
สร�ปผลก�จกรรมแข�งข �น
โรงเร�ยนบ�านป� าหม�อหนองค� สพป. ขอนแก�น เขต ๑

ล�าด �บ หมวดหม�� รายการ คะแนน เหร�ยญ อ �นด �บ น�กเร�ยน คร�

1 ภาษาไทย การแข�งข �นค �ดลายม�อส��อภาษา
ไทย ป.1-ป.3 

84 ทอง 9 1. เด�กหญ�งสโร
ชา  ส�ภาษร

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

2 ภาษาไทย การแข�งข �นค �ดลายม�อส��อภาษา
ไทย ป.4-ป.6 

80 ทอง 11 1. เด�กหญ�งพ �ชรา
ภรณ�  หงษ�พ �นธ�

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

3 ภาษาไทย การแข�งข �นเร�ยงร�อยถ�อยความ 
(การเข�ยนเร��องจากภาพ) ป.1-
ป.3 

87 ทอง 5 1. เด�กหญ�งกนก
พร  วงกอง

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข

4 ภาษาไทย การแข�งข �นเร�ยงร�อยถ�อยความ 
(การเข�ยนเร�ยงความ) ป.4-
ป.6 

88 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กหญ�งชญา
ดา  ส�พฤกษ�

1. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย

5 ภาษาไทย การแข�งข �นท�องอาขยาน
ท�านองเสนาะ ป.1-ป.3 

77.2 เง�น 5 1. เด�กหญ�งบ �ว
บ�ชา  นามม�ล

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข

6 ภาษาไทย การแข�งข �นกว�เยาวชนคนร��น
ใหม� กลอนส�� (๔ บท) ป.4-ป.6 

82 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�ง
จ�ฑามณ�  ค�าแก�ว
2. เด�กหญ�งธ �น
ยพร  บ�รพ �ฒน�

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย
2. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย

7 คณ�ตศาสตร� การแข�งข �นอ �จฉร�ยภาพทาง
คณ�ตศาสตร� ป.1-ป.3 

64 ทอง
แดง

6 1. เด�กชายชญาน�
น  เจร�ญช �ย

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข

8 คณ�ตศาสตร� การแข�งข �นอ �จฉร�ยภาพทาง
คณ�ตศาสตร� ป.4-ป.6 

70 เง�น 8 1. เด�กหญ�งณ�ฐ
กมล  ชาน�ช�ด

1. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย

9 คณ�ตศาสตร� การแข�งข �นค�ดเลขเร�ว ป.4-
ป.6 

32 เข�า
ร�วม

รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กชายศ�ลา  
ส�ดชาต�

1. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย

10 คณ�ตศาสตร� การแข�งข �นเวทคณ�ต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเล�ศ 1. เด�กหญ�งบ �ว
บ�ชา  นามม�ล

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข

11 คณ�ตศาสตร� การแข�งข �นเวทคณ�ต ป.4-ป.6 74 เง�น



รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�งวร�ญธ�
ญา  แก�วแจ�มดา

1. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย

12 ว�ทยาศาสตร� การแข�งข �นเคร��องร�อน 
ประเภทร�อนนานย�งยาง ป.4-
ป.6 

92 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กชายณรงค�
ฤทธ� �  โนนท�ง
2. เด�กชายอ�ศรา  
ทองอาจ

1. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย
2. นายอมร  
ไชยตาแสง

13 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดเพลงค�ณธรรม 
ป.4-ป.6 

83 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กหญ�งธ �น
ยพร  บ�รพ �ฒน�
2. เด�กหญ�งธ�ดา
ขว �ญ  ศร�ส�ก
3. เด�กหญ�งพร
รว�นท�  แสนสน�ท
4. เด�กหญ�งอร�
สรา  หม ��นบ�อแก
5. เด�กหญ�งเก
ษส�ดา  ประพาน

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข
2. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

14 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดเล�าน�ทาน
ค�ณธรรม ป.1-ป.3 

0 เข�า
ร�วม

1. เด�กชายชญาน�
น  เจร�ญช �ย

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

15 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-ป.3 

82 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กชายฑ�ฆาย�  
บ �วไสย�
2. เด�กหญ�งณ�ฐ
ชยา  ชาน�ช�ด

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก
2. นาง
เบญจา  บ�ญ
ว�รพ �นธ��

16 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ป.4-ป.6 

85 ทอง 4 1. เด�กหญ�งส�ธา
ดา  เข�มจร�ยา
2. เด�กชาย
ออสการ�  พาส �น

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก
2. นาง
เบญจา  บ�ญ
ว�รพ �นธ��

17 ส�ขศ�กษา และ
พลศ�กษา

การแข�งข �นตอบป�ญหา
ส�ขศ�กษาและพลศ�กษา ป.1-
ป.6 

75 เง�น 11 1. เด�กชายดน�
เดช  ศร�โคตร
2. เด�กชายว�ชา
นาถ  พรมกรรณ�

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นายอมร  
ไชยตาแสง

18 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นศ�ลป� สร�างสรรค� 
ป.1-ป.3 

78 เง�น 4 1. เด�กหญ�งวรา
ภรณ�  คามนา

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

19 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นศ�ลป� สร�างสรรค� 
ป.4-ป.6 

75 เง�น 5 1. เด�กหญ�ง
เบญจมาศ  ค�าภ�

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

20 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการวาด
ภาพระบายส� ป.1-ป.3 

76 เง�น 6 1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค



1. เด�กหญ�งภ �ทร
จ�ตร  ประพาน

ส�ข

21 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการวาด
ภาพระบายส� ป.4-ป.6 

86 ทอง 5 1. เด�กหญ�งปาน
ฤด�  ป� าสนธ� �

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

22 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการสร�างสรรค�
ภาพด�วยการปะต�ด ป.1-ป.3 

81 ทอง ชนะเล�ศ 1. เด�กชายจ �กร
พงศ�  วงศ�ค�าค�ณ
2. เด�กชายโชต�
พ �ฒน�  หวะส�วรรณ

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข
2. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

23 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นประต�มากรรม 
ป.1-ป.3 

84 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กหญ�งกนก
พร  วงกอง
2. เด�กชายป�ณ
ณว �ฒน�  ทองค�า
3. เด�กชายร �กท�ก
คน  ส�ขะ

1. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข
2. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

24 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นประต�มากรรม 
ป.4-ป.6 

84 ทอง 5 1. เด�กชายฐ�ต�
ศ �กด� �  แจ�งค�า
2. เด�กหญ�งพ �ชรา
ภรณ�  หงษ�พ �นธ�
3. เด�กชายเดชา  
เนตรอ�บล

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นายอมร  
ไชยตาแสง

25 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงไทย
ล�กท��ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 

77 เง�น รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กชายส�
รส�ทธ� �  ว �นช �ย

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

26 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงไทย
ล�กท��ง ประเภทหญ�ง ป.1-ป.6 

78.5 เง�น 5 1. เด�กหญ�ง
จ�ฑามณ�  ค�าแก�ว

1. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

27 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงไทย
ล�กกร�ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 

80 ทอง ชนะเล�ศ 1. เด�กชายเดชา  
เนตรอ�บล

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

28 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงไทย
ล�กกร�ง ประเภทหญ�ง ป.1-ป.6 

75 เง�น รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กหญ�งจ�รา
ท�พย�  จ �นทร�เพ�ง

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

29 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงสากล 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

88 ทอง ชนะเล�ศ 1. เด�กชายภาณ�
ว�ชญ�  มหา

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

30 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงสากล 
ประเภทหญ�ง ป.1-ป.6 

85.5 ทอง ชนะเล�ศ 1. เด�กหญ�งชญา
ดา  ส�พฤกษ�

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

31 ศ�ลปะ-ดนตร� 76 เง�น



การแข�งข �นข �บร�องเพลงพระ
ราชน�พนธ� ประเภทชาย ป.1-
ป.6 

รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กชายภาณ�
ว�ชญ�  มหา

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

32 ศ�ลปะ-ดนตร� การแข�งข �นข �บร�องเพลงพระ
ราชน�พนธ� ประเภทหญ�ง ป.1-
ป.6 

81 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�ง
จ�ฑามณ�  ค�าแก�ว

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

33 ภาษาต�างประเทศ การแข�งข �นพ�ดภาษาอ �งกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.1-ป.3 

60 ทอง
แดง

รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�ง
การต�พ�ชชา  จง
โปร�งกลาง

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

34 ภาษาต�างประเทศ การแข�งข �นพ�ดภาษาอ �งกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.4-ป.6 

64 ทอง
แดง

4 1. เด�กหญ�งอร�
สรา  หม ��นบ�อแก

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น

35 ภาษาต�างประเทศ การแข�งข �นเล�าน�ทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 

-1 - 1. เด�กหญ�งธ �น
ยพร  บ�รพ �ฒน�

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

36 ก�จกรรมพ�ฒนาผ��
เร�ยน

การแข�งข �นการผ�กเง��อน เด�น
ทรงต �วและโยนบอล ป.1-ป.3 

86 ทอง 4 1. เด�กหญ�ง
การต�พ�ชชา  จง
โปร�ง
2. เด�กหญ�งชยา
น�นท�  ส�ทา
3. เด�กหญ�ง
วรกานต�  ประ
สน�ทา
4. เด�กหญ�งส�จ�ต
รา  บางแสน
5. เด�กหญ�งสโร
ชา  ส�ภาษร
6. เด�กหญ�งเปรม
ฤด�  วงษ�ธาน�

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก
3. นายอมร  
ไชยตาแสง

37 ก�จกรรมพ�ฒนาผ��
เร�ยน

การแข�งข �นการใช�เข�มท�ศและ
การคาดคะเนและการสะกด
รอย ป.4-ป.6 

86 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กชายจ �กรก
ฤษ  กร�ณา
2. เด�กชายณ�ฐ
ว�ฒ�  ศร�แหงโคตร
3. เด�กชายดน�
เดช  ศร�โคตร
4. เด�กชายท �ต
พงศ�  ค�ณทะวงษ�
5. เด�กชาย
ธนภ �ทร  ช �ยสะอาด
6. เด�กชายส�ขา
กร  เจร�ญไชย

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข
3. นายอมร  
ไชยตาแสง

38 ก�จกรรมพ�ฒนาผ��
เร�ยน

การแข�งข �นการท�าหน�งส�อเล�ม
เล�ก ป.4-ป.6 

63 ทอง
แดง

รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�งกมล
พรรณ  เกต�เน�ยม
2. เด�กหญ�ง
เบญจมาศ  ค�าภ�

1. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย
2. นายส�รน�น
ท�  ท �พ��าย



39 คอมพ�วเตอร� การแข�งข �นการสร�างการ�ต�น
ด�วยโปรแกรมคอมพ�วเตอร�
กรา��ก ป.1-ป.3 

77 เง�น รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กชายบ �ว
บ�ชา  นามม�ล
2. เด�กหญ�งเกส
รา  ค�างาม

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข

40 คอมพ�วเตอร� การแข�งข �นการสร�างเกมสร�าง
สรรค�จากคอมพ�วเตอร� ป.4-
ป.6 

82 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�งวร�ญธ�
ญา  แก�วแจ�มดา
2. เด�กหญ�งอ�สรา
ภรณ�  ก�กก�อง

1. นายภาน�
ว �ฒน�  ส�งห�
หาญ
2. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

41 คอมพ�วเตอร� การแข�งข �นการสร�าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ป.4-ป.6 

76 เง�น รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กชายท �ต
พงศ�  ค�ณทะวงษ�
2. เด�กชายพ�ร
ณ�ฐ  จ �นเอ��ยม

1. นายภาน�
ว �ฒน�  ส�งห�
หาญ
2. นางสาว
สมพร  ทอง
สวย

42 การงานอาช�พ การแข�งข �นประด�ษฐ�พานพ��ม
ส �กการะ ป.4-ป.6 

93 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๑

1. เด�กหญ�งจ�รา
ท�พย�  จ �นทร�เพ�ง
2. เด�กหญ�งณ�ฐ
กมล  ชาน�ช�ด
3. เด�กหญ�งพ �ชรา
ภรณ�  หงษ�พ �นธ�
4. เด�กหญ�งวช�ร
ญาณ�  ด�าส�วรรณ
5. เด�กชายเดชา  
เนตรอ�บล
6. เด�กหญ�งแพง
ขว �ญ  จ �นอ�ป

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข
3. นางส�
ล �กษณ�  ม�ส�ก
โปดก

43 ปฐมว �ย การป��นด�นน��าม �น ปฐมว �ย 88 ทอง 5 1. เด�กหญ�ง
กชพรรณ  แช�โล�ว
2. เด�กหญ�ง
ช�ต�มา  จงโปร�ง
กลาง
3. เด�กชายฐ�ต�
พ �นธ�  ห �สกรรจ�

1. นางล�าภ�  
แก�วโนนต��น
2. นางศ�ร�
ล �กษณ�  นาค
ส�ข


