
รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  “คีตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน” 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (โคลงสี่สุภาพ) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   

1. นางสาวขวัญฤด ี ศรีษะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายนันทพงค์   นลทิตย์ 

3. นางสาวณัฐธิดา แสนเรือน 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

1. นางนุชจรี  อานัย (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายภานุกฤษณ์ ทองออน 

3. นางสาวณัฐณิชา ดวงเนตรงาม 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสา    

1. นายสมโภชน ์  จันด้วง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวปายศิกานต์   ทิมูล 

3. นางสาวนวรัตน์   สร้อยสน 

 

รางวัลชมเชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นายบุณยกร  คงค า (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวเพ็ญพิชา น้อยเครือ 

3. นางสาวณัฐณิชา ศิลป์ชัย 

     

 

 



รางวัลชมเชย โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   

1. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค(์อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวกมลนันธ์ ทุชุมภู (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

3. นางสาวอัญชลี   อมรวุฒิธรรม 

4. นางสาวอริษา   จันดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “การแข่งขันมนุษย์เจ้าปัญหา’’ 

(ตอบปัญหาวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครองไทย 

รัฐประศาสนาศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ     โรงเรียนพญาเม็งราย      

1. นางปรียา  โสทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายวิชานนท์  เนาวฉาด   

3. นางสาวเรณุกา นนตานอก 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์      

1. นายทศพร  วรรณา (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นาสาวธัญญานุช อิตต๊ะจวง 

3. นาสาวชีวา  อินกัน 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

1. อาจารย์กัญญารัตน์ นาคอ่อน  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวปพิชญา   ขันธารักษ์ 

3. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจกลม 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง    

1. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   (อาจารย์ที่ปรึกษา)           

2. นางสาวพรสุดา มูลเอียด 

3. นางสาวกฤตพร ยะบุญทา 

 

 



รางวัลชมเชย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์      

1. อาจารย์นภัสวรรณ อิก าเหนิด   (อาจารย์ที่ปรึกษา)     

2. อาจารย์ณัฐพร  เทือกเถาสาร   (อาจารย์ที่ปรึกษา)     

3. นางสาวธีรนาฎ    เอ็วจักร            

4. นางสาวกัญญาณัฐ    สมณาบัติ 

 

รางวัลชมเชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นางสุภาวรรณ  ตันจันทร ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร ์  

3. นางสาวศิวปรียา มีแก้ว  

 

รางวัลชมเชย โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   

1. อาจารย์ณัฎฐวดี ดวงใจ  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวเสมอใจ ติ๊บขัด 

3. นางสาวณัฐธยาน์ ค าลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  “คีตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน”  

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 

(กาพย์ยานี 11) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ      โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   

1. นางสาวขัญฤดี  ศรีษะ  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายนครชัย    หล้ากาวี 

3. นางปริศนา    สายมณี 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

1. นางสาวกมลวรรณ นันตี  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงปนัดดา   ต๊ะรังสี 

3. เด็กหญิงพรไพริน   เพ็ชรรัตน์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวังเหนือวิทยา   

1. นางสาวเมทิญา นนท์ศร ี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   โหนกลาง 

3. เด็กหญิงกุลจิรา   แซ่ลี 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นายบุณยกร  คงค า  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงไปรยา   ปิติวรนันทร์ 

3. เด็กหญิงนพราภรณ์   ค าเสน 

 



รางวัลชมเชย  โรงเรียนสา    

1. นายสมโภชน ์  จันด้วง  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงบุญรักษา   มั่งมี 

3. เด็กหญิงจิรัชญา   จ่าเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  ยุวชนรุ่นใหม่สืบสานเพลงไทยลกูทุ่ง 

 (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ      โรงเรียนวชิรป่าซาง   

1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงนันทกานต์ ยองสุวรรณ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยา   

1. นางจารุณี  เทพทอง  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไพศาลวณัชสกุล 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุนทรศึกษา   

1. นายรัฐพงษ์  ค าใส  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กชายอภิเชษฐ แช่มชื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  ยุวชนรุ่นใหม่สืบสานเพลงไทยลกูทุ่ง 

 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ      โรงเรียนวชิรป่าซาง 

1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวอภิญญดา   แก้วยองผาง 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  

1. นายวิโรจน ์  สุนันตา   (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นาย ณัฐพงษ์   ธิหนู 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

1. นางสาวนรันลักษณ์ รังษี    (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายนิติพัฒน์    ไชยบุญแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

ชนะเลิศ  โรงเรียนเสริมงามวิทยา   

1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงวธิดา   อินวัน 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  

1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงเกสรา   สินธุชัย 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยา   

1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงศิริวรรณ   รัตนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษไทย  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่   

1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวชมพูนิกข์  พรมลักษณ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ   

1. นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายธีระวัฒน์   ดาวเลิศ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   

1. นางสาวดานุมาศ ทิยาว  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวอริสรา   ระพาเพท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการแข่งขัน “วงดนตรีสตริง” 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ คร้ังที่ ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนหอพระจังหวัดเชียงใหม่ 

๑. นายวชิรวิทย์  วันมหาชัย (อาจารย์ที่ปรึกษา)    

๒. นางสาวปานชีวา ชูศิลป์ 

๓. นางสาวกชกร  ศรีสุภา 

๔. นางสาวนฤมล  นาเมืองรักษ์ 

๕. นางสาวชิดชนก ลุงมา 

๖. นายมินทดา  สมนึก 

๗. นางสาวชาลิสา เครือมาส 

๘. นายธนกิจ  ชูณะวัฒน์ 

๙. เด็กชายสุภกิณห์ ลึกสิงห์แก้ว 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๑. นางสาวดารุณี  ค านวล (อาจารย์ที่ปรึกษา)  

๒. นายธิติธรณ ์  เที่ยงทอง 

๓. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี 

๔. นายจีรวัฒน์  ปันใย 

๕. นายบรรพต  กุตัน 

๖. นางสาวภัทราพร ตั้งประเสริฐ 

๗. นางสาววรณัญญารัตน์ พรมค าแดง 

 

 

 



 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑. นายอิทธิกร            มาฟู (อาจารย์ที่ปรึกษา)   

๒. เด็กหญิงสุพรรษา ศรีชัย 

๓. เด็กชายนันทภัทรร ทิศสุกใส 

๔. เด็กหญิงณัฐชา เครือสาร 

๕. เด็กชายวีรวร  ค าโล 

๖. นายพิพัฒนชัย รินฟอง 

๗. นายกิตติพร  เพียรจริง 

๘. เด็กชายสุชาครีย์ นามแก้ว 

๙. นายกิตติพัฒน์ คาหมี  (ผู้ควบคุม) 

๑๐. นายยุทธนา  ก้อนค้า (ผู้ควบคุม)       

รางวัลชมเชย  โรงเรียนพินิจวิทยา 

๑. นายน าชัย  วงค์อินทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)   

๒. นายศุภกร  อุบลศรี 

๓. นายธนโรจน์  สุทธิพงษ์ 

๔. นายปภินวิทย์  มาตรแก้ว 

๕. นายกฤตมุข  หนูใจ 

๖. นายศิริพัฒน์  สิริปิยานนท์ 

๗. นางสาวณปภัช  วงค์เขียว 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนบ้านกาดวิทยา 

๑. นายธนารัตน์  เชื้อเมืองพาน (อาจารย์ที่ปรึกษา)   

๒. เด็กชายวิศรุต  กาฬภักดี 

๓. เด็กชายพีระพัฒน์ เซ่งจ่าว 

๔. เด็กหญิงเจือจันทร์ พิลาสชวนพิศ 

๖. เด็กหญิงพิจิตรา เปี้ยจันตา 

๗. เด็กชายคัมภีร์  ลาวหาง 



 

รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวธิตยา   อะกะเรือน 

3. นางสาวอชิรญา   มานะผลสุขเจริญ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  

1. นายยุรนันท์    สถานป่า (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นายศิวดล    เทียนแสง 

3. นางสาวศศิพิมพ์   ตู้หิรัญมณี 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

1. นางสาวณัฐภรณ์   ใจวงค ์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นายกฤตธรรม์   ธรรมลังกา 

3. นางสาวสุจิรา   สายเครืมมอย 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนมัธยมวิทยา   

1. นางสาวธัญญารัตน์   ตุงใย (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นายสิทธชัยโชค   เขียวข า 

3. นางสาวณัฐภิญญา   ศรีวิชัย 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนบ้านกาดวิทยา   

1. นางสาวชนิสรา   ทาเหลือง  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวรัตนา   วานิชประดิษฐ์ 

3. นางสาวปภาวรินทร์   ผลดร 



รายงานผลการแข่งขัน“ดนตรีพื้นบ้านล้านนา วงสะล้อ ซอซึง” 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี   นางศรีนวล  ว าอางค์ศรี (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       นางอัญชญา  ต๊ะนา (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       เด็กชายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี 

       นางสาวเอ้ือมใจ  ใจแสนวงค์ 

       นายนาคนรินทร์  ทรายค า 

       นายภูดิท  เตจ๊ะ 

       นายภารดา  ทิพย์วรรณ 

       เด็กชายณัฐภัทร  อินลังกา 

       นายธนวัฒน์  สมบูรณ์ 

       เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ 

       นายกิตติพงศ์  วงค์ชัย 

       นายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนล าปางกัลยาณี  นางศรีนวล  ว าอางค์ศรี (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       นางอัญชญา  ต๊ะนา (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       นายคามิน  ท าว่อง 

       เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ 

       นายอรินชยา  เอิกเกรืก 

       เด็กชายเมธัส  กาเตจ๊ะ 

       เด็กชายฉลองราช  ศักดิ์แสน 

       เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ 

       เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธวาวงษ์ 

       เด็กชายชินวัตร  บุญพร้อม 

       เด็กชายธนาคินทร์  ทองขาว 



 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมอกวิทยา  นางสาวประนอม  ดลนแก้ว(อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       เด็กชายวีรพงษ์  กิติดรจน์ 

       เดก็หญิงสุธาภรณ์  ตามไว 

       เด็กชายพงศกร  กาวิน 

       เด็กชายจรวุทธ  สายนวล 

       เด็กชายจิราชัย  เครือจันต๊ะ 

       เด็กหญิงเนตรนภา  พุลน้อย 

       เด็กชายรพีวัฒน์  เทือกถา 

       เด็กชายเอกรินทร์  ปัญญาวศ 

       เด็กชายกฤษดา  เครือกลางโรง 

       เด็กชายเอกภัทร  ขัตติยะ 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนมัธยมวิทยา  นายเสกศักดิ์  อินปัญญา  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       เด็กหญิงอโรชา  เครือนวล 

       เด็กหญิงจิรัชญา  ตาใจ 

       เด็กชายรพีภัทร  วงค์แสน 

       เด็กชายศุกมงคล  วงค์ศร 

       เด็กชายกิตติภูมิ  ยอดขะจ๋า 

       เด็กชายศุกวิชญ์  มาตา 

       เด็กชายอภิรักษ์  บุญยืน 

       เด็กชายภูรีภัทร์  จันต๊ะวงค์ 

       เด็กชายธนกฤต  ต้นตระกูลเจริญชัย 

 

 

 

 



รางวัลชมเชย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จ.ล าพูน นางสาวนิตยา  อุตระชานี (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

       เด็กชายนนทนันธ์  วงค์ฉะยา 

       เด็กชายกริชฎา  ลุดมา 

       เด็กหญิงมนัลชนก  สบทอง 

       เด็กหญิงพนิสา  กอเกือตระกูล 

       เด็กหญิงสุพรรณี  ปู่ชั่ว 

       นายนริศ  ปัญญาศรี 

       นายวัชรพงษ์  อินทวงศ์ 

       นายวัชรพล  อินทวงศ์ 

       นางสาวบุญฑิรา  จุน 

       เด็กหญิงวิไลวรรณ  แช่ว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “ร้องเพลงภาษาจีนกลาง” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา   

1. นายวสันต ์  มูลฟู  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสวากัณฐ์มนี   สุวรรณเสรีรักษ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   

1. นายจักรพงษ์  อัมพุธ  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นายเจษฎา  สุริเมือง 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพญาเม็งราย   

1. นางสาวเบญจมาภรณ์ ท้าวค าหล่อ (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวสุนันทา   โคตะมูล 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  

1. นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวทิพย์วัลย์ งามข า 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   

1. นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวอภิญญา   เชมเชย 

 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนศรีนคร    

1. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ  (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวหนึ่งฤทัย   สายบัวต่อ 



 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม   

1. นายวุฒิชัย  อภิสวัสดิ์มงคล (อาจารย์ผู้ควบคุม) 

2. นางสาวณุตรา  มาเยอะ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “วาดเส้นหุ่นนิ่ง” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   

1. อาจารย์อรพิณ สุภาวงค ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายสุกฤษฏิ์    สุค าอ้าย   

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. อาจารย์สุภาภรณ์ แก้วสีงาม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายพิศวัสต์    วรรณฟู 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสา    

1. นางสาวนภัสสร ค าเครื่อง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายเมตสิทธิ์    ค าสุหล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “วาดเส้นหุ่นนิ่ง” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นางสาวสุภาภรณ ์ แก้วสีงาม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงชาลิสา   ไชยยนธิยะ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

1. นางสาวธมลวรรณ รินยะ  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงอรรถพล   อินทร์ป่าน 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมอกวิทยาคม   

1. นายณัฐพล  มาโยง  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ขุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “วาดภาพหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาท” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

1. นายวีระพงษ์  จิโนปง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงศิรินทร   ใหม่โปธิ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

1. นายวีระพงษ์  จิโนปง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กชายวุฒิชัย  ปาเมืองมูล 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

1. นายวีระพงษ์  จิโนปง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. เด็กหญิงชนกนินทร์  ไชยจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการแข่งขัน “วาดภาพหัวข้อ ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นางสุภาภรณ์  แก้วสีงาม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

1. นางสาวสิริญา  ศรีชัย  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1. นางสาวสุภาภรณ ์ แก้วสีงาม  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวอาภาพรรณ   อวดห้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการแข่งขัน “ประติมากรรมสัตว์ในวรรรคดี” 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี ๙ “สานศิลป์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” 

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จ.ล าพูน   

1. นายสุชาติ รัตนอารยธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายชัชวาล แสงศีรวีศักดิ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

1. นายศักรินทร์ สืบสอน  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นายณัชพล พินทิสืบ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จ.ล าพูน  

1. นายสุชาติ รัตนอารยธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2. นางสาวรัชน ี ฟ้ากุศล 

 


