
ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

๑ สามเณร ประเสริฐ เกตุหอม      #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 86.7
๒ สามเณร กมลวิทย์    ครองฤทัยชีวี ม.๑ พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง กลุ่มที ่5 86
๓ สามเณร เอกราช  อาจหาญ ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 84.7
๔ สามเณร พีระพล  วงศ์ไทย #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 81.7
๕ สามเณร สันติสุข  โนนขันแก้ว ม.3 ตราชูพิทยาคม กลุ่มที ่7 79.7
๖ สามเณร ภูริภัทร  วงศ์ศรีสุข ม.2 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 71.7 เหรียญเงิน
๗ สามเณร กฤษฎา   กาฬเพ็ญ ม. ๑ พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 74.7 เหรียญเงิน
๘ สามเณร จิรายุ   วงษ์ศิริ #REF! วัดศรีชมชื่น กลุ่มที ่8 63.3 เหรียญทองแดง
๙ สามเณร นันทพงษ์  จ าปาทอง #REF! หนองขุ่นวิทยา กลุ่มที ่9 73.7 เหรียญเงิน
๑๐ สามเณร ธนัชชัย  บุญภา #REF! วัดบุณฑริกาวาส กลุ่มที ่10 69.3 เหรียญเงิน
๑๑ สามเณร อาทิตย์  แก้วม่วง ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 79.3 เหรียญเงิน
๑๒ สามเณร ภูผา  นามค า ม.2 วิจิตรธรรมวิทยา กลุ่มที ่12 65 เหรียญเงิน
๑๓ สามเณร สุเมธ   ทิศรัตน์ ม.๓  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 73 เหรียญเงิน

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

๑ สามเณร ฤทธิรงค์   หอมเนียม   ปลาย พรหมจักรสังวร กลุ่มที ่5 86
๒ สามเณร ธนพล เจ็ดประโคน      #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 85.3
๓ สามเณร กิตติศักด์ิ  บุญศรี #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 81
๔ สามเณร ธนวัฒน์ สุขเสริม ปลาย พระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา กลุ่มที ่9 80
๕ สามเณร วิทยา   ค ารัง ม.6 วิเวกธรรมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่7 76
๖ สามเณร ธิติวุฒิ  ขันทีท้าว ม.4 สิทธิธรรม กลุ่มที ่2 75 เหรียญเงิน
๗ สามเณร อนุชิต  จันทร์ทอง ม.4 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 75.7 เหรียญเงิน
๘ สามเณร ภาณุพงศ์   ศีลธรรม ม. ๖ พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 67 เหรียญเงิน
๙ สามเณร ธนากร   ดวงจันทร์ #REF!  วัดศรีสะอาด กลุ่มที ่8 65.7 เหรียญเงิน
๑๐ สามเณร ศุภกิจ  ต้ังใจ #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดัพระธาตุพนม กลุ่มที ่10 71.3 เหรียญเงิน
๑๑ สามเณร ธนวัฒน์  สามารถ ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 72.7 เหรียญเงิน
๑๒ สามเณร ฉัตร  หวลระลึก ม.6 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 70.7 เหรียญเงิน

"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1  การแขง่ขนัเขยีนเรียงความ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ชื่อ - สกุล

1.2  การแขง่ขนัเขยีนเรียงความ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

๑ สามเณร ภูมิดล ริมทอง ม.1 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 93
๒ สามเณร ตรองธรรม  กุลราช ม.1 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 92
๓ สามเณร มงคล  เพชรกูล ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 90
๔ สามเณร ภฑิล  เสือเอี่ยม ม.3 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 87
๕ สามเณร ชยุตพงศ์  แจ่มใส #REF! พระปริยัติธรรมพระราหุล กลุ่มที ่1 84
๖ สามเณร ธีรศักด์ิ  ร่ืนเริง #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 68 เหรียญเงิน
๗ สามเณร นพดล มณฑลนที ต้น วัดแม่ริมวิทยา กลุ่มที ่5 76 เหรียญเงิน
๘ สามเณร ชัยพฤกษ์ นาคสิงห์ ม. ๓ โรงเรียนวัดปรางค์ กลุ่มที ่6 71 เหรียญเงิน
๙ สามเณร ณัฐพล   อินทวงค์ ม.3 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 73 เหรียญเงิน
๑๐ สามเณร รัฐศาสตร์   ตะวงษา #REF! ห้วยทรายวิทยา กลุ่มที ่8 65 เหรียญเงิน
๑๑ สามเณร ศิวะ  ยวงไธสง ต้น พระปริยัติธรรมวัดอ านาจเจริญ กลุ่มที ่9 64 เหรียญทองแดง
๑๒ สามเณร เทวฤทธิ ์ สิงหาทิพย์ #REF! สุนทรธรรมปริยัติ กลุ่มที ่10 67 เหรียญเงิน
๑๓ สามเณร ณัฐวุฒิ  ค าแต่ง ม. วัดสระก าแพงใหญ่ กลุ่มที ่11 78 เหรียญเงิน
๑๔ สามเณร ณัฐนนท์  โก๊ะกระโทก ม.๓ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 63 เหรียญทองแดง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร รัฐนันท์  ชิดนอก ม.5 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 89
2 พระ อนุชา  ศรีโยธา ม. ศรีปริยัติคุณศึกษา กลุ่มที ่11 87
3 สามเณร สรายุทธ์  พ่วงเพชร ม.6 วัดแก้วโกรวาราม กลุ่มที ่2 86
4 สามเณร จักรายุธ   สมศรีษะ ม.5 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 84
5 สามเณร เสกสันต์   จ าปาไตร ปลาย ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 82
6 สามเณร รณชัย  แสงวงค์ #REF! เตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่1 64 เหรียญทองแดง
7 สามเณร นฤเมศร์  เข็มทอง ม.5 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง กลุ่มที ่3 65 เหรียญเงิน
8 สามเณร ภานุวัฒน์  นันตะวงษ์ #REF! สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช กลุ่มที ่4 68 เหรียญเงิน
9 สามเณร ศราวุธ  กาญจนพันธ์บุญ ปลาย ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กลุ่มที ่5 67 เหรียญเงิน
10 สามเณร ทัศตพงศ์    สุทธวงศ์ ม. ๕ วัดปัวดอย กลุ่มที ่6 76 เหรียญเงิน
11 สามเณร สนธยา   ศรีป่า #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 80 เหรียญทอง
12 สามเณร สิทธิศักด์ิ  มีเมตตา #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดัพระธาตุพนม กลุ่มที ่10 66 เหรียญเงิน
13 สามเณร สราวุธ  สมสมัย ม.๕  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 81 เหรียญทอง

ชื่อ - สกุล

1.4 การแขง่ขนัคัดลายมอืภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อ - สกุล

1.3  การแขง่ขนัคัดลายมอืภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร วายุ   ยามมา #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 89
2 สามเณร จิรายุ  จุนาพงศ์ ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 88
3 สามเณร ธรรมรัตน์ ค าวงษ์ #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 84
4 สามเณร สุทธิพงษ์   เดชยศดี ม.2 วัดศิริบุญธรรมวิทยา กลุ่มที ่7 83
5 สามเณร ธนาวุฒิ  ยงสวัสด์ิ ม.3 พระปริยัติธรรมวดัสุวรรณรังสรรค์ กลุ่มที ่12 76
6 สามเณร อิทธิชัย  จันทร ม.2 พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กลุ่มที ่3 69 เหรียญเงิน
7 สามเณร ธีรพงค์  แก้วค า #REF! วัดหนองโว้งวิทยา กลุ่มที ่4 60 เหรียญทองแดง
8 สามเณร วรยุทธ  คงคาผล ต้น พระปริยติัธรรมพระชัยยะวงศาพฒันา กลุ่มที ่5 67 เหรียญเงิน
9 สามเณร พงศกร   ชัยชนะ ม. ๒ วัดแก่นเหนือวิทยา กลุ่มที ่6 68 เหรียญเงิน
10 สามเณร ชนะศักด์ิ  พิมมัดสา ต้น วัดเวียงเกษม กลุ่มที ่9 68 เหรียญเงิน
11 สามเณร สุทธิชัย  เหล็กดี #REF! พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ กลุ่มที ่10 74 เหรียญเงิน
12 สามเณร ชัยณรงค์  แก้วนุ่น ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 75 เหรียญเงิน
13 สามเณร ธรรมพรต เขตโสภณธรรม ม.๓  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 73 เหรียญเงิน
14 สามเณร เฉลิมศักด์ิ สว่างวงศ์ ม.3 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 72 เหรียญเงิน

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร เริงชัย   วรสิทธิ์ ม.6 วิเวกธรรมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่7 93
2 สามเณร เจตพล นพเก้า #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 87
3 สามเณร วิทยา  พันสวัสด์ิ ม.6 พระปริยัติธรรมวดัสุวรรณรังสรรค์ กลุ่มที ่12 85
4 สามเณร ประสพโชค  เคนงาม ปลาย พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา กลุ่มที ่9 84
5 สามเณร รัฐศาสตร์  วงค์แวง ม.4 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 83
6 พระ สุชาติ  สุมงคโล (บัวจันทร์) ม.6 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 78 เหรียญเงิน
7 สามเณร ธีรภัทร  ไชยพระอินทร์ ม.5 วัดนิเวศธรรมประวัติ กลุ่มที ่3 82 เหรียญทอง
8 สามเณร อภิลักษณ์  ฉางทรัพย์ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 82 เหรียญทอง
9 สามเณร ศรัณย์  พรมเศษ ปลาย พระปริยัติธรรมวดัพระธาตุห้าดวง กลุ่มที ่5 82 เหรียญทอง
10 สามเณร ดัสกร   ราชยา ม. ๔ ราชคฤห์วิทยา กลุ่มที ่6 82 เหรียญทอง
11 สามเณร นัฐกรณ์   เห็มสิมา #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 82 เหรียญทอง
12 สามเณร ราวิท  มลามนต์ #REF! เทพบัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มที ่10 81 เหรียญทอง
13 สามเณร จิรนันท์  เสาทอง ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 79 เหรียญเงิน
14 สามเณร จิรายุ  แซ่หมี     ม.๖ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 76 เหรียญเงิน

ชื่อ - สกุล

1.6  การประกวดแตง่กลอนสด  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

1.5   การประกวดแตง่กลอนสด  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร เทพนิมิต   โอ้ขาบุตร #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 82
2 สามเณร ทักษิณ  เข็มมี ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 69
3 สามเณร วีรพงษ์  โกมลเปริน ม.๓ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 68
4 สามเณร อานนท์ รอบคอบ #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 59
5 สามเณร ขจรศักด์ิ   อโนมา ต้น พระปริยัติธรรมวดัพระธาตุห้าดวง กลุ่มที ่5 56
6 สามเณร ผดุงเกียรติ  แนมไสย ม.2 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 53 เหรียญทองแดง
7 สามเณร ชัยวัฒน์  เอี่ยมเกิด ม.3 วัดโบสถ์อินทร์บุรี กลุ่มที ่3 56 เหรียญทองแดง
8 สามเณร ศุภชัย  แท่นทอง #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 48 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร เกียรติศักด์ิ   ปองจีด ม. ๓ พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 50 เหรียญทองแดง
10 สามเณร สหภาพ   อ่อนจันทร์ ม.2 วัดสระแก้วพิทยาคม กลุ่มที ่7 52 เหรียญทองแดง
11 สามเณร นิติกร  ทองค า ต้น วารินทร์พรหมสิทธิวิทยา กลุ่มที ่9 50 เหรียญทองแดง
12 สามเณร บรรดล  อุ่นวิเศษ #REF! บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดอภสิิทธิ ์ จ.มหาสารคาม กลุ่มที ่10 39 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร โยธิน  อภิบาลศรี ม.2 พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณมงคล กลุ่มที ่12 44 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร สาธิต  แลงามตา ปลาย สามัคคีวิทยาทาน กลุ่มที ่5 34
2 สามเณร ฤชากร  แก้วสวย ปลาย บ่อชะเนงวิทยา กลุ่มที ่9 27
3 สามเณร ศิริคุปต์  สายสุข ม. ปริยัติคุณรสวิทยา กลุ่มที ่11 26
4 สามเณร อรรถกร  แก่นมะสัง #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 25
5 สามเณร พัทดนย์ กาไชย #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 24
6 สามเณร วีระวัฒน์  ฉิมหาด ม.6 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 21 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร สหฤทธิ ์ สุวรรณพรรณชู ม.4 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาบลัย กลุ่มที ่3 23 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร นิธิพงษ์   มีรัมย์ ม. ๔ ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ กลุ่มที ่6 19 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร อดิศักด์ิ   บัวบาน ม.6 วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 15 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร วีระศักด์ิ   ทินณวโร #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 11 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร พุทธชัย  บรรจงนอก #REF! มงคลญาณปริยั กลุ่มที ่10 13 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร ธฤต  นิ่มเจริญสุข ม.6 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 19 เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ - สกุล

1.8   การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

1.7  การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จรัฏฐ์     ปุณยอนันต์กิจ ม.๒  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 61
2 สามเณร สมชาย   เรืองสิทธิ์ ต้น หอปริยัติศึกษา กลุ่มที ่5 58
3 สามเณร บรรจบ      ใจศรี ม. ๓ วัดฝ่ังหมิ่นวิทยา กลุ่มที ่6 57
4 สามเณร ณัฐดนัย มะลิพวง #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 56
5 สามเณร ภัทรภูณ   พลไธสง #REF! วัดศรีนคราราม กลุ่มที ่8 55
6 สามเณร เฉลิมลาภ  รอดสุด ม.2 ธรรมจักร กลุ่มที ่2 42 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร วิชิต  สีสงกา ม.3 พระปริยัติธรรมฯวัดล านารายณ์ กลุ่มที ่3 37 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร พีรพัฒน์  แป้นจันทร์ #REF! วัดไทรเหนือวิทยา กลุ่มที ่4 53 เหรียญทองแดง
9 สามเณร ทวีชัย  ไกรยราช ม.3 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 37 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร กตัญญู  ขุนทอง ต้น ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 33 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร กรรชัย  มูลสาร #REF! พระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช กลุ่มที ่10 32 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร พงศกร  แสงขามป้อม ม. วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย กลุ่มที ่11 34 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ฮัสซาน  เดียบี้ ม.1 พระปริยัติธรรมวดัเนินบุญญาราม กลุ่มที ่12 46 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ชนะพันธ์ ทิพย์ชัชวาลกุล ม.1 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 36 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ปิยะพงษ์  สนั่นนารี ม.6 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 98
2 สามเณร พิเชฐพงศ์  แก้วเพิม่ #REF! สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช กลุ่มที ่4 94
3 สามเณร ธนณัฏฐ์  เดชณรงค์ณัฐกุล #REF! พระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา กลุ่มที ่1 91
4 สามเณร ธีรพงษ์  กาบเกี๋ยง ปลาย เชตุพนศึกษา กลุ่มที ่5 87
5 สามเณร ธนบดี  ภาชนะวรรณ #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 70
6 สามเณร ธรรพ์ณธร  จันทร์ทอง ม.6 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 31 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร วรากร  ดวงมณี ม.6 พระปริยัติธรรมฯวัดล านารายณ์ กลุ่มที ่3 38 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร พุฒิพงศ์ จรูญรัตนภัสสร ม. ๔ วัดสันหนองบัวพิทยา กลุ่มที ่6 44 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร ปรัชญคุปต์   อนุศาสนนันท์ ม.5 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 63 เหรียญทองแดง
10 สามเณร เสกสรรค์   กาพบุตรศรี #REF! วัดพระธาตุวิทยา กลุ่มที ่8 38 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร จิรสิน   แอ้นบุญมา ปลาย ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 35 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร โรจนศักด์ิ  พอมขุนทด ม. พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กลุ่มที ่11 48 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ธนนนท์  อัญมณีเจริญ ม.๕ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 28 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ระติพงษ์ จอมใจ ม.5 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 34 เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ - สกุล

2.2 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบั ม.ปลาย

ชื่อ - สกุล

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบั ม.ตน้

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ภีรยุทธ  สุขกากิจ ม.๓
สามเณร ธนกฤต  กองเกิด ม.๓
สามเณร อุดมทรัพย์  พัฒนมาศ ม.๓ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย
สามเณร จายมาด  น้อยอ้าย 0
สามเณร ชุติพนธ์  แงะสัมฤทธิ์ 0
สามเณร อานนท์  โรจนวิชัย 0 พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
สามเณร อภิวัฒน์  ทรงแก้ว ม.3
สามเณร ณัฐพนธ์  ใหม่ทอง ม.2
สามเณร จารุวิทย์  เศวตวงศ์สกุล ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
สามเณร ธีรวัฒน์  ศรีใสทอง 0
สามเณร ภูวมินทร์  สบเหมาะ 0
สามเณร ศิริชัย  ตาลสิทธิ์ 0 วัดบุณฑริกาวาส  จ.กาฬสินธุ์
สามเณร ภูวดล  ทรัพย์สีหะ 0
สามเณร ภูชนก  นิดกระโทก 0
สามเณร ภูริภัทร์  รักษากูล 0 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
สามเณร จักรพันธ์  เศษบุบผา ม.3
สามเณร อมรเทพ  แก้วงาม ม.3
สามเณร โชคชัย  ไตรธิเลน ม.3 วัดโบสถ์อินทร์บุรี
สามเณร สมยศ  บัวพันธ์ 0
สามเณร ธนายุต  ยวนเขียว 0
สามเณร ศุภกร  เชิดรัมย์ 0 วัดธรรมจักรวิทยา
สามเณร สมบูรณ์ ชัยยะ 0
สามเณร ไทวัน สมพร 0
สามเณร สร้อย ลุงรอด 0 บาลีสาธิตศึกษา มจร.
สามเณร ศราวุฒิ   พูลล้น ม.3
สามเณร ธนาดล    ขันธะ ม.3
สามเณร วีรภัทร   เชิดอยู่ ม.3 พุทธโกศัยวิทยา
สามเณร ไชยวัฒน์     กองเกิด ม.2
สามเณร ศศิศ   พรมปลูก ม.3
สามเณร บุญญาฤทธิ ์กรองแก้ว ม.3 ศรีจันทร์วิทยา
สามเณร อาทิตย์  หงษ์สีทอง 0
สามเณร เกรียงศักด์ิ  พิมพ์รักษา 0

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.1 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 1 ทีม ม.ตน้

ตู้อบชุปเปอร์พาวเวอร์
กลุ่มที ่2 82.7

พัดลมแอร์จากกล่องโฟม
กลุ่มที ่1 83

อุปกรณ์พับ-รีดจีวรโรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา
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11
ขวดมหัศจรรย์สร้างแรงดันเพิม่อากาศในตู้ปลายามฉุกเฉิน

กลุ่มที ่8 75.7

74.7 เหรียญเงิน

ตู้อบพอเพียงพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มที ่3 70.3 เหรียญเงิน6

7

8

9

เคร่ืองแกะเมล็ดข้าวโพด
กลุ่มที ่11 77

กังหันบ าบัดน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มที ่13 86

0
กลุ่มที ่10 77.3

เหรียญเงิน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน
กลุ่มที ่7 67.7 เหรียญเงิน

0
กลุ่มที ่5 74 เหรียญเงิน

ระบบล็อคอัจฉริยะ
กลุ่มที ่6 72.3 เหรียญเงิน

กลุ่มที ่4

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร ปฏิพัทธ์  ทองสง 0 วัดโพธิง์าม
สามเณร วัฒนศักด์ิ  งามฉลวย ต้น
สามเณร อานนท์ชัย  ขอมเดช ต้น
สามเณร ขจรศักด์ิ   พยุงวงษ์ ต้น ทรายมูลปริยัติวิทยา

11

12

กลุ่มที ่8 75.7

0
กลุ่มที ่9 71 เหรียญเงิน

เหรียญเงิน



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร หัสไนย  หร่ายกลาง 0
สามเณร ธีรวัฒน์  กาวี 0
สามเณร ชลสิทธิ ์ ดาบสีพาย 0 วัดแจ้งแสงอรุณ
สามเณร รัฐพล  กล้าหาญ ปลาย
สามเณร ภาณุพงษ์  จันทร์สุข ปลาย
สามเณร ณัฐนันต์  ธูปเทียน ปลาย หนองขุ่นวิทยา
สามเณร วันชัย นวลผ่อง ปลาย
สามเณร หล้าหง่วย ลุงแสง ปลาย
สามเณร อนุวัฒน์ แสงตาต๊ิบ ปลาย 0
สามเณร จักรกฤษณ์  เผ่าผาง 0
สามเณร มังฆเรศ  รักความสุข 0
สามเณร ธนโชติ  งูค า 0 สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินรา
สามเณร ธิตฐิรัฐ  อุทุมพิรัตน์ ม.6
สามเณร เชาวรินทร์  สีดอกไม้ ม.6
สามเณร สิทธิโชค  หนูปุย้ ม.5 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
สามเณร ภานุวัฒน์  ขันชัย 0
สามเณร คงฤทธิ ์ ไขไพวัน 0
สามเณร วีรภัทร  สงรัมย์ 0 พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
สามเณร อภิวัฒน์  กองศรี ม.6
สามเณร อภิชาติ  กันภัยเพือ่น ม.5
สามเณร ภิญโญ   ศิริสวัสด์ิ ม.5 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา
สามเณร สุนิวัฒน์   สุวรรณทา ม. ๕
สามเณร ชัยพร     สุปินะ ม. ๕
สามเณร ณัฐพล   ยะตัน ม. ๔ โสภณจริยธรรมวิทยา
สามเณร วัชระ  ภาวะโคตร ม.6
สามเณร สยาม  โพธิค์ า ม.6
สามเณร ไตรภพ  เคระคุณ ม.6 วัดศรีวิชัยวนาราม
สามเณร บุญเรียน  โสภารักษ์ 0
สามเณร สมเพชร  เชื้อค าฮด 0
สามเณร สุเมธ  อุปเสน 0 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม
สามเณร สันทัด  ค าแพง 0
สามเณร กิตติศักด์ิ  มอญกลาง 0
สามเณร สิทธิชัย  กันหาวัน 0 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

7

8

9

10

11

6

1

2

3

4

5

3.2 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 1 ทีม ม.ปลาย

เตาแก๊สพลังงานธรรมชาติชีวมวล
กลุ่มที ่2

เคร่ืองดูดฝุ่นจากขวดพลาสติก
กลุ่มที ่1 68 เหรียญเงิน

เคร่ืองก าจัดควันธูปโต๊ะหมู่บูชา
กลุ่มที ่6 69.7 เหรียญเงิน

สว่านจิ๋วเอนกประสงค์
กลุ่มที ่7 66.3

 
กลุ่มที ่9 82.7

เหรียญเงิน

0
กลุ่มที ่10 67 เหรียญเงิน

เคร่ืองม้วนเส่ืออัตโนมัติ
กลุ่มที ่8 84.7

พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
กลุ่มที ่5 82

0
กลุ่มที ่3 72.7 เหรียญเงิน

73.7

เคร่ืองตัดหญ้าพลังงานเเสงอาทิตย์
กลุ่มที ่4 74.3

การประดิษฐ์เคร่ืองฉายจากสมาร์ทโฟน
กลุ่มที ่11 63.6 เหรียญทองแดง

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ณัฐวุฒิ  ถาบัวค า ต้น
สามเณร เอกชัย  ลุงค า ต้น
สามเณร คมสันต์  ใจยวง ต้น หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
สามเณร วีรภูชงค์  สกุลรัตน์ ม.1
สามเณร ตะวันฉาย  ดาวัลย์ ม.2
สามเณร ชาคริต  เรืองทองฉิม ม.2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
สามเณร พงษ์นธร  พระแก้ว 0
สามเณร รังสรรค์  มีชัย 0
สามเณร ศุภกร  สุระน้อง 0 0
สามเณร กรวิท   ชื่นอารมย์ ม.๒
สามเณร เสกสิทธิ ์ สมศิลป์ ม.๒
สามเณร เจษฎากร  ปริปุญณะ ม.๒  มังกรกมลาวาส
สามเณร สิทธินนท์  เจริญศรีทอง 0
สามเณร พิสุทธิ ์ แสนตา 0
สามเณร ศุภชีพ  โอตัน 0 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
สามเณร อ านวย  รุ่งสี 0
สามเณร สุกฤษฎิ ์ ล าทอง 0
สามเณร ธนากร อุบลรัศมี 0 เตรียมพุทธศาสตร์
สามเณร พุทธพงษ์  ตากิ่มนอก ม.3
สามเณร ฐานพัฒน์  ฐานะ ม.3
สามเณร จิรายุ  สีกะแจะ ม.3 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สามเณร นันทวัฒน์  การแก้ว ม.3
สามเณร อัฐพล  ชาสุด ม.3
สามเณร สุธาวริน  อวะภาค ม.3 วัดหนองแวงวิทยา
สามเณร ภาสกร  ดวงไพร 0
สามเณร ชัชวาล  หมื่นอาจ 0
สามเณร ภูวดล  ชนะหาญ 0 วัดโกเสยเขต
สามเณร ธวัชชัย  กันตัด  
สามเณร พิทักษ์  ทุมมา  
สามเณร รัชพล  สารบรรณ์  รังษีวิทยากร
สามเณร ทวีศักด์ิ  วังทองซุก 0
สามเณร วัชรพงษ์  สุริยะวรรณ 0
สามเณร อาณาจักร  พิกุลทอง 0 ศรีเกษตรวิทยา
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0
กลุ่มที ่5 78.3

0
กลุ่มที ่3 72.3 เหรียญเงิน

0

3.3 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภททดลอง 1 ทีม ม.ตน้

ชนะเลิศ

ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกด้วยสารสกัดจากสมุนไพร
กลุ่มที ่2 76.7

กลุ่มที ่13 74 รองชนะเลิศอันดับ 3

เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสบูเ่หลวถ่านไม่ไผ่และสบูเ่หลวผสมผงขมิ้นกับผงไพร
กลุ่มที ่1 62.3 เหรียญทองแดง

0
กลุ่มที ่9 70.3 เหรียญเงิน

0
กลุ่มที ่10 75

การดูดตะกอนน้ าเสีย
กลุ่มที ่7 65.3 เหรียญเงิน

0
กลุ่มที ่8 68 เหรียญเงิน

เซลล์ฟฟ้าจากใบมะขาม
กลุ่มที ่4 73.3 รองชนะเลิศอันดับ 4

0
กลุ่มที ่11 69.3 เหรียญเงิน

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร กิตติศักด์ิ  ประเสริฐศรี ม.3
สามเณร ชินวุฒิ  อุปฮาต ม.3
สามเณร อภิรักษ์  สิมมา ม.3 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง

12
0

กลุ่มที ่12 69.7 เหรียญเงิน



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร กล้า  นิ่มพลิก ม.5
สามเณร ปฏิพล  กาบบัว ม.5
สามเณร หลักเขตสยาม  รักญาติ ม.4 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สามเณร สิทธิโชค  ไผ่นวล ปลาย
สามเณร ตาลขิ่น  ลุงจิ่ง ปลาย
สามเณร นรชัย  เอโหย่ ปลาย 0
สามเณร ณัฐวุฒิ  พรมสิน ปลาย
สามเณร ประกาย  อุปรา ปลาย
สามเณร ศุภมิตร  สมคิด ปลาย หนองขุ่นวิทยา
สามเณร วัชรพงษ์ ถิ่นส าโรง ม.6
สามเณร เกรียงไกร. ขุนอาจ ม.6
สามเณร กัมปนาท เยอสูงเนิน ม.6 วัดหนองแวงวิทยา
สามเณร ใบอ๊อด  จันทวิไล 0
สามเณร ธงชัย  โพธิค์ า 0
สามเณร พลวัฒน์  ไชยอ้อย 0 พระธาตุวิทยา
สามเณร จารุกิตต์ิ  สุขไข่ 0
สามเณร ศุภมิตร  เจตนาจรัสแสง 0
สามเณร สุรสิทธิ ์ ภูน่ิล 0 เตรียมพุทธศาสตร์
สามเณร ก้องเกียรติ  อินทนู ม.6
สามเณร วรัญญู  ช่างหมัด ม.5
สามเณร สามารถ  โรจน์สิงห์ ม.6 วัดแก้วโกรวาราม
สามเณร ศักรินทร์  อ่องเกษม 0
สามเณร ชาญธนศักด์ิ เพ็งหล่อ 0
สามเณร ชยางกูร  พ่อศรีชา 0 สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช
สามเณร เจษฎาวุฒิ   แก้วด า ม. ๔
สามเณร ศุภกานต์ กระฉอดนอก ม. ๔
สามเณร อัศราวุฒิ    เหล็กแก้ว ม. ๔ เชตวันวิทยา
สามเณร วรเชษฐ์  ศึกขยาด 0
สามเณร ธรรมนูญ  ชื่นชมกลาง 0
สามเณร เนติพงศ์  โชติประเสริฐ 0 0
สามเณร ทวีศักด์ิ  วังทองชุก 0
สามเณร วัชรพงษ์  สุริยะวรรณ 0
สามเณร อาณาจักร  พิกุลทอง 0 ศรีเกษตรวิทยา
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3.4 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภททดลอง 1 ทีม ม.ปลาย
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0
กลุ่มที ่3 85.7 ชนะเลิศ

แอร์พลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มที ่1 70.3 เหรียญเงิน

เตาชีวมวล
กลุ่มที ่6 78.3 เหรียญเงิน

หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากพืช
กลุ่มที ่7 79 รองชนะเลิศอันดับ 3

การศึกษาระบบตัวท าละลายทีเ่หมาะสม
กลุ่มที ่4 76 เหรียญเงิน

เชตุพนศึกษา
กลุ่มที ่5 84.7 รองชนะเลิศอันดับ 1

สบูก่ลีเซอรีนจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
กลุ่มที ่2 74.7 เหรียญเงิน

ชื่อ - สกุล

พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง
กลุ่มที ่10 72.3 เหรียญเงิน

ผลของการใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝร่ังเพือ่ยับยั้งฯ
กลุ่มที ่11 76 เหรียญเงิน

สมุนไพรย้อมผมสวย
กลุ่มที ่8 78.3 รองชนะเลิศอันดับ 4

 
กลุ่มที ่9 80.7 รองชนะเลิศอันดับ 2



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร ณัฐวุฒิ  วงค์มีแก้ว ม.4
สามเณร ทวีศักด์ิ  อินทพงษ์ ม.4
สามเณร ธนวัฒน์  กล้าหาญ ม.4 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง
สามเณร ชยุต  รุ่งโรจน์เสรี  ม.๕
สามเณร ธง  แซ่ย่าง  ม.๕
สามเณร อนล   แซ่หมี  ม.๕ วัดหมื่นพุทธวิทยา  

12

13

การศึกษาการบ าบัดน้ าเสียด้วยวัสดุชีวภาพ
กลุ่มที ่12 72.3 เหรียญเงิน

เทียนหอมสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการไล่ยุง
กลุ่มที ่13 73.7 เหรียญเงิน



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร วรโชติ  ขันทอง ม.2
สามเณร นเรนทร์ฤทธิ ์ สุขบัว ม.2
สามเณร พร้อมพล  กันทะมี ม.2 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สามเณร รัตนะ ไพรบุญเจริญ ต้น
สามเณร วิชัย ตาหมี่ ต้น
สามเณร พลวัต แก้วลืมไพร ต้น 0
สามเณร ภานุวงศ์  แสนใจวุฒิ 0
สามเณร เพชร  รอดบูรณ์ 0
สามเณร อภิชาติ  แก้วแสนศรี 0 โรงเรียนวัดศรีสะอาด
สามเณร กายสิทธิ ์ ลุนะหา ม.3
สามเณร อิทธิพล  การเล้ียง ม.3
สามเณร ศุภกิจ  สะตะ ม.3 วัดศรีวิชัยวนาราม
สามเณร อดุลย์ทรัพย์ เสนาช่วย ต้น
สามเณร ประจันทร์ จิตรกลาง ต้น
สามเณร ณัฐพงษ์  ศรีคลัง ต้น หนองขุ่นวิทยา
สามเณร ณพวัฒน์  เขื่อนแข 0
สามเณร ธงชัยธีระเดช  เมธาเกียรติกุล 0
สามเณร อภินันท์  ทองค า 0 พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
สามเณร อภิวัฒน์  สุขยืน ม.2
สามเณร ณัฐวุฒิ  มณีกรรณ์ ม.1
สามเณร จิรภัทร  จุนาพงศ์ ม.1 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
สามเณร จิรายุ  ภิรมย์กิจ 0
สามเณร อัครพล  พลเวล 0
สามเณร พฤษณะ ระเวงวรรณ 0 ศรีนภเขตวิทยา
สามเณร เศรษฐวัฒน์  สุพร 0
สามเณร วรเมธี  ปรางนอก 0
สามเณร นวพล  สืบเชื้อ 0 0
สามเณร พิสิทธิ ์ นามนุษย์ 0
สามเณร กันต์ธีภพ  อัตพงษ์ 0
สามเณร ภราดร  งามโคกกลาง 0 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

การส ารวจพืชสมุนไพรในชุมชนไทยพวน
กลุ่มที ่8 80

ส ารวจสมุนไพรภายในวัดและในโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย
กลุ่มที ่7 72

 
กลุ่มที ่9

กลุ่มที ่5 81

เหรียญเงิน

สมเด็จปริยัติ  จ.กาฬสินธุ์
กลุ่มที ่10 60 เหรียญทองแดง

กลุ่มที ่4 63 เหรียญทองแดง

กลุ่มที ่3 85 ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1
บาลีสาธิตศึกษา มจร.

กุ้งเกียรติวงศ์ชัย (Theosbaena kiatwongchai n. sp.)

ส ารวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยนนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที ่1 65 เหรียญเงิน

การส ารวจอาหารทีป่ระชาชนใส่บาตรทีต่ลาดท่าชี ทีส่่งผลต่อสุขภาพของสามเณรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มที ่2 66 เหรียญเงิน

70

การส ารวจสมุนไพรในวัดเกียรติแก้วสามัคคี
กลุ่มที ่11 68

3.5 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภทส ารวจ 1 ทีม ม.ตน้
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7 รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร สหัสวรรษ  หงษ์ทอง ม.6
สามเณร ณัฐทราวุธ  แข็งเขตกรณ์ ม.6
สามเณร อิงครัต  ถุนาพรรณ์ ม.6 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สามเณร พงษ์สิทธิ ์ไชยวงศ์ ปลาย
สามเณร คัมภีร์ ค าลือ ปลาย
สามเณร ศตวรรษ เงินขาว ปลาย 0
สามเณร สุรชัย  น้อยสี ม.4
สามเณร ณัฐภัทร  ทองหัตถา ม.4
สามเณร ธนดล  บุญเพ็ชร ม.4 พุทธรังษีพิทยาลัย
สามเณร นฤนาท  พิมนาแสง 0
สามเณร สมพงษ์  วงษ์จันทร์ 0
สามเณร เกษมสันต์  ชาญเดช 0 วัดศรีสะอาด
สามเณร พิเชษฐ  พรจรัสศรี 0
สามเณร มิพบูรณ์ เจริญหิรัญญ์ 0
สามเณร ศักรินทร์ วักไธสง 0 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
สามเณร สราวุธ  พิเศษ 0
สามเณร สุพรรณชัย  นาคผา  0
สามเณร ณรัตถกร รัตนากาญจน์ 0 เตรียมพุทธศาสตร์
สามเณร ฐานทัพ  ดีหมั่น ม.4
สามเณร ชัยวัฒน์  เตชะพนาลัย ม.4
สามเณร รัตตกร  รัตนะนนท์ ม.4 วัดหนองแวงวิทยา
สามเณร กฤษชัย  โทแก้ว ปลาย
สามเณร ทานตะวัน ประชุมชัย ปลาย
สามเณร ปราโมทย์  ชาวสวย ปลาย หนองขุ่นวิทยา
สามเณร จิรายุทธ  แก้วศรีนวล 0
สามเณร นิรันดร์  โพธิส์ว่าง 0
สามเณร ศมพล  แสงกาศ 0 0
สามเณร พงศพัศ  รักธัญกรณ์ 0
สามเณร ธีรเดช  นิลเพชร 0
สามเณร วรณัร  พันธ์แก่น 0 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

3.7 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบั ม.ตน้

การส ารวจสีย้อมผ้าจากธรรมชาติในชุมชนไทยพวน

7

4

8

9

10

6 เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

การส ารวจหินในศูนย์การศึกษาเขาแก้งเสด็จ
กลุ่มที ่1 60

กลุ่มที ่4

กลุ่มที ่5 83

กลุ่ม 7 57

3

1

5

2

ความหลากกลายของชนิดพันธ์เห็ด บริเวณแก่งวังน้ าเย็น

3.6 การแขง่ขนัโครงงาน ประเภทส ารวจ 1 ทีม ม.ปลาย

นักสืบสายลม
กลุ่มที ่2 80

บาลีสาธิตศึกษา มจร.

ส ารวจชนิดของสัตว์บนพืน้พระ
มหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน

กลุ่ม 9 63

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 474

0
กลุ่มที ่3 86

กลุ่ม 8 78

รองชนะเลิศอันดับ 2

กลุ่ม 10 56

การส ารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์ในการใช้บริการ กลุ่ม 11 56

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม

 

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร อัษฎาวุธ  สุขแสงดี ม.3 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 59
2 สามเณร กฤษฎา   ปัญญาเหล็ก ต้น พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง กลุ่มที ่5 56
3 สามเณร ภัทรดนัย ตรีวิเศษ ม.๒ มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 56
4 สามเณร เจษฏาภรณ์  สนิท #REF! วัดธรรมจักรวิทยา กลุ่มที ่4 55
5 สามเณร ธเนศ   บุญลี #REF! วัดศรีสวาท กลุ่มที ่8 54
6 สามเณร สุกฤษฏิ ์ พูนสกุล #REF! พระปริยัติธรรมพระราหุล กลุ่มที ่1 41 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร กิตติพัฒน์  ไข่ช่วย ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 19 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร วีระพล   ครองชัยชนะ ม. ๓ ร้องเข็มวิทยา กลุ่มที ่6 38 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร อนันท์   เบญขุนทด ม.2 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา กลุ่มที ่7 46 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ธีรวัฒน์  มูลสาร ต้น ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 50 เหรียญทองแดง
11 สามเณร แคนชัย  บุณยสินธ์ ม.3 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดับูรพาภิราม กลุ่มที ่10 50 เหรียญทองแดง
12 สามเณร อภิสิทธิ ์ อักษร ม. ปรางค์กู่วิทยา กลุ่มที ่11 37 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ชัยโย  ลิทธิวัฒน์ ม.3 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง กลุ่มที ่12 44 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ไพบูลย์ สมพงษ์ #REF! กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 43 เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใครได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร นภัทร  เหล่าวิหาร ปลาย ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 55
2 สามเณร ณัฐพงค์  ยะค าแจ้ ปลาย โสภณวิทยา กลุ่มที ่5 51
3 สามเณร ธนาวุฒิ    ปิน่ทอง ม.6 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 51
4 สามเณร ธนารัตน์    เมืองยอด ม. ๖ วัดเจดีย์หลวงวิทยา กลุ่มที ่6 47
5 สามเณร ณัฐพล  พันธ์หนองแสน #REF! พระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม  จ.ร้อยเอด็ กลุ่มที ่10 46
6 สามเณร ประเสริฐ ผาด่าน #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 40 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ชนานนท์  กลองรัมย์ ม.4 พุทธรังษีพิทยาลัย กลุ่มที ่2 44 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร กานต์  พันธ์เสน #REF! กิตติยารามวิทยา กลุ่มที ่3 44 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร ภัทรพล  มีผดุง #REF! วัดจันทร์วิทยา กลุ่มที ่4 32 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ประพันธ์   เทีย่งบุญ #REF! วัดศรีนคราราม กลุ่มที ่8 36 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร ศตวรรษ  เวียกไธสง ม. ศรีปริยัติคุณศึกษา กลุ่มที ่11 24 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร กษิดิศ  บวบขม ม.6 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 34 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร เดชาชัย  เรืองประทีป ม.๖ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 45 เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใครได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

ชื่อ - สกุล

3.8 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบั ม.ปลาย

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร อโนชา  ผักมาลา #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 96
2 สามเณร ศิริเพชร   จ านงค์ภักดี #REF! วัดศิริมงคล กลุ่มที ่8 93
3 สามเณร ปฏิภัทร  เส่ียอิ่ง ม.๓ มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 92
4 สามเณร สุธี  ฉ่ ากล่ิน #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 91
5 สามเณร ภัสกร ศาลาวงศ์ #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 90
6 สามเณร วีระพงษ์  พยัคฆา ม.2 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 87 เหรียญทอง
7 สามเณร อาทิตย์  วันก ามิโก ม.1 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 86 เหรียญทอง
8 สามเณร ธนภัทร  กาอินตา ม.1 พรหมจักรสังวร กลุ่มที ่5 89 เหรียญทอง
9 สามเณร อิทธิพัทธ์  ศรีระโท ม.1 นพคุณวิทยา กลุ่มที ่7 84 เหรียญทอง
10 สามเณร ธนธรณ์  ค าใบ ต้น หนองขุ่นวิทยา กลุ่มที ่9 86 เหรียญทอง
11 สามเณร อดิเทพ  ศรีอัมพร ม. พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กลุ่มที ่11 89 เหรียญทอง
12 สามเณร ธนากร  ก าไลสีฟ้า ม.3 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง กลุ่มที ่12 87 เหรียญทอง
13 สามเณร ธนพัฒน์  ศรีจันทร์ ม.1 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 87 เหรียญทอง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ศักด์ิกุลตรา   ตรีวิเศษ ม.6 พิศาลรัญญวาส กลุ่มที ่7 95
2 สามเณร ตรีใจ วังทองเหลือง ม.3 บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 94.7
3 สามเณร สันติสุข  ศรีสุริยะใส ม.4 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง กลุ่มที ่12 94.5
4 สามเณร กิตติศักด์ิ  ชูบัว ม.5 วัดแก้วโกรวาราม กลุ่มที ่2 94.1
5 สามเณร ศุภกิจ  บรรจมาตร #REF! วัดไทรเหนือวิทยา กลุ่มที ่4 93
6 สามเณร ไกรวิชญ์ บุญมีจะโปะ #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 89.7 เหรียญทอง
7 สามเณร ต้นติกร  ทรงรัมย์ ม.3 มหาวชิราลงกรณราชวิทยา กลุ่มที ่3 89.7 เหรียญทอง
8 สามเณร จิตวัต   ธิยาวงศ์ ม. ๔ พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 91 เหรียญทอง
9 สามเณร พรพินิต   วงทะบุตร #REF! ประสาทคุณานุกิจวิทยา กลุ่มที ่8 86 เหรียญทอง
10 สามเณร พุทธิพงษ์  พงษ์น้ า  ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 91.6 เหรียญทอง
11 สามเณร ชิณวัตร  แวงน้อย #REF! สุเทพนครวิช  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 88.7 เหรียญทอง
12 สามเณร สมศักด์ิ  แตงกระโทก ม. วัดตะกุดเครือปลอก กลุ่มที ่11 91.3 เหรียญทอง
13 สามเณร ธนภูมิ  ณ  นคร ม.๖ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 85.7 เหรียญทอง
14 สามเณร รัชฎากร พันธ์บ ารุง ม.2 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 73.3 เหรียญเงิน

รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชื่อ - สกุล

4.2  การเขยีนเรียงความแก้กระทูธ้รรม นักธรรมชั้นโท   ไมจ่ ากัดระดบัชั้น

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

4.1  การเขยีนเรียงความแก้กระทูธ้รรม นักธรรมชั้นตรี ระดบั ม.ตน้



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ธีรภัทร  พลภักดี #REF! ประสาทคุณานุกิจวิทยา กลุ่มที ่8 91
2 สามเณร สาริน  - ม.๓ ธรรมเมธีศึกษา กลุ่มที ่5 89
3 สามเณร วีระพงษ์  พิมสูงเนิน ม. พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กลุ่มที ่11 88
4 สามเณร วรากร  แก่นสวาสด์ิ ม.6 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 86
5 สามเณร พลชัย  สัมฤทธิ์ ม.4 พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณมงคล กลุ่มที ่12 85
6 สามเณร ศุภชีพ  กรีฑาเวช #REF! เทพบัณฑิตวิทยาลัย  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 83 เหรียญทอง
7 สามเณร วีรพงศ์  มะลิทอง #REF! บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. กลุ่มที ่1 79 เหรียญเงิน
8 สามเณร กิตติพัชญ์  อุ่นปิง ม.4 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 76 เหรียญเงิน
9 สามเณร รณัฐพงษ์  วงศ์กระโซ่ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 75 เหรียญเงิน
10 สามเณร ส าราญ  ใจปิง ม. ๔ นันทบุรีวิทยา กลุ่มที ่6 82 เหรียญทอง
11 สามเณร อภิศักด์ิ   ทักษา ม.6 จันทวิทยาคม กลุ่มที ่7 74 เหรียญเงิน
12 สามเณร นัฐวุฒิ  ภูฮง  ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 82 เหรียญทอง
13 สามเณร จิตทะวงค์  แซ่ลี    ม.๖ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 84 เหรียญทอง

ชื่อ - สกุล

4.3  การเขยีนเรียงความแก้กระทูธ้รรม นักธรรมชั้นเอก   ไมจ่ ากัดระดบัชั้น

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ศิวกร    เยื่องอย่าง ม. ๓ ห้วยข้าวก่ าวิทยา กลุ่มที ่6 90
2 สามเณร วิชญะ  ยาเป็ง ม. พระปริยติัธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่มที ่11 88.7
3 สามเณร ปวิชพล   เผ่าดวงดี ม.3 วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 88.5
4 สามเณร กิตติพัฒน์  จันทร์ศรี #REF! ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ กลุ่มที ่4 88
5 สามเณร กฤษณ  ศรีเชียงพิมพ์ #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 86
6 สามเณร สิรวิชฌ์ พิมโยยาง #REF! พุทธศาสตร์วิทยา กลุ่มที ่1 86 เหรียญทอง
7 สามเณร กัมปนาท  จุลเดช ม.2 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 85 เหรียญทอง
8 สามเณร ศุภกร  บัวศิลา ม.3 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 82 เหรียญทอง
9 สามเณร ภาณุวัฒน์ บ ารุง ต้น บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 81 เหรียญทอง
10 สามเณร ณัฐภมร  ชิณวงศ์ ต้น วัดเวียงเกษม กลุ่มที ่9 82 เหรียญทอง
11 สามเณร อนุชิต  โคตะวินนท์ #REF! พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง กลุ่มที ่10 84 เหรียญทอง
12 สามเณร มงคล  เชาว์ดีกรพันธุ์ ม.2 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง กลุ่มที ่12 85 เหรียญทอง
13 สามเณร ปุณญพัฒน์  ศรียุกต์รัตน์ ม.๑ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 81 เหรียญทอง
14 สามเณร อภิวัฒน์ แก้วปราณี ม.1 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 80 เหรียญทอง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ศักรินทร์  สุยแก้ว #REF! บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. กลุ่มที ่1 95
2 สามเณร ภูรินทร์  กิจไร่ #REF! มงคลญาณปริยัติ กลุ่มที ่10 94
3 สามเณร ก่อเกียรติ   บัวเหล็ก ม. ๕ นันทบุรีวิทยา กลุ่มที ่6 92
4 สามเณร ค าสงค์  แสงสว่าง ม.๖ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 91
5 สามเณร ศุภรัตน์   ทะสุใจ  พระปริยัติธรรมวดัพระธาตุห้าดวง กลุ่มที ่5 90
6 สามเณร ภูวดล  ไหวไว ม.4 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 87 เหรียญทอง
7 สามเณร วิวัตณ์  เสาสุข ม.5 พระปริยัติธรรมฯวัดล านารายณ์ กลุ่มที ่3 88 เหรียญทอง
8 สามเณร รณภพ  จันทร์ศรีทอง #REF! สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช กลุ่มที ่4 84 เหรียญทอง
9 สามเณร ปารเมศ   ตาปา ม.6 วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 88 เหรียญทอง
10 สามเณร ชัยยุทธ   ธุระพระ #REF! วัดศรีสุธาทิพย์ กลุ่มที ่8 80 เหรียญทอง
11 สามเณร คัมภีร์  ส่งศรี  พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา กลุ่มที ่9 86 เหรียญทอง
12 สามเณร รศตวรรษ  พลโยธี  ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 87 เหรียญทอง
13 สามเณร สุพศิน  พลมา ม.6 พระปริยัติธรรมวัดทุง่เหียง กลุ่มที ่12 89 เหรียญทอง
14 สามเณร ธนพงษ์ พฤศจันทร์ ม.4 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 82 เหรียญทอง

ชื่อ - สกุล

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

4.4  การแขง่ขนับรรยายธรรมภาคภาษาไทย  ระดบั ม.ตน้

ชื่อ - สกุล

4.5  การแขง่ขนับรรยายธรรมภาคภาษาไทย  ระดบั ม.ปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร พรประสิทธิ ์ พิมพันธ์ ต้น กิตติวิทยากร กลุ่มที ่9 86
2 สามเณร ณรงค์   มัตตะนามะ ม.2 วัดจันทรประสิทธิ์ กลุ่มที ่7 65
3 สามเณร อิทธิเดช  นาคเถื่อน ต้น ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กลุ่มที ่5 62
4 สามเณร พรพิพัฒน์  ลายงาม #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 61
5 สามเณร จิรกิตต์ิ    อินตุ้ย ม. ๓ วัดนาปรังวิทยา กลุ่มที ่6 50
6 สามเณร ศราวุธ  ใฝด า ม.3 หลวงพ่อเดิมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่2 45 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ปฏิพัทธ์  ค าประสาท ม.3 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง กลุ่มที ่3 43 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร กนกพล  ข าเส็ง #REF! สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช กลุ่มที ่4 49 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร อนุชา   กลับกลาย #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 40 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ณัฐชัย  พวงพัว่ #REF! พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยา กลุ่มที ่10 41 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร สากล  สุขเพิม่ ม. พระปริยติัธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่มที ่11 49 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร ปฏิพัทธ์  เลิศสกุล ม.3 ปัจจันตเขตวิทยา กลุ่มที ่12 48 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ณัฐวุฒิ  ด้วงปิน่ ม.๒ มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 44 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ยุทธนา  แสนสุทธิ ม.3 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 45 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ธีรภัทร  รามวงศ์ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 61
2 สามเณร ทรงสวัสด์ิ   จิตนาน  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กลุ่มที ่5 52
3 สามเณร กุมุทชาติ  หอมชาติ #REF! พระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา กลุ่มที ่1 50
4 สามเณร ธนาทิตย์  กระแสอินทร์ ม. ปริยัติธีรวิทยา กลุ่มที ่11 49
5 สามเณร เนวิน  ศรีวิเศษ  พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา กลุ่มที ่9 48
6 สามเณร วิทยา  จันทร์สองแสง ม.6 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 35 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ณัฐพงษ์  เลาลิน ม.6 พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กลุ่มที ่3 44 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร ชินกร       เรณูแย้ม ม. ๔ วัดหนองบัวพิทยา กลุ่มที ่6 30 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร สันติ   สองพล ม.5 วิเวกธรรมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่7 42 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร อดิศร   ไววอน #REF! ประสาทคณานุกิจวิทยา กลุ่มที ่8 47 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร แก้วทอง  แวงโส #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดับูรพาภิราม กลุ่มที ่10 30 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร ยงยุทธ  สิงห์โตทอง ม.6 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 46 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ศุภเศรษฐ์  ธรีะวฒัน์วจิิตร ม.๕ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 34 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ธนพงษ์  พฤศจันทร์ #REF! กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 33 เข้าร่วมกิจกรรม

4.6  การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ชื่อ - สกุล

4.7  การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จักรวาล  ภูน่้อย #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 86
2 สามเณร อภิวิชน์  บุญกุ้ง ต้น พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง กลุ่มที ่5 80
3 สามเณร เทพรัตน์ บัวแย้ม #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 80
4 สามเณร คุณากร  ค าดุ้ง ม.2 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 76
5 สามเณร ปรเมธ  จันทร์เขียว ต้น ดงบังอาทรกิจวิทยา กลุ่มที ่9 74
6 สามเณร สิทธิพล  สุขพิทักษ์ ม.2 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 74 เหรียญเงิน
7 สามเณร นครินทร์   ตะเวที ม. ๓ แม่สุกศึกษา กลุ่มที ่6 64 เหรียญทองแดง
8 สามเณร วรรัฒน์   วุฒิศิลป์ ม.3 ตราชูพิทยาคม กลุ่มที ่7 72 เหรียญเงิน
9 สามเณร ปรัชญา   กิ่งแก้ว #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 46 เข้าร่วมกิจกรรม
10 พระ ทศพร  คุณกาโร #REF! พระปริยัติธรรมวดักลางปุญญาคม กลุ่มที ่10 74 เหรียญเงิน
11 สามเณร ศุกล  พลเรือน ม. ปริยัติโกศลวิทยา กลุ่มที ่11 64 เหรียญทองแดง
12 สามเณร กิรติ  ลีทัพไทย ม.2 วิจิตรธรรมวิทยา กลุ่มที ่12 70 เหรียญเงิน
13 สามเณร พลกฤษณ์  สืบสวน ม.๓ มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 65 เหรียญเงิน
14 สามเณร ชุมพล ยนทะสาด ม.3 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 60 เหรียญทองแดง

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใครได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จักรกฤษณ์   จงกล ม. ๖ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กลุ่มที ่6 96
2 สามเณร ณัฐวุฒิ  กุมภิโร  บ่อชะแนงวิทยา กลุ่มที ่9 95
3 สามเณร จิรายุ  หทัยเด่นดวง #REF! โสภณวรคุณวิทยา กลุ่มที ่4 92
4 สามเณร ชีวธันธ์    ไพโรจน์    วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่5 77
5 สามเณร กฤตพล  เทพากร ม.5 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 74
6 สามเณร เปรมชัย พะงาตุนัด #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 71 เหรียญเงิน
7 สามเณร อนุรักษ์  บุตรอินทร์ ม.4 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 62 เหรียญทองแดง
8 สามเณร สุรเชษฐ์   ทิบคูนอก    ม.6 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 70 เหรียญเงิน
9 สามเณร ธวัชชัย   สินทิพย์ลา #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 47 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ศรายุทธ  ศิลาบุตร #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 55 เหรียญทองแดง
11 สามเณร ยิ่งภพ  ใจรัก ม. พระปริยติัธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่มที ่11 49 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร อัศดาวุฒิ แก้ววันนา ม.4 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 61 เหรียญทองแดง
13 สามเณร สมชาย แซ่ท่อ  ม.๖ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 33 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ณรงค์ฤทธิ ์ ชุ่มเพีย้น ม.4 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 44 เข้าร่วมกิจกรรม

4.8  การแขง่ขนัตอบปัญหา หมวดพระพุทธศาสนา (พุทธประวัต,ิธรรมวินัยและศาสนปฏิบัต)ิ   ระดบั ม.ตน้

ชื่อ - สกุล

4.9  การแขง่ขนัตอบปัญหา หมวดพระพุทธศาสนา (พุทธประวัต,ิธรรมวินัยและศาสนปฏิบัต)ิ   ระดบั ม.ปลาย

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จิรพนต์  เจ็ดรัมย์  ปริยัติธีรวิทยา กลุ่มที ่11 76
2 สามเณร วุฒิเกียรติ  สีสันต์ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 74
3 สามเณร จิรกิจ  กวางทอง #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 73
4 สามเณร พรเทพ  บัวจูม  พระปริยัติธรรมฯวัดหนองเป็ด กลุ่มที ่9 72
5 สามเณร ผ้าหวูพ่อ  ม.3 พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กลุ่มที ่3 71
6 สามเณร ศิริชัย  แก้วน้อย ม.1 แสงทองวิทยาธรรม กลุ่มที ่2 66 เหรียญเงิน
7 สามเณร ศราวุธ  ลุงลู  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กลุ่มที ่5 65 เหรียญเงิน
8 สามเณร อาหึ          เชอหมื่อ ม. 3 พุทธิวงค์วิทยา กลุ่มที ่6 65 เหรียญเงิน
9 สามเณร วรเดช   จุตตะโน ม.3 ศรีจันทร์วิทยา กลุ่มที ่7 60 เหรียญทองแดง
10 สามเณร พงศกร   สุโพธิค์ า #REF! วัดโพธิง์าม กลุ่มที ่8 64 เหรียญทองแดง
11 สามเณร เสกสรรค์  มั่นจิต #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 53 เหรียญทองแดง
12 สามเณร หรรษา  อรุณ #REF! พระปริยัติธรรมอ านวยวิทยา กลุ่มที ่12 69 เหรียญเงิน
13 สามเณร เจษฎากร  ปริปุญณะ ม. ๒  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 67 เหรียญเงิน
14 สามเณร อนุชา  อุ่นวิเศษ ม.2 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 60 เหรียญทองแดง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ประชา  เจริญวงศ์เกียรติ  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กลุ่มที ่5 98
2 สามเณร เอกมาดา  เกษมศาสตร์ #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 71
3 สามเณร พรศักด์ิ  มีหมื่นผล ม.6 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 72
4 สามเณร สัญชัย  เคหะนาค #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 70
5 สามเณร ธีทัศน์   ศรีลาชัย ม. ๔ เชตวันวิทยา กลุ่มที ่6 66
6 สามเณร อภิสิทธิ ์ สุระวิค ม.5 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 63 เหรียญทองแดง
7 สามเณร ฤทธิไกร   เมืองพุทธ ม.5 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 65 เหรียญเงิน
8 สามเณร ภานุวัฒน์   ไชยค าหาญ #REF! วัดศรีสะอาด กลุ่มที ่8 52 เหรียญทองแดง
9 สามเณร ณัฐวุฒิ  วงศ์ใหญ่  พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา กลุ่มที ่9 64 เหรียญทองแดง
10 สามเณร ภานุวัฒน์  แสงสุรินทร์ #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดับูรพาภิราม กลุ่มที ่10 48 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร นพนันท์  สุภาพ  วัดกลางเมืองเก่าวิทยา กลุ่มที ่11 63 เหรียญทองแดง
12 สามเณร ธีรติทัตน์  ภูมิสูงเนิน ม.4 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 49 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร กฤษดา  ด ารัส ม.๔ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 62 เหรียญทองแดง
14 สามเณร สุรเชษฐ  เดชมัด ม.5 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 57 เหรียญทองแดง

ชื่อ - สกุล

5.1 การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา ระดบั ม.ตน้

ชื่อ - สกุล

5.2 การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา ระดบั ม.ปลาย

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ภูตะวัน  ช่างเหล็ก ม.1 หลวงพ่อเดิมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่2 95
2 สามเณร ตะวัน   แก้วกันหา #REF! วัดศรีสะอาด กลุ่มที ่8 92
3 สามเณร พีรพัฒน์  สุทธิประภา #REF! เทพบัณฑิตวิทยาลัย  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 90
4 สามเณร ชูพงษ์ รินล้ีสวัสด์ิ  พระปริยติัธรรมพระชัยยะวงศาพฒันา กลุ่มที ่5 85
5 สามเณร พงษ์ศักด์ิ  รงค์ทอง #REF! อุทานอุทิศธรรมวิทยา กลุ่มที ่3 82
6 สามเณร กมลชาติ  ทุมสงคราม #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 58 เหรียญทองแดง
7 สามเณร การัณย์  ห้วยน้ าชื่นจิต #REF! พระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานมิิต กลุ่มที ่4 59 เหรียญทองแดง
8 สามเณร ธวัชชัย           แซ่ว้า ม. ๓ โสภณจริยธรรมวิทยา กลุ่มที ่6 58 เหรียญทองแดง
9 สามเณร พงษ์พล   มุ่งวิชา       ม.2 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 58 เหรียญทองแดง
10 สามเณร สุขวัช  พึง่ป่า  เจริญทัศน์วิทยา กลุ่มที ่9 59 เหรียญทองแดง
11 สามเณร พีรพัฒน์  ภูร่ะหงษ์  พุทธธรรมวิทยา กลุ่มที ่11 59 เหรียญทองแดง
12 สามเณร เมธัส  ส าราญสุข ม.2 พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณมงคล กลุ่มที ่12 58 เหรียญทองแดง
13 สามเณร ค า   สุขใจ  ม.๓ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 59 เหรียญทองแดง
14 สามเณร จารุวิชญ์  วิบูลย์กุล ม.1 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 58 เหรียญทองแดง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จายน้อง  สามัคคีวิทยาทาน กลุ่มที ่5 95
2 สามเณร อนุชา  ลีลาเมือง  พุทธธรรมวิทยา กลุ่มที ่11 75
3 สามเณร จิรชีพ        แซ่ว่าง ม. ๕ โสภณจริยธรรมวิทยา กลุ่มที ่6 74
4 สามเณร อนุพันธ์   ขุนทอง #REF! วัดศรีสะอาด กลุ่มที ่8 69
5 สามเณร พระคมสัน  ถาสี  กิตติญาณวิทยา กลุ่มที ่9 65
6 สามเณร ศักด์ิสิทธิ ์พลรักษา #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 58 เหรียญทองแดง
7 สามเณร ปิยวัฒน์  เชาวลิต ม.6 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 55 เหรียญทองแดง
8 สามเณร ศรราม  พรมตู้ #REF! พระปริยติัธรรมฯวัดสิริกาญจนาราม กลุ่มที ่3 59 เหรียญทองแดง
9 สามเณร ราชา เปร่ียมเพ็ชร #REF! บาลีเตรียมอดุมศึกษาวดัโพธาราม กลุ่มที ่4 58 เหรียญทองแดง
10 สามเณร วีระยุทธ   พุฒละ     ม.4 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 58 เหรียญทองแดง
11 สามเณร นิวัฒน์  หมั่นนนท์ #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดัพระธาตุพนม กลุ่มที ่10 55 เหรียญทองแดง
12 สามเณร พุฒิชัย  เหลาค า ม.5 พระปริยัติธรรมวดัสุวรรณรังสรรค์ กลุ่มที ่12 59 เหรียญทองแดง
13 สามเณร นาบุญ  อ่วมกระโทก ม.๖ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 58 เหรียญทองแดง

ชื่อ - สกุล

6.2  การแขง่ขนัวาดภาพระบายสีแนวพุทธศิลป์ ระดบั ม.ปลาย  (วาดภาพสีโปรสเตอร)์

ชื่อ - สกุล

6.1  การแขง่ขนัวาดภาพระบายสีแนวพุทธศิลป์ ระดบั ม.ตน้  (วาดภาพลายเส้น)

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ณัฐพล  กิตติวัฒนากร 0
สามเณร พชร เจียมพิพัฒน์ 0
สามเณร อนาวิล  มะโนวัน 0
สามเณร สาหลู่  ลุงทุล  
สามเณร หน่อค า  เงิน  
สามเณร เจริญ  สีฉ่าว  
สามเณร นัฐพงษ์  กระแจะจันทร์ 0
สามเณร นัทธพงศ์  พงษ์วัฒนธรรม 0
สามเณร บุรินทร์  ภูผานี 0
สามเณร ภัทรวรรธ  รัตนวงศ์  
สามเณร ภูวเนศ  สายเมฆ  
สามเณร สมคิด  ประทุม  
สามเณร พงษ์พสิษฐ์  ศรีหร่ิง ม.๓
สามเณร นพรัตน์  ริมพิสอน ม.๓
สามเณร ภัทรดนัย   พรมทา ม.๓
สามเณร ศุภชัย  เพิงคาม ม.2
สามเณร ณัฐการณ์  ศรีสุวรรณ ม.2
สามเณร ภูชิต  เสนามา ม.2
สามเณร ศรราม  จุนจันทร์ ม.3
สามเณร รุ่งเรือง  นิลกิจ ม.3
สามเณร สันติสุข  จะหลาบหลอง ม.2
สามเณร ธนพงษ์ ชัยชนะบริบูรณ์ ม. ๓
สามเณร ธนกร  แซ่ม้า ม. ๒
สามเณร ชาติชาย  วัฒนาตระกูลวงศ์ม. ๒
สามเณร อรรถพงษ์   มณีพงษ์ ม.3
สามเณร สินชัย   สีหา ม.3
สามเณร เต่าทอง   นันจันที ม.2
สามเณร หยกเพชร  โสดาวิชิต 0
สามเณร ดาราพงษ์  สร้างโคตร 0
สามเณร พุย  โนนศรี 0
สามเณร สิทธิศักด์ิ  พ่อศรีชา ม.3
สามเณร วัชรินทร์  ผาสุข ม.3
สามเณร รัตนโชติ  พ่อจัดา ม.3

9

10

4

1

พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา

ศรีนภเขตวิทยา

หอปริยัติศึกษา

6.3 การแขง่ขนัประตมิากรรมลอยตวั  ระดบั ม.ตน้

กลุ่มที ่13

กลุ่มที ่2

กลุ่มที ่1

นันทจริมเขตศึกษา

ประภัสสรวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม

กลุ่มที ่6

กลุ่มที ่7

กลุ่มที ่8

กลุ่มที ่10

6

7

5

2

8

11

3 88

70 เหรียญเงิน

96

93

82 เหรียญทอง

86

75 เหรียญเงิน

75 เหรียญเงิน

75 เหรียญเงิน

กลุ่มที ่3

กลุ่มที ่4

กลุ่มที ่9

กลุ่มที ่5

84

80 เหรียญทอง

บ่อชะเนงวิทยา

 มังกรกมลาวาส

เตรียมพุทธศาสตร์

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร เศรษฐา  ศรีบุญเรือง ม.
สามเณร จินณวัตร  ค านนท์ ม.
สามเณร ธีระเดช  อาจลุน ม.
สามเณร วัชรพัธ  หงษ์ส าโรง ม.2
สามเณร อนุพงษ์ พรหมเมตตา ม.3
สามเณร สิทธิพล  บุราณ ม.3
สามเณร สรณ์สิริ เมืองพิล ม.2
สามเณร พงศกร ระหา ม.3
สามเณร สิทธิพงษ์ ขันติกุล ม.2

กลุ่มที ่11

กลุ่มที ่12

กลุ่มที ่14

ปรางค์กู่วิทยา

พระปริยัติธรรมวัดเนินบุญญาราม

กุศลสมาครวิทยาลัย

12

13 73

14 77 เหรียญเงิน

77 เหรียญเงิน

เหรียญเงิน



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร จักรภัทร  ชูพินิจ 0
สามเณร อนันต์กร  เหมาะราศรี 0
สามเณร จีรศักด์ิ  โพธิแ์ก้ว 0
สามเณร ประสิทธิ ์ชาติธรรมสกุล  
สามเณร ธนิศร ธารสุขวงศา  
สามเณร พรจันทร์ กิตติก้องพนา  
สามเณร ทรรศวรรษ เรือนชิน  
สามเณร วรพัฒน์  วรวัฒน์  
สามเณร วรพล  ปากหวาน  
สามเณร อานนท์  ชัชวาล 0
สามเณร อรรถพล  พานสมัน 0
สามเณร ธรณ์เทพ  ศรีสมุทร 0
สามเณร ศิรศักด์ิ   ศิริธรรมจักร ม.4
สามเณร ฐาปกรณ์   กุลขุนทด ม.4
สามเณร จักรพงศ์   หฤทัยถาวร ม.5
สามเณร อนันตโชติ  โชติเสว์ ม.4
สามเณร ณัฐพล  หมื่นหอ ม.4
สามเณร เกียรติอนันต์  ศรีสวัสด์ิ ม.4
สามเณร ธีระพงษ์  ภูน้ าทอง ม.5
สามเณร จักรกฤษณ์  ชัยประโคม ม.4
สามเณร นิติพล  หมั่นจ ารูญ ม.4
สามเณร ธีรพงษ์  จันต๊ะวงศ์ ม. ๔
สามเณร ภิติชัย   แก้วเขียว ม. ๔
สามเณร ธีรภัทร  โฉมจันทร์ ม. ๔
สามเณร ธนกฤต  อินสาวงษ์ไชย 0
สามเณร ธีระพงษ์  ซ่ือสัตย์ 0
สามเณร วันชนะ  หีบแก้ว 0
สามเณร คฑาวุธ  จิตราช 0
สามเณร ศราวุธ  แพงดี 0
สามเณร ทักษ์ดนัย  สีสมพาร 0
สามเณร ชินกฤษ  ภูษิตเมฆากุล  
สามเณร ณัฐพล  หมอส าราญ  
สามเณร พงศกร  พรมราช  

81

85

90

95

98ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4

พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา

3

10

กลุ่มที ่5

นันทบุรีวิทยา กลุ่มที ่6

วัดศรีจันทร์วิทยา

75

78 เหรียญเงิน

80 เหรียญทอง

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมกลุ่มที ่10

เตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่1

พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง กลุ่มที ่2

วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3

กลุ่มที ่7

วัดศรีสะอาด กลุ่มที ่8

บ่อชะเนงวิทยา กลุ่มที ่9

เหรียญเงิน

83 เหรียญทอง

80

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

11

4

6

7

1

2

8

5

9

6.4 การแขง่ขนัประตมิากรรมลอยตวั  ระดบั ม.ปลาย

76

วัดกลางเมืองเก่าวิทยา กลุ่มที ่11

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร ศิวกร  บานเย็น ม.5
สามเณร สุเวช  เพชรชื่น ม.5
สามเณร บุลากร  อาจสม ม.5
สามเณร พุฒิชัย มีทุน ม.๔
สามเณร อรรณนา  ตะโกนวล ม.๔
สามเณร กฤษกร   ด้วงต้อย ม.๖

80 เหรียญทอง

73 เหรียญเงิน12

13

พระปริยัติธรรมวัดแจ้ง กลุ่มที ่12

 มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร อนุพงษ์   สุขเหลือง สวัสด์ิวิทยา กลุ่มที ่8 65
2 สามเณร บัณฑิต  เลิศวงศ์รัตนกุล หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มที ่5 63
3 สามเณร อภิชาติ  นามมุงคุณ ปทุมพิทยากร  จ.มหาสารคาม กลุ่มที ่10 62
4 สามเณร คามิน   กิ่งแก้ว ม.2 วัดสระแก้วพิทยาคม กลุ่มที ่7 59
5 สามเณร จิระพงศ์  ทองปลูก  พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา กลุ่มที ่11 57
6 สามเณร กรวิชญ์ แก้วแดง พระปริยัติธรรมพระราหุล กลุ่มที ่1 50 เหรียญทองแดง
7 สามเณร ธีรพัฒน์  มณีโชติ ม.3 หลวงพ่อเดิมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่2 37 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร ศุภัคษร  ขัตตะ ม.1 วัดนิเวศธรรมประวัติ กลุ่มที ่3 54 เหรียญทองแดง
9 สามเณร กวี  บุญเกิด ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 56 เหรียญทองแดง
10 สามเณร วิศิษฎ์      แซ่ซง ม. ๒ วังฟ่อนวิทยา กลุ่มที ่6 49 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร เจติยา  ศรีจันทร์  วัดเวียงเกษม กลุ่มที ่9 40 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร ไตรภพ  สนั่นนารี ม.4 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 48 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ศุภวัฒน์ ทีประวิทย์   ม.๓  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 41 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ก าธร  ไชยแก้ว ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ กลุ่มที ่4 50
2 สามเณร สมชาติ เลาหมี่  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 43
3 สามเณร จักรพรรณ  สุขทวี ม.6 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 43
4 สามเณร สันติชัย  ต้องชู ม.4 สิทธิธรรม กลุ่มที ่2 40
5 สามเณร ชูเกียรติ   วันแว่น ม. ๖ วัดบ้านหม้อศึกษา กลุ่มที ่6 40
6 สามเณร ณัฐวัฒน์ หมีทอง พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 29 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร สัมฤทธิ ์ สาภะ ม.6 วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 36 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร พลวัตร  เทียบแสน ม.5 วิเวกธรรมประสิทธิว์ิทยา กลุ่มที ่7 39 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร ทัตเทพ   แสงสุรินทร์ วัดพระธาตุศรีมงคล กลุ่มที ่8 27 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร อ าพล  กอมณี  วัดไชยมงคลวิทยา กลุ่มที ่9 37 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร บัณฑิต  สุทธิประภา ไชยวารวิทยาเสริม  จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มที ่10 34 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร สุพสิน  โสมะมี  วัดท่าสว่างวิทยา กลุ่มที ่11 37 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร เศรษฐพล   รากค า ม.๔  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 37 เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใครได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

6.5 การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ชื่อ - สกุล

6.6   การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ระดบั ม.ปลาย

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ศรราม  ผดาวัลย์
สามเณร ปฏิพัทธ์  ทองบุตร
สามเณร ขวัญชัย  กระแสกาญจน์
สามเณร ภากร  กองโคกสูง ม.3
สามเณร ศราวุฒิ  ศรีจ าปา ม.3
สามเณร สุทธิพงษ์  สีตาชัย ม.2
สามเณร พิสุทธิ ์ เกษมณี
สามเณร วันเฉลิม  รัชตกรตระกูล
สามเณร กัมพล  วงศ์เสนา
สามเณร ค ากู่  สายค า ม.4
สามเณร สายฝน  แสงจันทร์ ม.3
สามเณร วันแลง     ปูจ่่าม ม.2
สามเณร วัฒนา         บุญเจิง ม. ๕
สามเณร ธีรภัทร         แซ่ว่าง ม. ๔
สามเณร วิวัฒน์          แซ่เท่า ม. ๓
สามเณร สหพัฒน์  โทนใหญ่
สามเณร ศุภชัย  กุมภวงค์
สามเณร วุฒินันท์  เวียงจันทร์
สามเณร ปภังกร  ฟองเกิด ม.4
สามเณร วงศกร  ดวงแก้ว ม.4
สามเณร สานนท์  เผือกพันธ์ ม.4
สามเณร พงษ์ศกร  พลค ามาก ม.2
สามเณร สุรฐาชัย  โพธิท์อง ม.2
สามเณร ภูธเรศ  เกิดดี ม.2
สามเณร ภูชิชย์   หนูนิล ม.3
สามเณร สุรศักด์ิ   ผาสุขกิจ ม.4
สามเณร ซอนุรักษ์   ชัยราช ม.5
สามเณร กัลยกิตต์ิ  จันทะนะ ม.3
สามเณร เมธี  พลเหีย้มหาญ ม.3
สามเณร พุฒิเมธ  การส าเร็จ ม.3
สามเณร เฉลิมวุฒิ  ไชยบิล ม.
สามเณร พฤทธิ ์ สนทอง ม.

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 1

ชนะเลิศ

85

86.67

73
เหรียญเงิน

77 เหรียญเงิน

69.33 เหรียญเงิน

78 เหรียญเงิน

75 เหรียญเงิน

84

82.67

82.33

78.33

กลุ่มที ่5

5
กลุ่มที ่6

9
กลุ่มที ่7

2
กลุ่มที ่8

1
กลุ่มที ่9

10
กลุ่มที ่10

11
กลุ่มที ่11

โสภณวิทยา

โสภณจริยธรรมวิทยา

วัดศรีสระแก้ววิทยา

วัดโพธิง์าม

ศรีศาสนวิทยา

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดัพระธาตุพนม

ศรีเกษตรวิทยา

ชื่อ - สกุล

6
กลุ่มที ่1

7
กลุ่มที ่2

8
กลุ่มที ่3

3
กลุ่มที ่4

4

เหรียญเงิน

7. กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชพีและเทศโนโลยี
7.1 การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวัสดธุรรมชาต ิ1  ทีม ไมจ่ ากัดชั้น

เตรียมพุทธศาสตร์

วัดแก้วโกรวาราม

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ศรีนภเขตวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร ชัยวัฒน์  ค านัน ม.
สามเณร ภานุวัฒน์  บุญฉวี ม.3
สามเณร รัตนชัย  ใจหาญ ม.5
สามเณร นพพร  บัลลังก์เดช ม.5
สามเณร จิรวัฒน์  อวชัย ม.๒
สามเณร สุวรรณไชย  ค าข า ม.๓
สามเณร อนุรักษ์    ผลอินทร์ ม.๓

77 เหรียญเงิน

77.67 เหรียญเงิน

69 เหรียญเงิน

 

11
กลุ่มที ่11

12
กลุ่มที ่12

13
กลุ่มที ่13

ศรีเกษตรวิทยา

พระปริยัติธรรมวัดแจ้ง

 มังกรกมลาวาส



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ธนาธิป  บัตรลาด  
สามเณร สรรพยา  เตียนส ารวย   
สามเณร วีระศักด์ิ  นาบ ารุง  
สามเณร กันยาธร อ่อนละม่อม  
สามเณร มอญแดง   เรืองสิทธิ์  
สามเณร ทิวา  
สามเณร วัชรพล    เครือหลวง ม. ๑
สามเณร ศักด์ิสิทธิ์   เศรษฐปราโมทย์ ม. ๑
สามเณร ณัฐชนน   ชัยชนะ ม. ๑
สามเณร ปฏิภาณ  เสียงเพราะ ม.3
สามเณร นัฐวุฒิ  ใหญ่ยอด ม.3
สามเณร จิรวัฒน์  สอนราช ม.3
สามเณร บรัสกร  ก าจรเมนุกูล
สามเณร อาทิตย์  อ านาจ
สามเณร อัศวิน  รักษาพันธ์
สามเณร สุชาติ แซ่ว่าง
สามเณร เกรียงศักด์ิ วุฒิภัทร์ปกรณ์
สามเณร วุฒิชัย แซ่ว่าง
สามเณร อธิบดินทร์  สุจริต ม.1
สามเณร ณัฐพงศ์  เพชรมีค่า ม.1
สามเณร ธนพล  ปันแสง ม.2
สามเณร กิตติภพ  สังขปัญญา ม.1
สามเณร พิพัฒน์  กันข า ม.1
สามเณร พีรภัทร  ดีสุดใจ ม.2
สามเณร ขารึก  สารีนาค
สามเณร ศิรวิชญ์  อนุวัตร
สามเณร ศรันย์  ค าหล้าชาย
สามเณร ประสิทธิ ์  กันดิษฐ์ ม.2
สามเณร สิทธิโชค   โสภาน้ า ม.2
สามเณร กฤษฎา  (เต่าทอง) ม.1
สามเณร ณัฐพงษ์  มหาโพธิ์
สามเณร ฉัตรมงคล  แสนเมือง
สามเณร จรัสรวี  ค าสวัสด์ิ

91

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 3

เหรียญทอง

วัดโคเขตตาราม 84 เหรียญทอง

พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม 91

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 98

7.2 การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชื้น     1  ทีม  ระดบั ม. ตน้

85 เหรียญทองพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

พุทธรังษีพิทยาลัย 90 เหรียญทอง

พระปริยติัธรรมฯวดั าไชยชุมพลชนะสงคราม 85 เหรียญทอง

ศรีนภเขตวิทยา 85 เหรียญทอง

หอปริยัติศึกษา 96

ห้วยข้าวก่ าวิทยา 94

ประภัสสรวิทยา 86
10

กลุ่มที ่7

11
กลุ่มที ่8

5
กลุ่มที ่10

1
กลุ่มที ่11

4
กลุ่มที ่12พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณมงคล

ชื่อ - นามสกุล

6
กลุ่มที ่1

7
กลุ่มที ่2

8
กลุ่มที ่3

9
กลุ่มที ่4

2
กลุ่มที ่5

3
กลุ่มที ่6



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

พระ วีรวัฒน์  ถาวโร  
สามเณร เอกชัย  อุดม  
สามเณร เขตโสภณ  ต้นเกษ  
สามเณร วุฒิพงษ์   เขียวอ้าย ม.๓
สามเณร อดิสรณ์ สายยศ ม.๓
สามเณร ภานุพงศ์  ชัยทน ม.๓
สามเณร ธนวัฒน์  พรวาปี ม.1
สามเณร วีระพล  สิทธิรัตน์ ม.1
สามเณร สรยุทธ  พฤศจันทร์ ม.1

 มังกรกมลาวาส 86 เหรียญทอง

กุศลสมาครวิทยาลัย 85 เหรียญทอง

ศรีศาสนวิทยา 87 เหรียญทอง
12

กลุ่มที ่9

13
กลุ่มที ่13

14
กลุ่มที ่14

 



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร คมสรร  ด้านเนาลา ม.6
สามเณร วินัย  สุทธิสอน ม.6
สามเณร กฤษฎา  เถโล ม.4
สามเณร สัจสรณ์  ปิตุภูมินาค  
สามเณร ค ากอง  ด้ายรินรัมย์  
สามเณร อภิสิทธิ ์ แวงวรรณ  
สามเณร ภาคิน  ภูหะไชย
สามเณร รเมศ  สุคันธนาค
สามเณร วิภพ  ภูนาผา
สามเณร ภราดร  ชูสุข ม.4
สามเณร อนุศักด์ิ  ผลศัพท์ ม.6
สามเณร สมพร  บ าเพ็ญ ม.6
สามเณร จักรกฤษณ์  ธรรมเจริญ
สามเณร อนันต์  ธรรมมุณี
สามเณร ศิวกร  เทียนแพ
สามเณร สันตะรัตน์  ม.6
พระ ภิรมย์  สรวง ม.6
สามเณร อรงกรณ์  สุขเพราะนา ม.5
สามเณร ชัยวัฒน์  สุริโน  
สามเณร อนุพงษ์  มูลโม่ง  
สามเณร โอโปะ   ปานวาณี  
สามเณร เกื้อกูล       นาใจ ม. ๖
สามเณร มงคล         นามใส ม. ๖
สามเณร รด            ไทยใหญ่ ม. ๔
สามเณร กลาง  สารโภคา
สามเณร รณกฤต  บูชาพันธ์
สามเณร ธนวัฒน์  พุทธโคตร
สามเณร ฉัตรมงคล  วงศ์งาม  
สามเณร ธวัชแก้ว  พรมดี  
สามเณร เดช  ศรีไสว  
สามเณร ปราการ  แก้วฉลวย ม.4
สามเณร อัศนีย์  รักศรี ม.4
สามเณร ปฏิภาณ  เทศทอง ม.4

พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ 80 เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 1

พระธาตุศรีมงคล 72 เหรียญเงิน

ศรีศาสนวิทยา 76 เหรียญเงิน

พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม 89

วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 93

พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม

74 เหรียญเงิน

วัดท่าพระเจริญพรต 86

พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตน
หลวง

71 เหรียญเงิน

วัดแม่ค าวิทยา 84 เหรียญทอง

7.3 การแขง่ขนัจัดสวนแก้ว 1  ทีม ระดบั ม. ปลาย

9
กลุ่มที ่8

10
กลุ่มที ่9

3
กลุ่มที ่10

2
กลุ่มที ่11

11
กลุ่มที ่12

ชื่อ - นามสกุล

4
กลุ่มที ่2

6
กลุ่มที ่3

5
กลุ่มที ่4

7
กลุ่มที ่5

8
กลุ่มที ่6

1
กลุ่มที ่7

พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 87

วัดท่าน้ าพอง 96



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร รังสิกันต์  ตันติตระการ ม.๕
สามเณร จิณณพัฒ  ยารังษี ม.๕
สามเณร เสฏฐวุฒิ  จิ๋วน้อย ม.๕

 มังกรกมลาวาส
78

เหรียญเงิน
12

กลุ่มที ่13



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ธีรติทัตน์ ภูมิสูงเนิน ม.6
สามเณร รณชัย  กล่ินดอกแก้ว ม.6
สามเณร ธีระยุทธ  ค าโท  
สามเณร ธนศักด์ิ  แสนสุข  
สามเณร วงศธร ยานะ  
สามเณร อานนท์ รุ่งสุดฟ้า  
สามเณร ณัฐพงษ์  สาผม ม.6
สามเณร ภาคภูมิ  คีรีบุตร ม.6
สามเณร ยศวัฒน์ นิรันดร์เลิศกุล ม.6
สามเณร ณัฐพงศ์ รุ่งพรนุรักษ,์ ม.5
สามเณร ศักรินทร์  นิลนามะ 0
สามเณร ถาวร  ค าเพราะ 0
สามเณร วิสิฐ  ถาวรเจริญ ม.1
สามเณร พีรวิทย์  สืบวงค์ ม.5
สามเณร สทัย  นครสุด ม.6
สามเณร ยุทธศักด์ิ  เลาลิน ม.6
สามเณร ชัยมลคล  จียอง 0
สามเณร วุฒิชัย  ลีปรีชา 0
สามเณร ชาญพัฒน์   โล่งธง ม. ๕
สามเณร ธนกฤต   ไชยกุล ม. ๔
สามเณร กานดิศ  กล้าหาญ 0
สามเณร พงษ์วิสิทธิ ์ ศรีบุญแปลง 0
สามเณร พีรวุฒิ  สอดดง 0
สามเณร จักรพงษ์  ทวดอาจ 0
สามเณร นพนัย  โพธิน์อก 0
สามเณร ภาณุทัต  ยงสกุล 0

4

11

2

พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 96.67

กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 76.34

กิตติญาณวิทยา กลุ่มที ่9 84.67 รองชนะเลิศอันดับ 1

ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 72 เหรียญเงิน

12

13

1

5

6

7

8

9

3

10

ปทุมพิทยากร กลุ่มที ่10 73.67 เหรียญเงิน

วัดศิริมงคล กลุ่มที ่8 75.34 เหรียญเงิน

พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 75.34

65.67 เหรียญเงิน

พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม

กลุ่มที ่3 63.34 เหรียญทองแดง

บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 84.34 รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญเงิน

วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 77.67

ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดา
ราม

กลุ่มที ่4 63 เหรียญทองแดง

พุทธรังษีพิทยาลัย กลุ่มที ่2 60 เหรียญทองแดง

7.4  การแขง่ขนัการเขยีนออกแบบเว๊ปไวตด์ว้ยโปรแกรม Joomla V.3.6 ไมจ่ ากัดชั้น  (ทีมละ 2 รูป)

ชื่อ - นามสกุล

วชิรมกุฎ กลุ่มที ่1

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ทัศวรรษ   บุญเรา    ม.3 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 71
2 สามเณร วราพล  นัยทอง #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 67
3 สามเณร ภาณุวัฒน์  ประเทืองชัยศรี ม.2 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 64
4 สามเณร กวี     จุฬพันธ์ทอง    ม.๓  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 61
5 สามเณร พีรพัฒน์  เขียวเขิน #REF! หลวงพ่อเพชรวิทยา กลุ่มที ่4 60
6 สามเณร ธีรพงศ์ เต็มพร้อม ม.3 แสงทองวิทยาธรรม กลุ่มที ่2 49 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ชลสิทธิ ์ บุญอารักษ์ ม.3 พระปริยัติธรรมฯวัดล านารายณ์ กลุ่มที ่3 48 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร สกุลชัย   รักสกุล  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กลุ่มที ่5 60 เหรียญทองแดง
9 สามเณร ปรเมธ       ผัดทอง ม. ๓ วัดวิเชตร์มณี กลุ่มที ่6 39 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร วุฒิชัย   สีตาแสน #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 39 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร พงษ์ชนะศักด์ิ  แสงสว่าง  ทรายมูลปริยัติวิทยา กลุ่มที ่9 49 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร พันธกาญ  มานะดี #REF! พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม กลุ่มที ่10 56 เหรียญทองแดง
13 สามเณร พลกฤต  พะนิรัมย์  วัดท่าสว่างวิทยา กลุ่มที ่11 56 เหรียญทองแดง
14 สามเณร ศิริมงคล  รอดงาม ม.2 พระปริยัติธรรมวดัเนินบุญญาราม กลุ่มที ่12 49 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร จามิกร  ชนะกิจเจริญ ม. โพธิศ์รีวิทยา กลุ่มที ่11 60
2 สามเณร สุนิวัฒน์   สุวรรณทา ม. ๕ โสภณจริยธรรมวิทยา กลุ่มที ่6 60
3 สามเณร สุระชัย  สุนประทุม ม.5 พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 58
4 สามเณร นฤเบศน์    ค าพันธ์      ม.6 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 52
5 สามเณร ศุภชัย  อินละออ ปลาย ศรีมงคลศึกษากร กลุ่มที ่9 51
6 สามเณร เกริกพล โนนค า #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 49 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ณัฐกิตต์ิ  รวมพล ม.5 สิทธิธรรม กลุ่มที ่2 37 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร ณัฐกร  ตรีกุล ม.5 วัดโบสถ์อินทร์บุรี กลุ่มที ่3 46 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร วัชรพงษ์  เทศณี #REF! วัดท่าพระเจริญพรต กลุ่มที ่4 50 เหรียญทองแดง
10 สามเณร นนทพฒัน์  พจมานเกิดปญัญา ปลาย วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่5 51 เหรียญทองแดง
11 สามเณร เจริญชัย   ผาเรือค า #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 35 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร เอกนรินทร์  รองเมือง #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดับูรพาภิราม กลุ่มที ่10 41 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร ชัยธวัช  ตุ้มทองค า ม.๕ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 46 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ภาณุวิชญ์ ศิลป์วิเศษสรรค์ ม.5 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 50 เหรียญทองแดง

ชื่อ - สกุล

7.6 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ระดบั ม.ปลาย

ชื่อ - สกุล

7.5 การแขง่ขนัตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ระดบั ม.ตน้

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร แสงมอญ   หนานวัน  หอปริยัติศึกษา กลุ่มที ่5 86.7
2 สามเณร ไรวินทร์  สีสอาด #REF! พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 86.3
3 สามเณร อภิวัฒน์  จรรยากร  ศรีศาสนวิทยา กลุ่มที ่9 86
4 สามเณร พัชรพล  ทศดร ม.3 ตราชูพิทยาคม กลุ่มที ่7 84
5 สามเณร สุรเชษฐ์   ปักคะมา #REF! วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 80.3
6 สามเณร กิตติพงศ์  พรหมแก้ว ม.1 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 79.3 เหรียญเงิน
7 สามเณร ภานุพงษ์  สายแสน ม.3 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 69.7 เหรียญเงิน
8 สามเณร นันทภพ  สมควร #REF! คีรีวงศ์วิทยา กลุ่มที ่4 50.7 เหรียญทองแดง
9 สามเณร นฤพล   สาวนิมิตร ม. ๒ วังฟ่อนวิทยา กลุ่มที ่6 76 เหรียญเงิน
10 สามเณร เดวิดคอนส์  มาเทียส #REF! สุเทพนครวิช  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 63.7 เหรียญทองแดง
11 สามเณร วีระพงษ์  ดาบโสมศรี  พระปริยติัธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กลุ่มที ่11 68 เหรียญเงิน
12 สามเณร สุธีพงศ์  `ทองแก้ว ม.3 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 70.7 เหรียญเงิน
13 สามเณร นนทการ  ทองเกษม ม.๑ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 53.7 เหรียญทองแดง

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร วิชญาดา  สระแก้ว #REF! วชิรมกุฎ กลุ่มที ่1 93
2 สามเณร ธนลาภ  อังกาบ ม.4 วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 89.3
2 สามเณร รบิน ทาปา มาคาร์  โสภณวิทยา กลุ่มที ่5 86.7
3 สามเณร ธนพนธ์  ภูมิศิริ  ศรีศาสนวิทยา กลุ่มที ่9 85
3 สามเณร ธวัชชัย  ปลอดโชค ม.5 วัดแก้วโกรวาราม กลุ่มที ่2 84.3
4 สามเณร Sae Mong Marma ม.6 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง กลุ่มที ่3 82 เหรียญทอง
4 สามเณร ปิยพล  เสโนฤทธิ์ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 83 เหรียญทอง
5 สามเณร ดีเปส   โรคา มคร ม. ๕ วัดพระธาตุแช่แห้ง กลุ่มที ่6 83.7 เหรียญทอง
5 สามเณร วุฒินันท์   ชะชิกุล #REF! วัดศรีนคราราม กลุ่มที ่8 77 เหรียญเงิน
6 สามเณร ศักด์ิดา  วงษ์ท้าว #REF! พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวดัพระธาตุพนม  จ.นครพนม กลุ่มที ่10 69.7 เหรียญเงิน
6 สามเณร อัษฎาวุธ  ราชอาษา  ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 81.7 เหรียญทอง
7 สามเณร ธนาดุล  ยิ่งเสมอ #REF! พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 77.7 เหรียญเงิน
7 สามเณร นิคม วงค์ชัย ม.๖  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร พรเทพ ป้อมหลักทอง ม.4 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 เข้าร่วมกิจกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชื่อ - สกุล

8.1 การแขง่ขนับรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดบั ม. ตน้

ชื่อ - สกุล

8.2 การแขง่ขนับรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดบั ม. ปลาย

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร สมิฐิกร    เอี่ยมกาญจนาลัย ม. ๓ สัมฤทธิบุญวิทยา กลุ่มที ่6 88
2 สามเณร กวางฮุย ฟาม  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 87
3 สามเณร สรวิชญ์   มังคลาภิบาล ม.2 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ กลุ่มที ่7 82
4 สามเณร จิตลาล  มุกตาน  พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา กลุ่มที ่9 80
5 สามเณร ฝือ  #REF! โสภณวรคุณวิทยา กลุ่มที ่4 77
6 สามเณร รัตน  เกิดมั่น #REF! เตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่1 74 เหรียญเงิน
7 สามเณร สิทธิวัจน์  ธนประโยชน์ศักด์ิ ม.3 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 69 เหรียญเงิน
8 สามเณร ชินพัทธ์  เทอดวงศ์วรกุล ม.1 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 70 เหรียญเงิน
9 สามเณร คามิน   สุวรรณภักดี #REF! วัดศรีนคราราม กลุ่มที ่8 68 เหรียญเงิน
10 สามเณร ภราดร  คงหอม #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 34 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร กรกช  ทาท่าหว้า  พุทธธรรมวิทยา กลุ่มที ่11 62 เหรียญทองแดง
12 สามเณร ปุณพล  มั่นถิ่น ม.3 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 54 เหรียญทองแดง
13 สามเณร กรวิท  ชื่นอารมย์ ม.๒  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 75 เหรียญเงิน

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร มณฑา ทรัพย์เหลือแสน  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 84
2 สามเณร ราช  ถาปามัคร ม.๔ บูรพาวิทยานุสรณ์ กลุ่มที ่11 80
3 สามเณร นนทวัฒน์    วุฒิค า ม. ๖ พุทธโกศัยวิทยา กลุ่มที ่6 75
4 สามเณร อมัน  เจาธรี ม.4 พระปริยัติธรรมฯวัดโพธิศ์รี กลุ่มที ่3 70
5 สามเณร ฐิฏิกร  สิงค์คาม #REF! พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กลุ่มที ่1 68
6 สามเณร เอลซอล  เสรสฐะ ม.4 พระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง กลุ่มที ่2 52 เหรียญทองแดง
7 สามเณร พสิฐกรณ์  อ่ าเทศ #REF! สาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ุทธชินราช กลุ่มที ่4 61 เหรียญทองแดง
8 สามเณร อมรเทพ   นาวาเรือน ม.4 วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 21 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร เอกพันธุ ์  พูลศรี #REF! พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ กลุ่มที ่8 39 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร กีร์ติมาน  ฐาปา  มาการ์  หนองขุ่นวิทยา กลุ่มที ่9 66 เหรียญเงิน
11 สามเณร ฐิติวิทยา  จันทะดวง #REF! เทพบัณฑิตวิทยาลัย  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 42 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร ภูวดล  พลระศรี #REF! พระปริยัติธรรมวัดปตุิลาธิราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มที ่12 44 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร จริภทัร โรจน์แสงสิทธิกุล   ม.๖ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 24 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ยศวัฒน์ นิรันดร์เลิศกุล #REF! กลุ่ม 14 กลุ่มที ่14 20 เข้าร่วมกิจกรรม

8.3 การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดบั ม.ตน้

ชื่อ - สกุล

8.4 การแขง่ขนัตอบปัญหากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดบั ม.ปลาย

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

ชื่อ - สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 พระ พุดสวาท สิงสติ (ฐานกโร)  ศรีสุตาวิทยา กลุ่มที ่9 94
2 สามเณร ณัฐวุฒิ   รอดทอง ม.3 วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา กลุ่มที ่7 91
3 สามเณร สิทธิพล ปันวิชัย  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 91
4 สามเณร ณัฐวุฒิ  ค าแต่ง  วัดสระก าแพงใหญ่ กลุ่มที ่11 88
5 สามเณร จิรพัฒน์  สาธรณ์ ม.3 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง กลุ่มที ่3 86
6 สามเณร จีรภัทร  มานันที #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 70 เหรียญเงิน
7 สามเณร หัสนรินทร์  พรหมทอง ม.1 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กลุ่มที ่2 70 เหรียญเงิน
8 สามเณร วรวุฒิ  แซ่เตีย #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 84 เหรียญทอง
9 สามเณร สหภาพ  เขียวทิพย์ ม. ๓ นันทบุรีวิทยา กลุ่มที ่6 83 เหรียญทอง
10 สามเณร ศรายุธ   เด่นดวง #REF! วัดช้างเผือก กลุ่มที ่8 69 เหรียญเงิน
11 สามเณร วรพันธ์  ขันสุวรรณ #REF! มงคลญาณปริยัติ  จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มที ่10 83 เหรียญทอง
12 สามเณร ศุภักษร  วรรณสด ม.3 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 81 เหรียญทอง
13 สามเณร ประยุทธ กาละเมฆ ม.๒  มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 27 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร รัฐศาสตร์  วงศ์แวง #REF! กลุ่มที ่14 กลุ่มที ่14 28 เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใคได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร กรวิทย์  เจริญสุข #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 84
2 สามเณร ปวเรศ  เจียเจริญ ม.6 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง กลุ่มที ่3 83
3 สามเณร คือแสง  ลุงจอง  ฝางธรรมศึกษา กลุ่มที ่5 77
4 สามเณร สุทธิพงษ์   ปิงยศ ม. ๔ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กลุ่มที ่6 74
5 สามเณร ภาณุวัฒน์  นุ่นอ่อน  ปริยัติสามัญนครราชสีมา กลุ่มที ่11 74
6 สามเณร กิตติพล  แซ่ตู่ #REF! บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. กลุ่มที ่1 66 เหรียญเงิน
7 สามเณร รัชนาท  จุณรัตน์ ม.5 พุทธวิทยา กลุ่มที ่2 70 เหรียญเงิน
8 สามเณร ธีรวัฒน์   รักษา ม.6 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 71 เหรียญเงิน
9 สามเณร ชาตรี   ศรีจ าปา #REF! วัดศรีสวาท กลุ่มที ่8 45 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร สีลา  ที  ศรีศาสนวิทยา กลุ่มที ่9 74 เหรียญเงิน
11 สามเณร ณรงค์ฤทธิ ์ คิดโสดา #REF! พระปริยติัธรรมวดัธาตุประสิทธิ ์ จ .นครพนม กลุ่มที ่10 67 เหรียญเงิน
12 สามเณร ภานุพงศ์  พันอาษา ม.6 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 67 เหรียญเงิน
13 สามเณร แรงฤทธิ ์ ก าเหนิด  ม.๕ วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 44 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ธนโชติ  พลเรือน #REF! กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 21 เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ - สกุล

8.5 ตอบปัญหาบาลีไวยากรณ์  ระดบั ม. ตน้

ชื่อ - สกุล

8.6 ตอบปัญหาบาลีไวยากรณ์  ระดบั ม. ปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร จันทร์ต๊ิบ  อิ่นอ้าย  
สามเณร บุญต๊ิบ   นามทอง  
สามเณร นารินทร์  ลุงอ่อง  
สามเณร ศุภกฤต  ข าเกิด ม.3
สามเณร ฐปนยศ  ทองมะลิ ม.1
สามเณร ทินภัทร  นวลจันทร์คง ม.1
สามเณร จิรศักด์ิ  แก้วกาหลง 0
สามเณร รชต  สงวนพัฒน์ 0
สามเณร ธนภูมิ  สิทธิมงคล 0
สามเณร จักรกฤษ  ลายนอก ม.3
สามเณร พิธิวัฒน์พัสกร  นารีบุตร ม.3
สามเณร สิทธิชัย  มะลัย ม.3
สามเณร ศักด์ิสิทธ์  วงษ์วิชุดา 0
สามเณร อนุชา 0
สามเณร วรชัย  สกุลธัญพิสิษฐ์ 0
สามเณร วิไล  สาขันธ์โคตร 0
สามเณร ศุภวิชญ์  ทับพูล 0
สามเณร อนุพงษ์  นิลจันบุตร 0
สามเณร มงคลชัย     แก้วน้อย ม. ๓
สามเณร ณัฐชนน      อวนมา ม. ๓
สามเณร ฐิติวัฒน์      กันทา ม. ๓
สามเณร ธัญนพ   พิมสอน ม.1
สามเณร ธนธรณ์   สิงหล้า ม.2
สามเณร ธีรเดช  วันชัย ม.3
สามเณร จาตุรณต์  เขียวข้น  
สามเณร ภูริทัศน์  รัตนวิชัย  
สามเณร ภูริภัทร รัตนวิชัย  
สามเณร พีรภัทร  ปรุงจิตร์ 0
สามเณร พงศกร  ทะโพธิ์ 0
สามเณร ธนาชัย  หาดี 0
สามเณร ศรณรงค์  อาจกล้า  
สามเณร กิตติพงษ์  บานชื่น  

3

9

10

11

6

2

4

5

1

7

8

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กลุ่มที ่11 77 เหรียญเงิน

โสภนวิทยา กลุ่มที ่5 91

วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 85

ศรีจันทร์วิทยา กลุ่มที ่7 70 เหรียญเงิน

บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดอภิสิทธิ์ กลุ่มที ่10 54 เหรียญทองแดง

พระปริยัติธรรมวัดส าราญนิเวศ กลุ่มที ่9 60 เหรียญทองแดง

กลุ่มที ่2 87

พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กลุ่มที ่1 75 เหรียญเงิน

โสภณวรคุณวิทยา กลุ่มที ่4 80

กลุ่มที ่3 81

วัดหนองบัวพิทยา กลุ่มที ่6 77 เหรียญเงิน

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
9.1 การประกวดจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ม.ตน้ ประเภททีมๆ ละ 3 รูป

ชื่อ - สกุล

พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 4

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร เดโชชัย  ชาเขียว  
สามเณร พีรศักด์ิ  วงค์ช่วย ม.1
สามเณร วรากร  พรมวิเศษ ม.2
สามเณร ยงยุทธ  สานนท์ ม.3
สามเณร ปวริศร ช านาญจิต ม.๑
สามเณร พิสุทธิ ์อ่อนช่ า ม.๑
สามเณร อุเทนร์ ลุนศิริ ม.๑
สามเณร ณัฐวุฒิ แผ่นผา ม.2
สามเณร ธนโชติพลเรือง ม.1
สามเณร ภูมินันท์ สืบวงค์ ม.2

11

12

13

14

วิจิตรธรรมวิทยา กลุ่มที ่12 54 เหรียญทองแดง

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กลุ่มที ่11 77 เหรียญเงิน

กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 51 เหรียญทองแดง

 มังกรกมลาวาส กลุ่มที ่13 56 เหรียญทองแดง



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

สามเณร ทรงวุฒิ    กันนุลา ม. ๔
สามเณร ภานุวัฒน์   ค านาน ม. ๔
สามเณร จิรายุทธ   พันธ์ก๋า ม. ๔
สามเณร ศุภณัฐ  สุดโสด 0
สามเณร วงศกร  บุญประจ า 0
สามเณร กฤตเมธ  เถื่อนยศ 0
สามเณร วรากร  ปะชัยภูมิ 0
สามเณร ภูมินทร์  โพตะสี 0
สามเณร ศุภวัฒน์  วันชัย 0
สามเณร เศรษฐ์  รินยานะ  
สามเณร ธนดล  ใจวงค์ศรี  
สามเณร ธนกร  ใจวงค์ศรี  
สามเณร เอกพจน์  แสนบุญ  
สามเณร ชาลี  พรมลี  
สามเณร ไชยพร  ผายพิมาย  
สามเณร ณัฐพงศ์  แคล้วอ้อม ม.6
สามเณร อลงกรณ์  พิทักษ์วงศ์ ม.6
สามเณร ชัยวัฒน์  บุสบง ม.6
สามเณร ธรินทร์  สาภะ ม.6
สามเณร พงศกร  โม้หนองบัว ม.5
สามเณร วรินทร์  สมจิตต์ ม.4
สามเณร ธนภัทร  จอมแดนนา 0
สามเณร สมัชญ์ นิกุลพินิจ 0
สามเณร นพดล  เสือร าลึก 0
สามเณร ธนรัตน์  คิดอ่าน ม.6
สามเณร นนทชัย  นามโคตร ม.6
สามเณร พรชัย  ช านิ ม.6
สามเณร ธิติวุฒิ  แท่นหิน 0
สามเณร อ านาจ  ทระทึก 0
สามเณร นันทวัฒน์  ตืวงค์ 0
สามเณร กิตตินันท์  แก่นจันทร์ 0
สามเณร จักรินทร์  ธานี 0
สามเณร พีระพัฒน์  สินทัดจะกะ 0

11
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พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ กลุ่มที ่10 69 เหรียญเงิน

บาลีสาธิตศึกษา(มจร.)วัดทุง่ศรีเมืองกลุ่มที ่9 76.33 รองชนะเลิศอันดับ 4

82.67

โสภณวรคุณวิทยา กลุ่มที ่4 67

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กลุ่มที ่11 80.33

วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา กลุ่มที ่6 83.33

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มที ่5 78.67 รองชนะเลิศอันดับ 3

วัดโกเสยเขต กลุ่มที ่8 75.33 เหรียญเงิน

วัดศรีวิชัยวนาราม กลุ่มที ่7 52.33 เหรียญทองแดง

พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง กลุ่มที ่2 66.67 เหรียญเงิน

พระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา กลุ่มที ่1

เหรียญเงิน

วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่3 61.67 เหรียญทองแดง

ชื่อ - สกุล

9.2 การประกวดจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ระดบั  ม.ปลาย  ประเภททีมๆ ละ 3 รูป

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

สามเณร ประกาศิต  ดวงใจ ม.4
สามเณร วีระวัฒน์  หวายเค ม.6
สามเณร อนุวัฒน์  คุ้มบุง่คล้า  ม.6
สามเณร นนชัย   รักชาติ   ม.๕
สามเณร ก้าวหน้า  แซ่หว้า  ม.๕
สามเณร เจอ  แซ่ว่าง  ม.๖
สามเณร สุทธิเกียรติ  ใจค า ม.4
สามเณร ปิยวัฒน์ ผาฮุย ม.5
สามเณร สุรศักด์ิ เฟือ่งเดช ม.5

12

13

14 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 51 เหรียญทองแดง

วัดหมื่นพุทธวิทยา  กลุ่มที ่13 57.67 เหรียญทองแดง

พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ กลุ่มที ่12 60.33 เหรียญทองแดง



"ผล" มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร ธนาคม จิตธรรม  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 92
2 สามเณร พีรพล  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 63
3 สามเณร มงคล  กิรัมย์  ปริยัติธีรวิทยา กลุ่มที ่11 61
4 สามเณร สรัล  เทศคง #REF! พระปริยติัธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กลุ่มที ่1 55
5 สามเณร ปริวรรษ    มีป้อง ม.3 ประภัสสรวิทยา กลุ่มที ่7 55
6 สามเณร เอกราช  อาจหาญ ม.3 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กลุ่มที ่2 44 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ดินน้ ามัน  ม.1 พระปริยัติธรรมฯวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กลุ่มที ่3 43 เข้าร่วมกิจกรรม
8 สามเณร ยุทธนา  ยอดแก้ว ม. ๑ วัดนิโครธาราม กลุ่มที ่6 46 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร อนุชา   ชนะหาญ #REF! บาลีสาธิตศึกษาฯวัดศรีษะเกษ กลุ่มที ่8 44 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ณัฐวุฒิ  ยุติรักษ์  พระปริยัติธรรมวัดส าราญนิเวศ กลุ่มที ่9 38 เข้าร่วมกิจกรรม
11 สามเณร ทักษิณ  สีงาม #REF! พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา  จ.นครพนม กลุ่มที ่10 48 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร เจษฎาพร  ปราบท่าโพธ์ ม.๓ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 49 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร วัชรากร  บุตรพรหม ม.3 กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 50 เหรียญทองแดง

หมายเหต ุ กรณีคะแนนเท่ากันให้ดู 10 ข้อแรก ใคได้มาก ถ้ายังเท่ากันให้ดู 10 ข้อต่อไป

ที่ ชั้น โรงเรียน สังกัด สนง. คะแนน
รางวัล
ทีไ่ดร้ับ

เกียรตบิัตร

1 สามเณร พงษ์สิทธิ ์ไชยวงศ์  บาลีสาธิตศึกษา มจร. กลุ่มที ่5 87
2 สามเณร ณัฐ  ทิพย์แก้ว ม.5 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มที ่3 59
3 สามเณร อมฤต  ภูมิพระแสง ม.6 พุทธรังษีพิทยาลัย กลุ่มที ่2 57
4 สามเณร ทิวธวัช    นามจักร ม. ๖ สุวรรณคณานุสรณ์ กลุ่มที ่6 56
5 สามเณร อพิสิษฎ์ จันดาพันธ์  วารินทร์พรหมสิทธิวิทยา กลุ่มที ่9 53
6 สามเณร วชิรวิทย์  มนต์ดี #REF! เตรียมพุทธศาสตร์ กลุ่มที ่1 36 เข้าร่วมกิจกรรม
7 สามเณร ชิษณุชา  แดงพึง่ทรัพย์ #REF! ศรีนภเขตวิทยา กลุ่มที ่4 50 เหรียญทองแดง
8 สามเณร ธนกร   เหล่าวงโคตร ม.6 วัดหนองแวงวิทยา กลุ่มที ่7 49 เข้าร่วมกิจกรรม
9 สามเณร เฉลิมชัย   แสนโสภา #REF! พระธาตุวิทยา กลุ่มที ่8 41 เข้าร่วมกิจกรรม
10 สามเณร ศราวุฒิ  สุวรรณธาดา #REF! วาปีคณานุสรณ์วทิยา  จ.มหาสารคาม กลุ่มที ่10 32 เข้าร่วมกิจกรรม
11 พระ ธรรมนูญ  อธิจิตฺโต  พระปริยติัธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กลุ่มที ่11 48 เข้าร่วมกิจกรรม
12 สามเณร รณชัย  กล่ินดอกแก้ว ม.6 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม กลุ่มที ่12 45 เข้าร่วมกิจกรรม
13 สามเณร เฉลิมชัย   แสนโสภา ม.๖ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย กลุ่มที ่13 41 เข้าร่วมกิจกรรม
14 สามเณร ระติพงษ์  จอมใจ  กุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที ่14 49 เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ - สกุล

9.3 การแขง่ขนัตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   ระดบั ม.ตน้

ชื่อ - สกุล

9.4 การแขง่ขนัตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   ระดบั ม.ปลาย
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