
 

 

ผลการแขง่ขนั เรยีนรว่ม - การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบช้ืน ประเภทนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบา้นแมท่ราย สพป. แพร่ เขต 1  95  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  94  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนไชยะวทิยา สพป. สุโขทยั เขต 2  90  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวทิย์) สพป. เชียงราย เขต 4  89  ทอง 4   

5 โรงเรียนบา้นสนัก าแพง สพป. เชียงใหม ่เขต 1  89  ทอง 4   

6 โรงเรียนบา้นเพชรน ้าผึง้ สพป. อุทยัธานี เขต 2  89  ทอง 4   

7 โรงเรียนบา้นบุญเลอ สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2  88  ทอง 7   

8 โรงเรียนบา้นป่าเหมือด สพป. เชียงใหม ่เขต 2  87  ทอง 8   

9 โรงเรียนบา้นสนัปูเลย สพป. พะเยา เขต 2  87  ทอง 8   

10 โรงเรียนบา้นแกง่เจ็ดแคว สพป. พษิณุโลก เขต 3  87  ทอง 8   

11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 สพป. เชียงใหม ่เขต 3  87  ทอง 8   

12 โรงเรียนวดัป่ามะคาบ(สามคัคพีทิยาคาร) สพป. พจิติร เขต 1  87  ทอง 8   

13 โรงเรียนอนุบาลขนุยวม สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 1  87  ทอง 8   

14 โรงเรียนชุมชนบา้นแมจ่ะเราบา้นทุง่ สพป. ตาก เขต 2  86  ทอง 14   

15 โรงเรียนบา้นดอยค า สพป. ล าพูน เขต 1  86  ทอง 14   

16 โรงเรียนบา้นพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3  86  ทอง 14   

17 โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง สพป. นครสวรรค ์เขต 1  86  ทอง 14   

18 โรงเรียนบา้นเดน่ สพป. ล าปาง เขต 2  86  ทอง 14   

19 โรงเรียนวดัเทพาราม สพป. เชียงใหม ่เขต 4  85  ทอง 19   

20 โรงเรียนบา้นกง(ราษฎร์อุทศิ) สพป. สุโขทยั เขต 1  84  ทอง 20   

21 โรงเรียนบา้นกอก สพป. น่าน เขต 2  84  ทอง 20   

22 โรงเรียนบา้นป่าตงึ สพป. พะเยา เขต 1  84  ทอง 20   

23 โรงเรียนบา้นเทพนคร สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  84  ทอง 20   

24 โรงเรียนรอดนิลวทิยา สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  84  ทอง 20   

25 โรงเรียนวดัหลวงวทิยา สพป. ล าปาง เขต 1  84  ทอง 20   

26 โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2  83  ทอง 26   

27 โรงเรียนชุมชนบา้นน ้ารอ้น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  82  ทอง 27   

28 โรงเรียนบา้นแมป้่อก สพป. ล าพูน เขต 2  82  ทอง 27   

29 โรงเรียนศกึษาลยั สพป. พษิณุโลก เขต 2  82  ทอง 27   

30 โรงเรียนบา้นแมต่ืน่ สพป. เชียงใหม ่เขต 5  79  เงนิ 30   

31 โรงเรียนอนุบาลแมเ่ปิน สพป. นครสวรรค ์เขต 2  79  เงนิ 30   

32 โรงเรียนบา้นนาไพร สพป. อุตรดติถ์ เขต 2  78  เงนิ 32   

33 โรงเรียนภูเคง็พฒันา สพป. น่าน เขต 1  77  เงนิ 33   

34 โรงเรียนวดัวงัส าโรง สพป. พจิติร เขต 2  77  เงนิ 33   

35 โรงเรียนบา้นน ้ารนิ (ครุุราษฎร์รงัสรรค)์ สพป. แพร่ เขต 2  76  เงนิ 35   

36 โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  76  เงนิ 35   

37 โรงเรียนบา้นเขาปูน สพป. นครสวรรค ์เขต 3  76  เงนิ 35   

38 โรงเรียนศรีวทิยา สพป. ตาก เขต 1  76  เงนิ 35   

39 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  76  เงนิ 35   

40 โรงเรียนป่ากล้วยพฒันา สพป. เชียงใหม ่เขต 6  74  เงนิ 40   

41 โรงเรียนบา้นนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1  -  -    

 

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

 

 



 

 

ผลการแขง่ขนั เรยีนรว่ม - การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบแหง้ ประเภทนกัเรียนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

รหสักจิกรรม : 231 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบา้นแมจ่ว้า สพป. พะเยา เขต 1  95  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบา้นพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3  93  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง สพป. นครสวรรค ์เขต 1  90  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปลายนาวทิยา สพป. ล าปาง เขต 3  89  ทอง 4   

5 โรงเรียนวดัเสดจ็ สพป. ล าปาง เขต 1  89  ทอง 4   

6 โรงเรียนบา้นหนองโบสถ ์ สพป. นครสวรรค ์เขต 3  88  ทอง 6   

7 โรงเรียนบา้นเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4  88  ทอง 6   

8 โรงเรียนบา้นดอยค า สพป. ล าพูน เขต 1  86  ทอง 8   

9 โรงเรียนบา้นแมท่ราย สพป. แพร่ เขต 1  86  ทอง 8   

10 โรงเรียนบา้นใหม ่ สพป. ตาก เขต 1  86  ทอง 8   

11 โรงเรียนบา้นทุง่ย ัง้หวัฝายวทิยา สพป. เชียงราย เขต 1  85  ทอง 11   

12 โรงเรียนบา้นทา่สกั สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  85  ทอง 11   

13 โรงเรียนอนุบาลแมเ่ปิน สพป. นครสวรรค ์เขต 2  85  ทอง 11   

14 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  84  ทอง 14   

15 โรงเรียนบา้นโคกหนองจอก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  83  ทอง 15   

16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 สพป. พะเยา เขต 2  83  ทอง 15   

17 โรงเรียนอนุบาลขนุยวม สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 1  83  ทอง 15   

18 โรงเรียนบา้นนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม ่เขต 2  82  ทอง 18   

19 โรงเรียนวดัสะพานหนิ สพป. พษิณุโลก เขต 3  81  ทอง 19   

20 โรงเรียนบา้นพระปรางค ์ สพป. สุโขทยั เขต 2  80  ทอง 20   

21 โรงเรียนบา้นดง สพป. ล าพูน เขต 2  79  เงนิ 21   

22 โรงเรียนบา้นโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2  79  เงนิ 21   

23 โรงเรียนบา้นเขาสมอแคลง(ริว้ศริวิฒัน์อุปถมัภ์) สพป. พษิณุโลก เขต 2  78  เงนิ 23   

24 โรงเรียนวดัทา่ขา้มสริพิรหมคณุวรุิฬหศ์ลิาจารอุปถมัภ์ สพป. น่าน เขต 1  78  เงนิ 23   

25 โรงเรียนบา้นเทพนคร สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  77  เงนิ 25   

26 โรงเรียนชุมชนบา้นแมต่า้น(ราษฎรบ ารุง) สพป. ตาก เขต 2  76  เงนิ 26   

27 โรงเรียนบุรพรตัน์วทิยาคาร สพป. พจิติร เขต 2  76  เงนิ 26   

28 โรงเรียนบา้นปงสนุก สพป. น่าน เขต 2  76  เงนิ 26   

29 โรงเรียนบา้นยางครก สพป. เชียงใหม ่เขต 5  76  เงนิ 26   

30 โรงเรียนวดัหนองแก สพป. อุทยัธานี เขต 1  76  เงนิ 26   

31 โรงเรียนบา้นทา่ขึน้ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  75  เงนิ 31   

32 โรงเรียนบา้นนาอุน่น่อง(ประชารฐัวทิยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2  75  เงนิ 31   

33 โรงเรียนบา้นหวัลา สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2  75  เงนิ 31   

34 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  75  เงนิ 31   

35 โรงเรียนบา้นบุง่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  74  เงนิ 35   

36 โรงเรียนบา้นมว่งชุม สพป. เชียงใหม ่เขต 3  74  เงนิ 35   

37 โรงเรียนบา้นหว้ยขา้วลีบ สพป. เชียงใหม ่เขต 4  74  เงนิ 35   

38 โรงเรียนบา้นแมฮ่อ้ยเงนิ สพป. เชียงใหม ่เขต 1  74  เงนิ 35   

39 โรงเรียนบงึเฒา่วทิยา สพป. พจิติร เขต 1  73  เงนิ 39   

40 โรงเรียนบา้นพุตอ่ สพป. อุทยัธานี เขต 2  72  เงนิ 40   

41 โรงเรียนบา้นสองแควใต ้ สพป. ล าปาง เขต 2  72  เงนิ 40   

42 โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ สพป. สุโขทยั เขต 1  71  เงนิ 42   

43 โรงเรียนสวา่งวทิย ์ สพป. อุตรดติถ์ เขต 2  71  เงนิ 42   

 

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

 



 

ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพ 
การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบแหง้ ป.4-ป.6 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนศรีวทิยา สพป. ตาก เขต 1  96.40  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบา้นวงัออ้ สพป. พจิติร เขต 1  93.40  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปูแกง(อนิทราราษฎร์อปุถมัภ์) สพป. เชียงราย เขต 2  92.40  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง สพป. นครสวรรค ์เขต 1  92.20  ทอง 4   

5 โรงเรียนวดับา้นบางลายใต ้ สพป. พจิติร เขต 2  90.80  ทอง 5   

6 โรงเรียนบา้นสนัทราย (ราษฎร์สามคัค)ี สพป. เชียงราย เขต 3  90.60  ทอง 6   

7 โรงเรียนบา้นนา สพป. น่าน เขต 1  89.80  ทอง 7   

8 โรงเรียนวดัดอนจ ั่น สพป. เชียงใหม ่เขต 1  89.40  ทอง 8   

9 โรงเรียนวดัจอมทอง สพป. เชียงใหม ่เขต 4  89.20  ทอง 9   

10 โรงเรียนบา้นขอบดง้ สพป. เชียงใหม ่เขต 3  88.60  ทอง 10   

11 โรงเรียนวดัหว้ยพระจนัทร์ สพป. อุทยัธานี เขต 2  88.40  ทอง 11   

12 โรงเรียนบา้นอุมลอง (เถนิ) สพป. ล าปาง เขต 2  88.20  ทอง 12   

13 โรงเรียนบา้นเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4  88  ทอง 13   

14 โรงเรียนอนุบาลเมืองอทุยัธานี สพป. อุทยัธานี เขต 1  87.40  ทอง 14   

15 โรงเรียนบา้นปางแปก สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 1  87  ทอง 15   

16 โรงเรียนบา้นถิน่ สพป. แพร่ เขต 1  86.80  ทอง 16   

17 โรงเรียนบา้นสะเดาซา้ย สพป. นครสวรรค ์เขต 2  86.80  ทอง 16   

18 โรงเรียนบงึหญา้ สพป. สุโขทยั เขต 1  86.60  ทอง 18   

19 โรงเรียนบา้นดง สพป. ล าพูน เขต 2  86.60  ทอง 18   

20 โรงเรียนบา้นดู(่สหราษฎร์พฒันาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1  86.40  ทอง 20   

21 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พษิณุโลก เขต 3  86.20  ทอง 21   

22 โรงเรียนบา้นช าบอน สพป. อุตรดติถ์ เขต 2  86  ทอง 22   

23 โรงเรียนบา้นหนองชา้งคนื สพป. ล าพูน เขต 1  86  ทอง 22   

24 โรงเรียนบา้นคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  85.60  ทอง 24   

25 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 (ทุง่โพธิท์ะเล) สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  84.80  ทอง 25   

26 โรงเรียนบา้นนาอุน่น่อง(ประชารฐัวทิยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2  84.60  ทอง 26   

27 โรงเรียนบา้นพดัโบก สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  84.60  ทอง 26   

28 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บา้นปางป้อม) สพป. พะเยา เขต 2  84.40  ทอง 28   

29 โรงเรียนบา้นแมต่าวใต ้ สพป. ตาก เขต 2  84.20  ทอง 29   

30 โรงเรียนบา้นตะกุดเป้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  84  ทอง 30   

31 โรงเรียนบา้นทุง่กลว้ย สพป. ล าปาง เขต 1  84  ทอง 30   

32 โรงเรียนวดัเขาดมุ สพป. นครสวรรค ์เขต 3  84  ทอง 30   

33 โรงเรียนบา้นแมต่อ้บใต ้ สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2  83.80  ทอง 33   

34 โรงเรียนบา้นปางขมุ สพป. เชียงใหม ่เขต 2  83.60  ทอง 34   

35 โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  83.20  ทอง 35   

36 โรงเรียนบา้นแมอ่า่งขาง สพป. เชียงใหม ่เขต 5  83.20  ทอง 35   

37 โรงเรียนบา้นถ า้ สพป. ล าปาง เขต 3  83  ทอง 37   

38 โรงเรียนวดัทา่หมืน่ราม สพป. พษิณุโลก เขต 2  81.20  ทอง 38   

39 โรงเรียนบา้นหว้ยทราย สพป. เชียงใหม ่เขต 6  81  ทอง 39   

40 โรงเรียนบา้นปรางค ์ สพป. น่าน เขต 2  80.80  ทอง 40   

41 โรงเรียนบา้นพระปรางค ์ สพป. สุโขทยั เขต 2  80.80  ทอง 40   

42 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  80  ทอง 42   

43 โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 46 (ดอกค าใต)้ สพป. พะเยา เขต 1  80  ทอง 42   

44 โรงเรียนบา้นวงัเวนิ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  -  -    

 

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

 



 

 

ผลการแขง่ขนั ศลิปะ-ดนตร ี
การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.1-ม.3 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

รหสักจิกรรม : 643 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บา้นทา่ตอน)ฯ สพป. เชียงใหม ่เขต 3  93.40  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนร่องเคาะวทิยา สพป. ล าปาง เขต 3  92.20  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ สพป. นครสวรรค ์เขต 1  90.80  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบา้นเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3  86.60  ทอง 4   

5 โรงเรียนเทศบาลทา่อฐิ สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  86.40  ทอง 5   

6 โรงเรียนบา้นหนองหลวง สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  85.60  ทอง 6   

7 โรงเรียนบา้นแมข่า้วตม้ทา่สุด สพป. เชียงราย เขต 1  85  ทอง 7   

8 โรงเรียนวดัป่าตงึหว้ยยาบ สพป. ล าพูน เขต 1  84.20  ทอง 8   

9 โรงเรียนบา้นถ า้ลอด สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 1  83.80  ทอง 9   

10 โรงเรียนบา้นภูเงนิ สพป. พะเยา เขต 1  83.80  ทอง 9   

11 โรงเรียนอนิทนนทว์ทิยา สพป. เชียงใหม ่เขต 6  83.60  ทอง 11   

12 โรงเรียนบา้นสกัแหง้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  83.40  ทอง 12   

13 โรงเรียนบา้นแมต่าว สพป. ตาก เขต 2  83.20  ทอง 13   

14 โรงเรียนบา้นโป่งบุญเจรญิ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  83  ทอง 14   

15 โรงเรียนวดัทพัหมนั สพป. อุทยัธานี เขต 2  82.80  ทอง 15   

16 โรงเรียนเจดยี์หลวงพทิยา สพป. เชียงราย เขต 2  82.80  ทอง 15   

17 โรงเรียนวดัแมแ่กด้น้อย สพป. เชียงใหม ่เขต 2  82.60  ทอง 17   

18 โรงเรียนบา้นเขาน้อย สพป. พษิณุโลก เขต 2  82.40  ทอง 18   

19 โรงเรียนอุดมพฒันา สพป. นครสวรรค ์เขต 3  82.40  ทอง 18   

20 โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั สพป. เชียงใหม ่เขต 4  81.60  ทอง 20   

21 โรงเรียนบา้นหว้ยอจีีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  81.60  ทอง 20   

22 โรงเรียนบา้นแมห่ว่าง สพป. ล าพูน เขต 2  81.60  ทอง 20   

23 โรงเรียนบา้นร่องสา้น สพป. พะเยา เขต 2  81.20  ทอง 23   

24 โรงเรียนแมโ่ป่งประชาสามคัค ี สพป. เชียงใหม ่เขต 1  81.20  ทอง 23   

25 โรงเรียนธงชยัวทิยา สพป. ล าปาง เขต 1  80.40  ทอง 25   

26 โรงเรียนบา้นปงสนุก สพป. น่าน เขต 2  78.80  เงนิ 26   

27 โรงเรียนบา้นดอนชยั(ประชาอทุศิ) สพป. แพร่ เขต 1  78.20  เงนิ 27   

28 โรงเรียนบา้นตาลเหนือ สพป. เชียงใหม ่เขต 5  78  เงนิ 28   

29 โรงเรียนบา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  77.20  เงนิ 29   

30 โรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน สพป. นครสวรรค ์เขต 2  77  เงนิ 30   

31 โรงเรียนบา้นหนองหวัปลวก สพป. พจิติร เขต 1  76.60  เงนิ 31   

32 โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ สพป. สุโขทยั เขต 1  76.60  เงนิ 31   

33 โรงเรียนประกติเวชศกัดิ ์ สพป. น่าน เขต 1  76.40  เงนิ 33   

34 โรงเรียนบา้นจอมแจ้งมติรภาพที ่193 สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2  75  เงนิ 34   

35 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  73  เงนิ 35   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการแขง่ขนั ศลิปะ-ทศันศลิป์ 
การแขง่ขนัการเขียนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

รหสักจิกรรม : 300 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบา้นคลองปลาหมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  96  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบา้นโชคชยัพฒันา สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  93  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนชุมชนบา้นวงัพกิลุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  90  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต ัง้ตรงจติร 12 สพป. พษิณุโลก เขต 2  88  ทอง 4   

5 โรงเรียนมติรมวลชนเชียงใหม ่ สพป. เชียงใหม ่เขต 3  87  ทอง 5   

6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บา้นบวัสถาน) สพป. พะเยา เขต 2  86  ทอง 6   

7 โรงเรียนบา้นหลกัปนั สพป. เชียงใหม ่เขต 2  85  ทอง 7   

8 โรงเรียนบา้นดอนปิน สพป. เชียงใหม ่เขต 1  84  ทอง 8   

9 โรงเรียนบา้นน ้าพ้ีมติรภาพที ่214 สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  79  เงนิ 9   

10 โรงเรียนบา้นลาดคือ้ สพป. พษิณุโลก เขต 3  78  เงนิ 10   

11 โรงเรียนบา้นสบเตีย๊ะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6  77  เงนิ 11   

12 โรงเรียนบา้นน ้าดบิ สพป. ตาก เขต 1  76  เงนิ 12   

13 โรงเรียนวดัเขาพระยาสงัฆาราม สพป. อุทยัธานี เขต 2  75  เงนิ 13   

14 โรงเรียนบา้นหนองรงัสติ สพป. สุโขทยั เขต 2  74  เงนิ 14   

15 โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 สพป. ตาก เขต 2  73  เงนิ 15   

16 โรงเรียนชุมชนบา้นน ้าดบิ สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2  69  ทองแดง 16   

17 โรงเรียนชุมชนบา้นออ้ย สพป. น่าน เขต 1  69  ทองแดง 16   

18 โรงเรียนทองทพิยว์ทิยา สพป. ล าปาง เขต 2  69  ทองแดง 16   

19 โรงเรียนบรรณโศภษิฐ์ สพป. น่าน เขต 2  69  ทองแดง 16   

20 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค ์เขต 2  69  ทองแดง 16   

21 โรงเรียนบา้นเดน่เหล็ก สพป. อุตรดติถ์ เขต 2  69  ทองแดง 16   

22 โรงเรียนชุมชนบา้นหวัหวาย สพป. นครสวรรค ์เขต 3  58  เขา้ร่วม 22   

23 โรงเรียนทุง่ฮ ัว้วทิยา สพป. ล าปาง เขต 3  58  เขา้ร่วม 22   

24 โรงเรียนบา้นนาหลวง(ประชาพฒันา) สพป. แพร่ เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

25 โรงเรียนบา้นปงเเมล่อบ สพป. ล าพูน เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

26 โรงเรียนบา้นปากคลองรว่ม สพป. สุโขทยั เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

27 โรงเรียนบา้นปากเหมือง สพป. เชียงใหม ่เขต 4  58  เขา้ร่วม 22   

28 โรงเรียนบา้นป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3  58  เขา้ร่วม 22   

29 โรงเรียนบา้นภูเงนิ สพป. พะเยา เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

30 โรงเรียนบา้นยางเปา สพป. เชียงใหม ่เขต 5  58  เขา้ร่วม 22   

31 โรงเรียนบา้นสระนารายณ์ สพป. อุทยัธานี เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

32 โรงเรียนบา้นสุขส าราญ สพป. พจิติร เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

33 โรงเรียนบา้นหว้ยผกักูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  58  เขา้ร่วม 22   

34 โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

35 โรงเรียนบา้นเนินกรอย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

36 โรงเรียนบา้นแมห่ว่าง สพป. ล าพูน เขต 2  58  เขา้ร่วม 22   

37 โรงเรียนวดัคลองคณู  สพป. พจิติร เขต 2  58  เขา้ร่วม 22   

38 โรงเรียนวดันากลาง สพป. นครสวรรค ์เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

39 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

40 โรงเรียนวดัศรีดอก (ประชาพฒันา) สพป. แพร่ เขต 2  58  เขา้ร่วม 22   

41 โรงเรียนวดัเหมืองงา่พเิศษวทิยา สพป. เชียงราย เขต 2  58  เขา้ร่วม 22   

42 โรงเรียนสบป้าดวทิยา สพป. ล าปาง เขต 1  58  เขา้ร่วม 22   

43 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4  58  เขา้ร่วม 22   

 

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

 



 

 

ผลการแขง่ขนั เรยีนรว่ม - ภาษาไทย 
การแขง่ขนัการจดัท าหนงัสอืเลม่เล็ก ประเภทนกัเรียนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ที ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบัภาคเหนือ สงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ณ จงัหวดัพษิณุโลก 
ระหวา่ง วนัที ่16-18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

DOC.6 

รหสักจิกรรม : 109 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบา้นปงสนุก สพป. น่าน เขต 2  89  ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนชุมชนบา้นหลวง สพป. พะเยา เขต 2  86  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบา้นป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3  81  ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบา้นวงัน ้าขาว สพป. สุโขทยั เขต 1  75  เงนิ 4   

5 โรงเรียนบา้นหนิประกาย สพป. พษิณุโลก เขต 2  74  เงนิ 5   

6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดติถ์ เขต 1  73  เงนิ 6   

7 โรงเรียนวดัชา่งเคีย่น สพป. เชียงใหม ่เขต 1  72  เงนิ 7   

8 โรงเรียนชุมชนบา้นบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถมัภ์) สพป. แพร่ เขต 2  71  เงนิ 8   

9 โรงเรียนชุมชนตอ่แพวทิยา สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 1  70  เงนิ 9   

10 โรงเรียนชุมชนวดัยา่นขาด สพป. พษิณุโลก เขต 3  69  ทองแดง 10   

11 โรงเรียนบา้นหลกัปนั สพป. เชียงใหม ่เขต 2  68  ทองแดง 11   

12 โรงเรียนบา้นเขาลูกโล ่ สพป. อุทยัธานี เขต 2  68  ทองแดง 11   

13 โรงเรียนบา้นแมเ่ทย สพป. ล าพูน เขต 2  67  ทองแดง 13   

14 โรงเรียนชุมชนบา้นทา่ขา้ม สพป. เชียงใหม ่เขต 5  66  ทองแดง 14   

15 โรงเรียนบา้นเทพนคร สพป. ก าแพงเพชร เขต 1  66  ทองแดง 14   

16 โรงเรียนบา้นสบพลงึ สพป. ล าปาง เขต 1  65  ทองแดง 16   

17 โรงเรียนวดัทา่ซุด(เจรญิศลิป์) สพป. นครสวรรค ์เขต 1  65  ทองแดง 16   

18 โรงเรียนบา้นวงัฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1  64  ทองแดง 18   

19 โรงเรียนโป่งแพรว่ทิยา สพป. เชียงราย เขต 2  63  ทองแดง 19   

20 โรงเรียนบา้นรกัแผน่ดนิ สพป. เชียงราย เขต 4  58  เขา้ร่วม 20   

21 โรงเรียนบา้นสนัป่าไร ่ สพป. ตาก เขต 2  57  เขา้ร่วม 21   

22 โรงเรียนบา้นบอ่กะปุง สพป. นครสวรรค ์เขต 2  56  เขา้ร่วม 22   

23 โรงเรียนมติรมวลชนเชียงใหม ่ สพป. เชียงใหม ่เขต 3  55  เขา้ร่วม 23   

24 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  55  เขา้ร่วม 23   

25 โรงเรียนบา้นวงักระโดนน้อย สพป. นครสวรรค ์เขต 3  54  เขา้ร่วม 25   

26 โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะห)์ สพป. พษิณุโลก เขต 1  54  เขา้ร่วม 25   

27 โรงเรียนชุมชนบา้นแมสุ่ก สพป. พะเยา เขต 1  53  เขา้ร่วม 27   

28 โรงเรียนบา้นศรีสุพรรณ สพป. ล าพูน เขต 1  52  เขา้ร่วม 28   

29 โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา สพป. ตาก เขต 1  51  เขา้ร่วม 29   

30 โรงเรียนบา้นปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1  51  เขา้ร่วม 29   

31 โรงเรียนบา้นหนองสะแก สพป. พจิติร เขต 1  51  เขา้ร่วม 29   

32 โรงเรียนบา้นเพชรมงคล สพป. ก าแพงเพชร เขต 2  51  เขา้ร่วม 29   

33 โรงเรียนวดัปากน ้า สพป. สุโขทยั เขต 2  51  เขา้ร่วม 29   

34 โรงเรียนแมม่อกวทิยา สพป. ล าปาง เขต 2  51  เขา้ร่วม 29   

 

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

 

 

 

 


