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DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบา้นเจ้าคณุ สพป. สุรนิทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน ้า
เกล้ียง(เขนิ) 

สพป. ศรีสะเกษ เขต 
1 

93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบา้นโพนทอง สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบา้นสมสนุก สพป. บุรีรมัย์ เขต 1 89 ทอง 4   

5 โรงเรียนบา้นทุง่สะแบง สพป. นครราชสีมา 
เขต 4 

87 ทอง 5   

6 โรงเรียนบา้นหว้ยบอ่ทอง สพป. หนองบวัล าภู 
เขต 1 

87 ทอง 5   

7 โรงเรียนบา้นโสกน ้าขาว สพป. ขอนแกน่ เขต 
3 

87 ทอง 5   

8 โรงเรียนอุบลวทิยาคม สพป. อุบลราชธานี 
เขต 1 

87 ทอง 5   

9 โรงเรียนบา้นน ้าเทีย่งวนั
ครู ๒๕๐๑ 

สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 9   

10 โรงเรียนบา้นบงึ(สนง.
สลากฯ) 

สพป. สุรนิทร์ เขต 1 86 ทอง 9   

11 โรงเรียนบา้นโคกกลาง สพป. รอ้ยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 9   

12 โรงเรียนบา้นโนนสว่าง
(บุณฑรกิ) 

สพป. อุบลราชธานี 
เขต 5 

86 ทอง 9   

13 โรงเรียนเมืองสกลนคร
(ธาตนุารายณ์เจงเวง) 

สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 9   

14 โรงเรียนชุมชนบา้นซาด สพป. สุรนิทร์ เขต 2 85 ทอง 14   

15 โรงเรียนบา้นดงบงั สพป. อุบลราชธานี 
เขต 2 

85 ทอง 14   

16 โรงเรียนบา้นนิคมพฒันา สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 14   

17 โรงเรียนบา้นวงัยาง(วงัยาง
วทิยานุกูล) 

สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14   

18 โรงเรียนบา้นหนองบวัเยน็ สพป. ขอนแกน่ เขต 
2 

85 ทอง 14   

19 โรงเรียนบา้นอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 14   



20 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 14   

21 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 
1 

85 ทอง 14   

22 โรงเรียนจุมจงัอุปกรณ์
เจรญิเวทย ์

สพป. กาฬสนิธุ์ เขต 3 84 ทอง 22   

23 โรงเรียนทบัทมิสยาม 06 สพป. ศรีสะเกษ เขต 
3 

84 ทอง 22   

24 โรงเรียนบา้นทา่สว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 
4 

84 ทอง 22   

25 โรงเรียนบา้นปอบดิ สพป. นครราชสีมา 
เขต 6 

84 ทอง 22   

26 โรงเรียนบา้นหนองไผ ่ สพป. นครราชสีมา 
เขต 2 

84 ทอง 22   

27 โรงเรียนบา้นอา่งหนิ(เพียร
พทิยาคาร) 

สพป. อุบลราชธานี 
เขต 3 

84 ทอง 22   

28 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม 
เขต 2 

84 ทอง 22   

29 โรงเรียนบา้นชุมแสง สพป. บุรีรมัย์ เขต 2 83 ทอง 29   

30 โรงเรียนบา้นนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 
1 

83 ทอง 29   

31 โรงเรียนบา้นน้อยพฒันา สพป. นครราชสีมา 
เขต 5 

83 ทอง 29   

32 โรงเรียนบา้นสม้โฮง
(สุวรรณภูม)ิ 

สพป. รอ้ยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 29   

33 โรงเรียนบา้นหว้ยมุน่ สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 29   

34 โรงเรียนบา้นเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 
2 

83 ทอง 29   

35 โรงเรียนบา้นโคกกะทอ สพป. หนองบวัล าภู 
เขต 2 

83 ทอง 29   

36 โรงเรียนบา้นนาเรียงทุง่
เจรญิ 

สพป. นครพนม เขต 
2 

82 ทอง 36   

37 โรงเรียนบา้นสามคัค2ี สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 36   

38 โรงเรียนบา้นหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 36   

39 โรงเรียนบา้นโนนส าราญ
ยางเรียน 

สพป. บงึกาฬ 82 ทอง 36   

40 โรงเรียนสนามบนิ สพป. ขอนแกน่ เขต 
1 

82 ทอง 36   

41 โรงเรียนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ สพป. กาฬสนิธุ์ เขต 1 82 ทอง 36   

42 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพน สพป. หนองคาย เขต 82 ทอง 36   



พสิยั 2 

43 โรงเรียนจุมจงันาค า
ชลประทานวทิยา 

สพป. รอ้ยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 43   

44 โรงเรียนบา้นกระทุม่ สพป. บุรีรมัย์ เขต 4 81 ทอง 43   

45 โรงเรียนบา้นวงัจาน สพป. มหาสารคาม 
เขต 3 

81 ทอง 43   

46 โรงเรียนบา้นสาวทิยา
สรรพ์ 

สพป. กาฬสนิธุ์ เขต 2 81 ทอง 43   

47 โรงเรียนเลยตาดโนน
พฒันา 

สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 43   

48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์
ประชาสรรค ์

สพป. ขอนแกน่ เขต 
5 

81 ทอง 43   

49 โรงเรียนบา้นกุงชยั สพป. อ านาจเจรญิ 80 ทอง 49   

50 โรงเรียนบา้นแหล่งแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 49   

51 โรงเรียนมารดาวนารกัษ์ สพป. บุรีรมัย์ เขต 3 80 ทอง 49   

52 โรงเรียนบา้นกะแอก สพป. อุบลราชธานี 
เขต 4 

78 เงนิ 52   

53 โรงเรียนบา้นบอ่ใหญ ่ สพป. มหาสารคาม 
เขต 1 

78 เงนิ 52   

54 โรงเรียนบา้นวงัชยั สพป. ขอนแกน่ เขต 
4 

78 เงนิ 52   

55 โรงเรียนบา้นสระวา่นพระ
ยา 

สพป. นครราชสีมา 
เขต 3 

78 เงนิ 52   

56 โรงเรียนบา้นหมากบา้เลา
โคกกลาง 

สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงนิ 52   

57 โรงเรียนบา้นโนนเหด็ไคล สพป. ชยัภูม ิเขต 2 78 เงนิ 52   

58 โรงเรียนอนุบาลชยัภูม ิ สพป. ชยัภูม ิเขต 1 78 เงนิ 52   

59 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา 
เขต 1 

78 เงนิ 52   

60 โรงเรียนหนิต ัง้พทิยากร สพป. ชยัภูม ิเขต 3 77 เงนิ 60   

61 โรงเรียนโนนขยุสามคัค ี สพป. นครราชสีมา 
เขต 7 

77 เงนิ 60   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 รางวลัผลงานผา่นการแขง่ขนั 

 


