑารีย์   พลทามูล บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๓ ด.ญ.อติกานต์   จันภูวงศ์ บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๔ ด.ญ.ศิริกัญญา   ทองค า บ้านวังกระโดน ลุ่มล ามาศ 
    ๕ ด.ญ.นงนภัส   นาสิงคาร  มิตรภาพโนนสมบูรณ์ สว่างสูงกระสัง 
    ๖ ด.ญ.ญาณิศา   กลีบผกา บ้านหนองหญ้าวัว ลุ่มล ามาศ 
    ๗ ด.ญ.กัญญาพัชร   แสนเดช บ้านหนองถั่วแปบ ลุ่มล ามาศ 
    ๘ ด.ช.กิรติ   สนทนา บ้านเพชรเจริญพัฒนา เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๙ ด.ญ.นิธิกานต์   บุญมี ไตรคาม ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๐ ด.ญ.วิภาวรรณ   เพ็ชรพันธ์ บ้านโคกลอย  
    ๑๑ ด.ช.กู้เกียรติ   ฉ่ิงสูงเนิน อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๑๒ ด.ญ.ปาริชาติ   สมมาตย์ บ้านหนองหัวหม ู ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๓ ด.ช.ทักษ์ดนัย   พร้าวไธสง บ้านตะกรุมทอง สว่างสูงกระสัง 
    ๑๔ ด.ญ.ขวัญฤดี   ตกุตเพชร บ้านโนนพะไล ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๕ ด.ช.ชัชชัย   เรียรัมย์ บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
    ๑๖ ด.ช.เพชรภูดนัย   ช่างแก้ว บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๑๗ ด.ญ.พิมพ์นภัส   พินิจดวง บ้านขามเสม็ดบ ารุง ฝ้ายไทย 
    ๑๘ ด.ญ.เพชราภรณ์  โมสะกัง บ้านหนองตะคร้อ ฝ้ายไทย 
    ๑๙ ด.ญ.พิมลภัส   สรรพจารย์ บ้านปรือพวงส าราญ ตาจง 
    ๒๐ ด.ญ.วิชญาดา   แตงทอง บ้านทุ่งไผ่ ปะค า 
    ๒๑ ด.ญ.อุษา   โพธิ์ค า บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะค า 
    ๒๒ ด.ญ.ทัศนาวลัย  เพิงผา เบญจมาศกุญชร เสาทอง 
    ๒๓ ด.ญ.กานต์นภัส  ค าบุรี ชุมชนวัดโคกกลาง ฯ ห้วยหิน 
    ๒๔ ด.ญ.ธัญวรรณ   เสารี บ้านหนองสะแก พนมรุ้ง 

   ชมเชย ๑ ด.ช.กิตติชัย   ภูอังคาร บ้านเจริญสุข พนมรุ้ง 
    ๒ ด.ช.กิตติศักดิ์   มาตรสันต์ บ้านเขว้า พนมรุ้ง 
    ๓ ด.ญ.จรัญญา   เย่ียวรัมย์ บ้านพูนสขุ พนมรุ้ง 
    ๔ ด.ช.ศิวกร   แก้วกูล บ้านชุมแสง โบสถ์พระยา 
    ๕ ด.ญ.เบญญาพัฒน์  ทิพย์นางรอง บ้านทุ่งโพธิ์ โบสถ์พระยา 
    ๖ ด.ญ.ณัฐพร   ล่องลอย บ้านโคกมะค่า โบสถ์พระยา 
    ๗ ด.ญ.กวินตา   ปลัดพันธ์ บ้านทุ่งใหญ่ โบสถ์พระยา 
    ๘ ด.ญ.สาวิกา   วิเศษพันธ์ บ้านหนองพลวง สะเดาไทรงาม 
    ๙ ด.ช.อภิรุจ   อ่อนทองหลาง วัดกัลยาณธรรมาราม ส าโรงใหม่ 
    ๑๐ ด.ญ.จิตลดา   หอมดวง บ้านน้อยสะแกกวน โนนดินแดง 
    ๑๑ ด.ช.จิรภัทร์  ม่วงนางรอง บ้านซับคะนิง โนนดินแดง 
    ๑๒ ด.ญ.นภสร   สวะทอง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง 

 
 



หน้า  ๑๔ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ป.๑ – ๓ ชมเชย ๑๓ ด.ญ.กวีติกานต์   คงสุขมาก บ้านตากอง ส าโรงใหม่ 
 จากภาพ   ๑๔ ด.ญ.ดารุณี   มาระทัด บ้านหนองยาง หนองยายพิมพ ์
    ๑๕ ด.ญ.สุกันยา  ขานเพราะ บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๑๖ ด.ญ.นฤมล   อุดมพงษ์ บ้านหนองต้อ ปะค า 
    ๑๗ ด.ญ.กันย์สุดา   ดาประโคน บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๑๘ ด.ช.วัชชานนท์  อุตรัตน์ บ้านหนองแวง หนองแวง 
    ๑๙ ด.ญ.เกษมณี  จาวหอม บ้านหนองตาเยา หนองแวง 
    ๒๐ ด.ญ.สุกานดา  สกุลทอง บ้านหนองกง ลุ่มล ามาศ 
    ๒๑ ด.ญ.อาทิตษฎา   จันทะคาม วัดห้วยหิน ห้วยหิน 
    ๒๒ ด.ญ.ดวงกมล   ศรีเกาะ บ้านคูขาดน้อย เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๒๓ ด.ญ.จิดาภา   ศิริวัฒน์ บ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน 
    ๒๔ ด.ญ.ปนัดดา   หล่าไธสง บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่ ห้วยหิน 
    ๒๕ ด.ญ.ภัทรธิดา   จรุณ วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๒๖ ด.ญ.จารุพิชญา   ชุยรัมย์ บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาทอง 
    ๒๗ ด.ญ.ปาลิตา   นามหล่า บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์
    ๒๘ ด.ญ.กมลชนก   ทรงเจริญ บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส ์
    ๒๙ ด.ญ.เนตรนภา   บุคสิงห์ บ้านหนองน้ าขุ่น ปะค า 
    ๓๐ ด.ญ.เมธาวรินทร์   หอมทอง บ้านหูท านบ ปะค า 
    ๓๑ ด.ญ.สุภัสสร   อุยข า บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ตาจง 
    ๓๒ ด.ญ.วรรณนิดา  แสนดัง บ้านหนองยาง  
    ๓๓ ด.ญ.ปทิตตา   แก่นใส บ้านหนองกราด  
    ๓๔ ด.ญ.อารียา   พุทธกลาง บ้านฝ้าย ฝ้ายไทย 
    ๓๕ ด.ญ.สุดารัตน์   บัวไทย บ้านหนองหว้า สว่างสูงกระสัง 
    ๓๖ ด.ญ.นารีรัตน์   นุนารัมย์ บ้านหนองมัน สว่างสูงกระสัง 
    ๓๗ ด.ญ.ปณิดา   หารยะ ชุมชนบ้านกระเด่ือง เมืองนางรอง 
    ๓๘ ด.ญ.กัญญาวีร์   คุชิต บ้านโคกกระพ้ี ฯ เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๓๙ ด.ญ.กัลยา   นามโคตร บ้านหนองกราด  
    ๔๐ ด.ญ.กุลยา   นามนุ บ้านหนองม่วง เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๑ ด.ญ.อินทิรา   พระนารายณ์ ไทยรัฐวิทยา ๙๐ พนมรุ้ง 
    ๔๒ ด.ญ.กัญญาณัฐ   ดวงรัตน์ บ้านเสลา โบสถ์พระยา 
    ๔๓ ด.ญ.ศรัณย์รัชต์   วัตเนตร บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๔๔ ด.ญ.บัณฑิตา   ค าพล บ้านส าราญ ห้วยหิน 
    ๔๕ ด.ญ.อัญธิษฐา   กิตติพจน์เมธี บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 
    ๔๖ ด.ญ.บัณฑิตา   หมื่นสิน บ้านบัวตะเคียน พนมรุ้ง 
    ๔๗ ด.ญ.สมฤดี   สหุนิล บ้านน้อยหนองหว้า ส าโรงใหม่ 
    ๔๘ ด.ญ.ปิยมาศ   พิลารัก บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๔๙ ด.ญ.ปรียากร   สะสารรัมย์ อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง 
    ๕๐ ด.ญ.ณัฐวิกา   สว่างเมือง บ้านคลองหิน โนนดินแดง 



                                                         หน้า  ๑๕ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ป.๔ – ๖ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.ศิริกัลยา   กองสมบัติ บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.สโรชา   ไชยบุตร บ้านบุ ตาจง 
    ๒ ด.ญ.ชนินาถ   พลกลาง บ้านหนองตาเยา หนองแวง 
    ๓ ด.ญ.พนิดา   พรมจันทร์ บ้านหนองเสม็ด  

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.นฤมล   พรหมแดง จิตติมาธีรวิทยา เอกชน 
    ๒ ด.ญ.นันธิดา   หล่าไธสง วัดก้านเหลือง ลุ่มล ามาศ 
    ๓ ด.ญ.ณภัทร   จีนฉายยา ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย 
    ๔ ด.ช.ชยพล   ขาวสระ บ้านโคกยางหนองถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๕ ด.ญ.ฐิติรัตน์   สือขุนทด ไตรคาม ดอนอะรางทุ่ง 
    ๖ ด.ญ.ปาลิตา   กั้วจรัญ บ้านโนนงิ้วตลาดใหม ่ ห้วยหิน 
    ๗ ด.ญ.ผกากาญจน์   โพธิสาร บ้านส าราญ ห้วยหิน 
    ๘ ด.ญ.ภัทรธิดา   วนกลาง บ้านคลองหิน โนนดินแดง 
    ๙ ด.ช.วรฤทธิ์   ตัวกะรัณ บ้านหนองหว้าขุนอัดฯ โบสถ์พระยา 
    ๑๐ ด.ญ.เขมจิรา   บทไธสง บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์
 (อนุศาสตร์  แสนศรี)  ๑๑ ด.ญ.ณัฏฐา   กฤษสุวรรณ บ้านโคกลอย  
    ๑๒ ด.ญ.วลัยพรรณ   เชียงเครือ บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
    ๑๓ ด.ญ.สันติภาพ   เพ่งพิศ บ้านหนองไผ่ เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๑๔ ด.ญ.สุพรรณี   แก้วจันทร์ บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๑๕ ด.ญ.พิชชาภา   เขียนลา ชนิดา เอกชน 
    ๑๖ ด.ญ.จิราพัชร   ดวงรัศมี บ้านน้อยหนองหว้า ส าโรงใหม่ 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.ธัญสุดา   วงศ์ไธสง บ้านโคกตะโก หนองยายพิมพ ์
    ๒ ด.ญ.อรอุมา   นนธิจนัทร์ บ้านโคกกระพ้ี ฯ เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๓ ด.ญ.จิราภา   ประนต บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๔ ด.ช.กิตติพงศ์   คงพลปาน บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๕ ด.ญ.ภัทรธิดา  ค าโส บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง 
    ๖ ด.ญ.วรรณษา   ทองทา บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๗ ด.ญ.วรัชยา   สินนอก บ้านหงอนไก ่ หนองแวง 
    ๘ ด.ญ.จารุวรรณ  อาศัยร่ม บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๙ ด.ญ.เจนจิรา   เลือดกุมภา บ้านหนองพลวง สะเดาไทรงาม 
    ๑๐ ด.ญ.ธนัญญา  ขาวอาราม บ้านหนองสะแก พนมรุ้ง 
    ๑๑ ด.ญ.ณิชา   มนไธสง วัดห้วยหิน ห้วยหิน 
    ๑๒ ด.ญ.ปณิดา   โยนรัมย์ บ้านหนองเสม็ด  
    ๑๓ ด.ญ.อรปรียา   เรือนแก้ว บ้านหนองกกตะแบง ฯ โนนดินแดง 
    ๑๔ ด.ญ.เพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ อนุบาลนางรอง ฯ เมืองนางรอง 
    ๑๕ ด.ญ.ศศิวิมล   รวดเร็ว บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๑๖ ด.ญ.ชาลินี   ผ้างาม บ้านโคกกระชาย เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๑๗ ด.ญ.ทิฆัมพร  สมรักษ์ บ้านทุ่งโพธิ์ โบสถ์พระยา 

                                                          



หน้า  ๑๖ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ป.๔ – ๖ ชมเชย ๑๘ ด.ช.กนต์ธีร์   บุญแจ้ง บ้านซับคะนิง โนนดินแดง 
    ๑๙ ด.ญ.วิชญาดา  บุญโสม อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง 
    ๒๐ ด.ญ.กุลนิภา   ตุงกระโทก บ้านสระขุด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๑ ด.ญ.อาริษา   เพ็ชรกระโทก บ้านเสลาโสรง โบสถ์พระยา 
    ๒๒ ด.ญ.อรุณทิพย์   อ่อนน้ าค า ชุมชนวัดบ้านหนองกง หนองยายพิมพ ์
    ๒๓ ด.ญ.พนิดา   กุลาเพ็ญ ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๔ ด.ญ.พรชนก   แฉล้มไธสง บ้านตะโก “วันครู ฯ พนมรุ้ง 
    ๒๕ ด.ญ.ศรีรัตน์   นาราช วัดอัมภาราม ฯ พนมรุ้ง 
    ๒๖ ด.ญ.ยุพิน   เทพชาติ บ้านสิงห์ ฯ ลุ่มล ามาศ 
    ๒๗ ด.ญ.ธัญชนก   พรมภมร บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ ์
    ๒๘ ด.ญ.ชนาธิป   อุ่นเรือง บ้านหนองแวง หนองแวง 
    ๒๙ ด.ญ.สุภัสสรา   พนมใส แสนสขุ เอกชน 
    ๓๐ ด.ญ.กันติชา   สุดาจันทร์ บ้านระนามพลวง หนองยายพิมพ ์
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หน้า  ๑๗ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ม.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.ชลธชิา   ดวงศรี บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๒ ด.ญ.ปณิดา   วิทยัน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย 
    ๓ ด.ญ.วรรณวิสา   อุ่นใจ บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๔ ด.ญ.ศิริโสภา   ศรีโสภณ มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๕ ด.ช.วีระพล   หงษา ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 
    ๖ ด.ญ.มนัสวี   พรหมทอง บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๗ ด.ญ.เนตรณภัทร  สุละวันนะ บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๘ ด.ญ.สุดารัตน์   จามชาติ บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.ณัชฐิชา   ธรรมชุมแสง บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๒ ด.ญ.สุภนิดา   สองเมืองสุข บ้านโคกมะค่า ลุ่มล ามาศ 
    ๓ ด.ญ.ชลธชิา   มาปะเท บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
    ๔ ด.ญ.จุฑามณี   ด่านกระโทก บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๕ ด.ญ.อมรรัตน์   จู๋นางรอง บ้านปากช่อง หนองแวง 
    ๖ ด.ญ.ชนิกานต์   ตุ้มจงกล บ้านหูท านบ ปะค า 
    ๗ ด.ญ.มณีรัตน์   แสนกล้า บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๘ ด.ญ.ตติยา   พูนสวัสด์ิ บ้านโคกยางหนองตาสี โบสถ์พระยา 
    ๙ ด.ญ.มลิดา   ฉวีรัมย์ บ้านโคกตาพรม ตาจง 
    ๑๐ ด.ญ.ธิวา   หาญกูล วัดน้ าไหล สะเดาไทรงาม 
    ๑๑ ด.ญ.รัตติกาล   สุขดี วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๑๒ ด.ญ.จิราภา   ยงเพชร บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.วาริสา   แป้นชุมแสง บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๒ ด.ญ.ชุติกาญจน์   อิ่มเอม บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง 
    ๓ ด.ญ.พนิดา   จันทร์สด บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส ์
    ๔ ด.ญ.กมลนิตย์   อาจหาญ อนุบาลโคกใหม่ ฯ ส าโรงใหม่ 
    ๕ ด.ญ.จิรัศยา   เกิดรัมย์ บ้านโคกยาง พนมรุ้ง 
    ๖ ด.ญ.วรรณนิหวา   ใจเสาร์ดี บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๗ ด.ญ.สุชาวดี   คมกลาง บ้านล านางรอง โนนดินแดง 
    ๘ ด.ญ.อารียา   ค าไทย บ้านปลื้มพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๙ ด.ญ.สาธิกา   ศรีสุข ไทยรัฐวิทยา ๒๖ ถาวรวัฒนา 
    ๑๐ ด.ญ.สุนิสา   แร้วกระโทก บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๑๑ ด.ญ.ชนิดา   ดวงดารา บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๑๒ ด.ญ.อารยา   คุณวงศ์ บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 
    ๑๓ ด.ญ.จุฑามาศ   อนุรักษ์วงศา อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๑๔ ด.ญ.สุภาพร   ไพรเถื่อน บ้านขามน้อย หนองกี่ปราสาท 
    ๑๕ ด.ญ.ทิพปภา   คงบุรินทร์ ดงใหญ่พัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๑๖ ด.ญ.สิรินยา   โชติประวิช ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 
    ๑๗ ด.ช.ณัฐพงษ์   โพนนอก บ้านเทพพัฒนา มะม่วงเจริญ 



                                                         
หน้า  ๑๘ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๒ เขียนเรียงความ ม.๑ – ๓  ๑๘ ด.ญ.พัชรี   เพ็งเพชร ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๑๙ ด.ญ.ศิริลักษณ์   จิตรวงศา บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๒๐ ด.ญ.พิยดา   รักคง บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.ชลัมพุ   จันทศิลป ์ บ้านหงอนไก ่ หนองแวง 
    ๒ ด.ญ.อรณิชา   สวนส ี บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๓ ด.ช.พรชัย   ชารัมย์ บ้านโคกลอย  
    ๔ ด.ญ.กนิษฐา   ประเสริฐสขุ บ้านหนองน้ าขุ่น ปะค า 
    ๕ ด.ญ.ภัทราวดี   สุกจิตร บ้านหนองมดแดง ตาจง 
    ๖ ด.ช.พรสุพัฒน์   อินเหลา บ้านหนองตาด า หนองกี่ปราสาท 
    ๗ ด.ญ.สกุณา   บุตรทอง บ้านสระขาม เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๘ ด.ญ.ณัฐจารวีย์   สวัสดี บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๙ ด.ญ.พร้ิมเพราวดี  คมจิตร บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๑๐ ด.ญ.เกตุมณี   ทวีบุตร บ้านหนองกก (ทรง) สะเดาไทรงาม 
    ๑๑ ด.ญ.วลีรัตน์   เปาะนอก บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๒ ด.ญ.กัญญ์วรา   เสียมแหลม อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ถาวรวัฒนา 
    ๑๓ ด.ญ.สกาวเดือน   มิ่งสูงเนิน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะค า 
    ๑๔ ด.ญ.กัญญารัตน์   โกรัมย ์ บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๑๕ ด.ญ.สุพรรษา   สีดาชมภู บ้านสุขส าราญ ปะค า 
        
        

 

 

 

 
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๙ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ป.๔ – ๖ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.อรณัส   บุญแย้ม บ้านโนนงิ้วตลาดใหม ่ ห้วยหิน 
    ๒ ด.ญ.ธิดาภา   พะธะนะ บ้านเทพพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๓ ด.ญ.เขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์ อนุบาลนางรอง เมืองนางรอง 
    ๔ ด.ช.ณัฎฐศรัณย์   อินภู่ บ้านถนนหัก (เพียฯ เมืองนางรอง 
    ๕ ด.ญ.วีรดา   ระวังกลาง บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๖ ด.ญ.ณัฐชญา   นิยม วัดอัมภาราม พนมรุ้ง 
    ๗ ด.ญ.ปพัทสนันท์   เสาค า บ้านโคกตะโก หนองยายพิมพ ์
    ๘ ด.ญ.เกษรินทร์   วิเลิศลัยกูล อนุบาลปะค า ปะค า 
    ๙ ด.ญ.พัทธนันท์   สุนา บ้านตะโก ”วันครู ฯ  พนมรุ้ง 
    ๑๐ ด.ญ.เก็จแก้ว   สว่างโคตร บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๑๑ ด.ญ.วลิวรรณ   คิดนอก บ้านปลื้มพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๑๒ ด.ญ.เขมจิรา   บทไธสง บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.นราธร   บุญน าส่ง บ้านบุตาเวสน์ หนองยายพิมพ ์
    ๒ ด.ญ.ณัฐธิชา  ไวกระโทก    อนุบาลหนองกี ่ หนองกี่ปราสาท 
    ๓ ด.ญ.ณัฐธิชา   กล้าหาร โคกโสนทองวิทยา ห้วยหิน 
    ๔ ด.ญ.มณีรัตน์   ชะรุงรัมย์ บ้านหนองแวง หนองแวง 
    ๕ ด.ญ.ปนิศรา   จันทร์กูล บ้านแพงพวย นครนางรอง 
    ๖ ด.ญ.ชาริณี    แก้วปรือ บ้านทุ่งโพธิ์ โบสถ์พระยา 
    ๗ ด.ญ.พิริษา   พิมพ์อักษร บ้านหนองเสม็ด  
    ๘ ด.ช.วรเชษฎ   อ่อนศรี บ้านบัวตะเคียน พนมรุ้ง 
    ๙ ด.ญ.วิลาวัลย์   ทูลฉลอง มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๑๐ ด.ญ.ไพลิน   โสมัสสา บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๑๑ ด.ญ.อุบลวรรณ   ขาวรัมย์ บ้านหนองยายพิมพ ์ หนองยายพิมพ ์
    ๑๒ ด.ญ.สุพรรษา   โกศล บ้านหนองโสน หนองยายพิมพ ์
    ๑๓ ด.ญ.แพรวา   ภิรมย์ชาติ บ้านหนองโบสถ ์  
    ๑๔ ด.ช.กิตติภูมิ   บ ารุงเกาะ บ้านหนองหัวหม ู ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๕ ด.ญ.ปราณปริยา   บานฤทัย บ้านสมจิต ละหานทราย 
    ๑๖ ด.ญ.วาสนา   จันทร์พันธ์ บ้านหนองตาเยา หนองแวง 
    ๑๗ ด.ญ.ธนัชชา   สมเพ็ชร บ้านบุ ตาจง 
    ๑๘ ด.ญ.นิศา   โมงเลี่ยม ชุมชนวัดชุมพร ตาจง 
    ๑๙ ด.ญ.ชญาภัช   มุทะรัตน์ กมลลักษณ ์ เอกชน 
    ๒๐ ด.ญ.คีตภัทร   พ่ึงด่านกลาง บ้านหนองรี”มิตรภาพ นครนางรอง 
    ๒๑ ด.ญ.หงษ์ทอง   สามภาค บ้านไทยสามัคค ี เสาทอง 
    ๒๒ ด.ญ.ใบหม่อน   จันทร์สุข บ้านเสลา โบสถ์พระยา 
    ๒๓ ด.ญ.กัลยารัตน์  โพธิ์นางรอง บ้านโคกเขาพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๒๔ ด.ญ.กนกอร  บุญประโคน บ้านละหานทราย ละหานทราย 
    ๒๕ ด.ญ.วิชญาพร  บุญโสม อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง 

 



หน้า  ๒๐ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ป.๔ – ๖  ๒๖ ด.ญ.วริศรา   ได้ทุกทาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ ฝ้ายไทย 
    ๒๗ ด.ญ.นิศา   พลดงนอก บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ช.จิรายุท  เป็ดสกุล บ้านหนองยาง  
    ๒ ด.ญ.ชลธชิา   แสนกล้า อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ถาวรวัฒนา 
    ๓ ด.ช.ณพชร   นาวีสัมพันธ์ วัดกัลยาณธรรมาราม ส าโรงใหม่ 
    ๔ ด.ช.นนทพันธ์  ศรีกิมแก้ว บ้านโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ 
    ๕ ด.ญ.ปวรรณรัตน์  โคตรภักดี ชุมชนวัดโคกกลาง ฯ ห้วยหิน 
    ๖ ด.ญ.นิชชาภัทร   เมืองกลาง ไทยรัฐวิทยา  ๙๐ พนมรุ้ง 
    ๗ ด.ญ.ธนัชพร   ธรรมวัฒ บ้านโคกสว่าง สว่างสูงกระสัง 
    ๘ ด.ญ.พรทิภา   ทะลีศรี บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๙ ด.ญ.ภควดี   ดวงนิล บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๑๐ ด.ญ.นันทิกานต์   ศรีรักษา บ้านโคกตาพรม ตาจง 
    ๑๑ ด.ญ.ศิวะนันท์   มาประจวบ วราวัฒนา โนนสุวรรณ 
    ๑๒ ด.ญ.วิชยา   พันธ์ชา บ้านโนนศิลา ถาวรวัฒนา 
    ๑๓ ด.ญ.สุพัตรา   วรพิมพ์รัตน์ บ้านโคกสมบูรณ์ มะม่วงเจริญ 
    ๑๔ ด.ญ.สโรชา   เป้าดวงเนตร บ้านกองพระทราย ปะค า 
    ๑๕ ด.ญ.อรวรรณ   เตียงต้ังรัมย์ วัดก้านเหลือง ลุ่มล ามาศ 
    ๑๖ ด.ญ.อรัญญา   พิลาธร บ้านหนองถนน ละหานทราย 
    ๑๗ ด.ญ.กัลยากร   เนตรด ากุล บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๑๘ ด.ญ.ชนิภรณ์   ทอนกระโทก บ้านกระเบื้อง หนองหงส ์
    ๑๙ ด.ญ.ทิพย์สุดา   ภู่ระหงษ์ บ้านหนองแช่ไม ้ สะเดาไทรงาม 
    ๒๐ ด.ช.ถิรยุ   ไชยบ ารุง บ้านหนองยาง  
    ๒๑ ด.ญ.สุดาศรี   สอนสังข ์ บ้านสว่างพัฒนา ตาจง 
    ๒๒ ด.ญ.มีนา   ทาเงิน บ้านโคกสูง หนองยายพิมพ ์
    ๒๓ ด.ญ.วนัสนันท์  คอนค า บ้านหนองตะคร้อ ฝ้ายไทย 
    ๒๔ ด.ญ.ณัฐธิดา   วงศ์กาฬสินธุ ์ บ้านส้มป่อย โนนดินแดง 
    ๒๕ ด.ญ.ณัฐวิมล   พุ่มพวง บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๒๖ ด.ญ.วนิดา   จอกทอง บ้านหนองหญ้าวัว ลุ่มล ามาศ 
    ๒๗ ด.ญ.ปิยะธิดา   สลับทอง บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๒๘ ด.ญ.ศศิประภา   แซ่เจีย บ้านโคกยางหนองตาสี โบสถ์พระยา 

   ชมเชย ๑ ด.ญ.กชกรณ์   ขุนเกลี้ยง บ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ ์
    ๒ ด.ญ.ขวัญชนก   แทนนคร บ้านสระขุด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๓ ด.ญ.ศิริลักษณ์   เชียงบาล บ้านสะเดาฯ สะเดาไทรงาม 
    ๔ ด.ญ.สุนิตา   สัสดี วัดน้ าไหล สะเดาไทรงาม 
    ๕ ด.ญ.ปุณยาภา   สาอาจ บ้านทุ่งใหญ่ โบสถ์พระยา 
    ๖ ด.ญ.ณัฐพร   จ าเริญสุข บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์

                                          



หน้า  ๒๑ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ป.๔ – ๖ ชมเชย ๗ ด.ญ.ณัชชา   วงษาราช มิตรภาพโนนสมบูรณ์ สว่างสูกระสัง 
    ๘ ด.ญ.ณัฐชนา   มั่นคง บ้านสี่เหลี่ยม พนมรุ้ง 
    ๙ ด.ญ.ศรีภัสสร   ทองค า บ้านหนองง้ิวหนองไทร ลุ่มล ามาศ 
    ๑๐ ด.ญ.พุฒิพร  เถาว์กระโทก บ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน 
    ๑๑ ด.ญ.ชลิตา   นามแก้ว บ้านลุงขี้หน ู เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๑๒ ด.ญ.มัลลิกา   สิงห์ทอง บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ ์
    ๑๓ ด.ช.ชุติพล   สอิ้งทอง บ้านโคกกระชาย เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๑๔ ด.ญ.อริศรา   พันละออง บ้านหนองกกตะแบงฯ โนนดินแดง 
    ๑๕ ด.ญ.ทัศนีย์   ทวีชาติ บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๑๖ ด.ญ.อังคนา   ทองศรี บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง 
    ๑๗ ด.ญ.จิตตาภา   สร้างนา วัดสุขส าราญ ถาวรวัฒนา 
    ๑๘ ด.ญ.ภัทราพร   เนื้อวันทา บ้านสุขส าราญ ปะค า 
    ๑๙ ด.ญ.พิมพ์วิมล   ดีมาก บ้านคลองหิน โนนดินแดง 
    ๒๐ ด.ญ.วันวิสา   กุดโต้ บ้านโคกยางหนองถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๒๑ ด.ญ.วิชุดา   ศรีมุข บ้านหนองเสม็ด  
    ๒๒ ด.ช.เตชิต   พลสงคราม   บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๒๓ ด.ญ.พิชชาภา   เจียนลา ชนิดา เอกชน 
    ๒๔ ด.ญ.ธนพร   พะลิง บ้านหนองกี่สขุส าราญ หนองกี่ปราสาท 
    ๒๕ ด.ญ.อารียา   บุญทูน บ้านขามน้อย หนองกี่ปราสาท 
    ๒๖ ด.ญ.สิริกร   เดชพละ บ้านสะเดาหวาน สว่างสูงกระสัง 
    ๒๗ ด.ญ.กชกร   พูนสวัสด์ิ ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 
    ๒๘ ด.ญ.ภูธิดา   จุลแก้ว บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๒๙ ด.ญ.จิตรานุช   จันค าภา บ้านสิงห์ ฯ ลุ่มล ามาศ 
    ๓๐ ด.ญ.พิมพ์พิมล   อักษร บ้านไทยเจริญ มะม่วงเจริญ 
    ๓๑ ด.ญ.สุวรรณา   สุขกล่ า ชุมชนวัดบ้านหนองกง หนองยายพิมพ ์
    ๓๒ ด.ช.พงศ์ธิพันธ์   ผิวพรม บ้านหนองน้ าขุ่น ปะค า 
    ๓๓ ด.ญ.ศินีนาฏ   ขอยึดกลาง เบญจมาศกุญชร เสาทอง 
    ๓๔ ด.ญ.ภัทรดา   มอบหมาย บ้านหนองสะแก พนมรุ้ง 
    ๓๕ ด.ญ.ปาณิศา   เคยดอน บ้านเสลาโสรง โบสถ์พระยา 
    ๓๖ ด.ญ.วรรณนิภา  จันทร์สอน บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๓๗ ด.ญ.ปณิตา   จุมพล ไทยรัฐวิทยา ๒๖ ถาวรวัฒนา 
    ๓๘ ด.ญ.ชลธชิา   สุขุม บ้านขามเสม็ดบ ารุง ฝ้ายไทย 
    ๓๙ ด.ญ.อภัสรา  ศักดิ์วิเศษวัฒนา อนุบาลโคกใหม่ ฯ ส าโรงใหม่ 
    ๔๐ ด.ญ.เบญญาภา   คุณล้าน แสนสขุ เอกชน 
    ๔๑ ด.ช.จิรภัทร   สีหะวงค์ บ้านโคกส าราญหินลาด ถาวรวัฒนา 
    ๔๒ ด.ญ.อภิญญา   สีรับสี บ้านปากช่อง หนองแวง 

                                         



หน้า  ๒๒ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ป.๔ – ๖ ชมเชย ๔๓ ด.ญ.วรกาญจน์   ยิ่งดี บ้านหนองมดแดง ตาจง 
    ๔๔ ด.ญ.พัชราภรณ์   สมไพร บ้านเพชรเจริญพัฒนา เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๕ ด.ญ.ดวงแก้ว  จามชาติ บ้านหนองตะลมุปุ๊ก ลุ่มล ามาศ 
    ๔๖ ด.ช.สมชาย   ตุยารัมย์ บ้านหนองบอนฐานเจ้าฯ โนนดินแดง 
    ๔๗ ด.ช.นุธิต  เกาะสูงเนิน บ้านคลองโป่ง โนนดินแดง 
    ๔๘ ด.ช.วีรภัทร   ผลไม้ บ้านซับคะนิง โนนดินแดง 
    ๔๙ ด.ญ.พรรณนิภา   สุดหอม วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๕๐ ด.ญ.อรัญญา   สุรัมย ์ บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า  ๒๓ 

ที ่ รายการ
แข่งขัน 

ระดับชั้น รางวัล ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ม.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ น.ส.ญาณิศา   ทับแมลง   บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.กัลยรัตน์  สวัสดิ์วงศ์ บ้านหนองหม ี ละหานทราย 

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.จันทิมา   อยู่จงดี อนุบาลโคกใหม่ ฯ ส าโรงใหม่ 
    ๒ ด.ญ.อารียา   ใจหึกหาญ บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส ์
    ๓ ด.ญ.นิภาพร   ส ารวจวงค์ บ้านสะเดา ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๔ ด.ญ.ทัดพร   บุญทัน บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๕ น.ส.ธัณยธรณ์   ทาพรม บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๖ ด.ญ.รัตติกาล  ไม้งาม ดงใหญ่พัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๗ ด.ญ.จิดาภา   สุภาพ บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์

   ชมเชย ๑ ด.ญ.สิริภา   ทองงาม บ้านสุขส าราญ ปะค า 
    ๒ ด.ญ.สุขศิริ   จ าปาทอง บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะค า 
    ๓ ด.ญ.เบญญาภา   ปะทะมะ บ้านปลื้มพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๔ ด.ช.เอกบดินทร์ บุญศรีสอาด บ้านเทพพัฒนา มะม่วงเจริญ 
    ๕ น.ส.วัลภา   แก่ล าราช ไทยรัฐวิทยา  ๒๖ ถาวรวัฒนา 
    ๖ ด.ญ.อารญา   พรหมโสฬส อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ถาวรวัฒนา 
    ๗ ด.ญ.ชนิตา   โดดไธสง บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๘ ด.ญ.สุพรรษา   จิตหาญ บ้านขามน้อย หนองกี่ปราสาท 
    ๙ ด.ญ.มลฤดี   มุ่งหม่าน วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ปราสาท 
    ๑๐ ด.ญ.สุภาวิตา   จะเช่นรัมย์ วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๑๑ ด.ช.ภูวดล   นารี บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๑๒ ด.ญ.จรัสทิวา   โต๊ดชนัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง 
    ๑๓ ด.ญ.ศศิมล   มาตย์นอก บ้านหนองกกตะแบง ฯ โนนดินแดง 
    ๑๔ ด.ญ.พรรณวรา ทิพย์นางรอง บ้านโคกยางหนองตาสี โบสถ์พระยา 
    ๑๕ ด.ญ.สุภัสรา  ส ารวจวงศ์ บ้านหนองไทร ฯ สะเดาไทรงาม 
    ๑๖ ด.ญ.นภัสกร  ลดกระโทก บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๑๗ ด.ญ.ศิริกานต์  วรรณปะเก บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส ์
    ๑๘ ด.ญ.สุดารัตน์  นิเวชกูล บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๑๙ ด.ญ.สุวรรณรัตน์  แสนรัมย์ มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๒๐ น.ส.ฤทัยรัตน์  ราษฏร์กล บ้านตากอง ส าโรงใหม่ 
    ๒๑ ด.ญ.ทิติยา   ศาลางาม บ้านสันติสขุ ส าโรงใหม่ 
    ๒๒ ด.ญ.สุจินดา   ตะโพวิญญู บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๒๓ ด.ญ.ศิริประภา  รวดเร็ว บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๒๔ ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อินทร์สาหร่าย ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๕ ด.ญ.ปาลิตา   แป้นทะเล บ้านล านางรอง โนนดินแดง 

 
                                                       



หน้า  ๒๔ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๓ ย่อความ ม.๑ – ๓ ชมเชย ๒๖ ด.ช.พุทธมล   ภาคพรม บ้านระนามพลวง หนองยายพิมพ ์
    ๒๗ ด.ญ.ฐานะมาศ   ทองจัตุ วัดน้ าไหล สะเดาไทรงาม 
    ๒๘ ด.ญ.นันท์ชพร  เหล้ากระโทก บ้านโคกมะค่า โบสถ์พระยา 
    ๒๙ ด.ญ.จุฑามาศ   สีดา บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๓๐ ด.ช.ชานนท์   อบอุ่น บ้านหนองตาด า หนองกี่ปราสาท 
    ๓๑ ด.ญ.นรินทร์รัตน์   อาญาเมือง บ้านปากช่อง หนองแวง 
    ๓๒ ด.ญ.กัญชพร   จงวงค์ บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๓๓ ด.ญ.พิมมาตา  ทองสุวัน บ้านขามเสม็ดบ ารุง ฝ้ายไทย 
    ๓๔ ด.ญ.สุภัทร์    ขุมทอง บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๓๕ ด.ญ.ปนัดดา   นาคนวล บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๓๖ ด.ญ.แพรวชมพู   อ่อนดอน บ้านฝ้าย ฝ้ายไทย 
    ๓๗ ด.ญ.รุ่งฟ้า  ชะมารัมย์ บ้านหนองมดแดง ตาจง 
    ๓๘ ด.ญ.อรุณี   สุขหอม บ้านโคกตาพรม ตาจง 
    ๓๙ ด.ญ.อนัญญา   กันเทพา บ้านสระขาม เมืองไผ่โพธิ์ชัย 
    ๔๐ ด.ญ.ชฎาภรณ์  จีนเดิม บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๔๑ ด.ญ.กุลธิดา   ไชยกุมาร บ้านหงอนไก่ฯ หนองแวง 
    ๔๒ ด.ญ.ญาดา  ถวิลรัมย์ บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๔๓ ด.ญ.น้ าทิพย์  เมืองกระจ่าง บ้านโคกลอย  
    ๔๔ ด.ญ.รุ่งนภา   พิมพยอม บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 
    ๔๕ ด.ญ.ปรารถนา  เหลือมพิมาย บ้านดอนไม้ไฟ พนมรุ้ง 
    ๔๖ ด.ญ.ภาวิณี   สนิลบรณ์ บ้านโคกยาง พนมรุ้ง 
    ๔๗ ด.ญ.อัญชิลา   โคตรภูธร ชุมชนวัดโคกกลางฯ ห้วยหิน 
    ๔๘ ด.ช.เกียรติศักดิ์   จันนามอม บ้านโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ 
    ๔๙ ด.ญ.น้ าฝน   ประดิษฐ์วงค์ แสนสขุ เอกชน 
    ๕๐ ด.ญ.ปาริชาติ   ปิยะสุข ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย 
        
        

 

 

 

 

                                                       



หน้า  ๒๕ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๔ แต่งค าประพันธ์ ป.๔ – ๖ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.นัชชาภัทร  เมืองกลาง ไทยรัฐวิทยา ๙๐ พนมรุ้ง 
    ๒ ด.ญ.ชัชชญา   ภู่พูลทรัพย์ บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๓ ด.ญ.รัชชาวดี   ศรีเชื้อ บ้านหนองรี“มิตรภาพ นครนางรอง 
    ๔ ด.ญ.พิมพิไล  แซ่ลิ้ม บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๕ ด.ญ.อุมากร   แสงค ามี บ้านคอกควาย นครนางรอง 
    ๖ ด.ญ.กันต์กมล  รสน้อย บ้านละหานทราย ละหานทราย 
    ๗ ด.ญ.จารุกัญญ์   สุนทรา บ้านหนองกง ลุ่มล ามาศ 
    ๘ ด.ญ.ณัฐกมล  ด้ายรินรัมย์ บ้านหนองยายพิมพ ์ หนองยายพิมพ ์
    ๙ ด.ช.สุธิพงศ์   วงษา บ้านโคกตะโก หนองยายพิมพ ์
    ๑๐ ด.ญ.พิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง อนุบาลนางรอง เมืองนางรอง 
    ๑๑ ด.ช.สถาพร  ศรีสวาท บ้านส้มป่อย โนนดินแดง 
    ๑๒ ด.ญ.แพรวา   ผุสดี วัดสุขส าราญ ถาวรวัฒนา 

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.กานต์ชนก  บอกประโคน อนุบาลหนองกี ่ หนองกี่ปราสาท 
    ๒ ด.ญ.ธนภรณ์   อาจศิลา หนองบอนฐานเจ้าป่า โนนดินแดง 
    ๓ ด.ญ.อัญญาณี   จงใจงาม บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๔ ด.ญ.นริศรา  สินชัย บ้านบุ ตาจง 
    ๕ ด.ญ.วิลาสิณี   ตองติรัมย์ บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๖ ด.ญ.รัตนาภรณ์   ขาวนอก บ้านส าราญ ห้วยหิน 
    ๗ ด.ญ.มียาวดี   คงก าเนิด บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๘ ด.ญ.มิ่งขวัญษญา  ศรีเชื้อ    บ้านชุมแสง ฝ้ายไทย 
    ๙ ด.ช.สุรเดช   วิเศษปะค า บ้านหูท านบ ปะค า 
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๒๖ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๔ แต่งค าประพันธ์ ม.๑ – ๓ เหรียญทอง ๑ ด.ญ.ปณิดา   เตียงจันทร์ บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 
    ๒ ด.ญ.สุภางค์   บรรเพชร บ้านหนองย่างหม ู ฝ้ายไทย 
    ๓ น.ส.พรธิตา   เหลืองสุข บ้านหนองหม ี ละหานทราย 
    ๔ ด.ญ.ชนิกานต์   บุญจง บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๕ ด.ญ.นันท์นภสั  วิเศษพันธ์ บ้านหนองโบสถ ์ โบสถ์พระยา 
    ๖ ด.ญ.อภิญญา   พร้าวไธสง บ้านสระสะแก สว่างสูงกระสัง 
    ๗ ด.ญ.กานต์ธิดา  ฉ่ าโสฬส บ้านเจริญสุข พนมรุ้ง 
    ๘ ด.ญ.กนกกร   สิงห์รัมย์ บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์

   เหรียญเงิน ๑ ด.ญ.วนิดา   ผายแก้ว บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๒ ด.ญ.วรพิชชา   เขียนโคกกรวด มารดาวนารักษ์ เอกชน 
    ๓ ด.ญ.วิลัยพร  เติมศักดิ์ บ้านหนองทองลิ่ม โบสถ์พระยา 
    ๔ ด.ญ.พิชชาภรณ์   จันทะสม วัดโนนศรีคูณ เสาทอง 
    ๕ ด.ญ.โศกนิศ   นามลิวัน ชุมชนวัดโคกกลาง ฯ ห้วยหิน 
    ๖ ด.ช.ดลวัฒน์  พุทธิชาติ ไทยรัฐวิทยา  ๒๖ ถาวรวัฒนา 
    ๗ ด.ช.ปณชัย   ประสพสมบัติ บ้านหนองโคลน เสาทอง 

   เหรียญทองแดง ๑ ด.ญ.รัตติกาล   แก้วการ บ้านหนองมดแดง ตาจง 
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 
 
 



หน้า  ๒๗ 

ที ่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น รางวัล 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 

๕ พินิจวรรณคดี ม.๑ – ๓ ชมเชย ๑ ด.ญ.มลถยา   จามวิหก บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง 
    ๒ ด.ญ.ปอรวรรณ  ศักดิ์สมเนตร    บ้านหนองตะครอง ส าโรงใหม่ 
    ๓ ด.ญ.ภัทรธิดา   เณรกูล บ้านแท่นบัลลังก ์ โบสถ์พระยา 
    ๔ ด.ญ.ปิ่นทอง   มโนปราณีต บ้านบาระแนะ หนองแวง 
    ๕ ด.ญ.จันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง 
    ๖ ด.ญ.อนุสรา   ยินดี บ้านหนองโคลน เสาทอง 
    ๗ ด.ญ.น้ าหนึ่ง   มิขุนทด บ้านบุกระสัง สว่างสูงกระสัง 
    ๘ ด.ญ.ณัฐริกา   สุพร บ้านศรีภูม ิ หนองหงส ์
    ๙ ด.ญ.เยาวเรศ   พุทธจร บ้านถนน ลุ่มล ามาศ 
    ๑๐ ด.ญ.กริชนก   ปีท ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๑ ด.ญ.วราพร   เคนโคกกรวด บ้านโคกมะค่า โบสถ์พระยา 
    ๑๒ ด.ญ.เปรมกมล  โปราณานนท์ บ้านหงอนไก ่ หนองแวง 
    ๑๓ ด.ช.กรรชัย   ธรรมยะโก บ้านไร่โคกหนองปรือ ลุ่มล ามาศ 
    ๑๔ ด.ญ.พิมพ์ชนก   แสงสุพจน ์ บ้านหนองกวางทอง หนองหงส ์
    ๑๕ ด.ญ.อรกานต์   ป้อมไธสง บ้านเจริญสุข พนมรุ้ง 
    ๑๖ ด.ญ.บุริศยา   บัวนาค บ้านโคกสะอาด ดอนอะรางทุ่ง 
    ๑๗ ด.ญ.พัชราภา  อินทร์เป่ือนพะเนาว์ บ้านดอนสมบูรณ์ โนนสุวรรณ 
    ๑๘ น.ส.ศศิฉาย   ค าพะทา ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า 
    ๑๙ ด.ญ.กนกกาญจน์   เกิดโมลี บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางทุ่ง 
    ๒๐ ด.ญ.ชลทิชา   นาแพง บ้านโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ 
    ๒๑ ด.ญ.ปรียาภรณ์   ทองอ าพันธ์ บ้านโคกปราสาท ฝ้ายไทย 
    ๒๒ ด.ญ.บุษกร   บุญชิต มารดาวนารักษ์ เอกชน 
        

 


