
การประกวด ชนะเลิศ รองชนะเลิศที่ 1 รองชนะเลิศที่ 2 ชมเชย ชมเชย ชมเชย ชมเชย ชมเชย

ร.ร.แม่ตืนวิทยา ร.ร.แม่ทาวิทยาคม ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมภ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการ อบจ.
ล าพนู

วิทยาลัยแทคโนโลยี
การเกษตร

ร.ร.จักรค าคณาทรล าพนู ร.ร.ปา่ซาง ร.ร.ธีรกานต์บา้นโฮ่ง

ร.ร.นาทราย
การประกวดชมรม To Be 
Number One ดีเด่นของ
ชุมชน

ชุมชนบา้นกอม่วง   อ.
ปา่ซาง

ชุมชนบา้นทาปลาดุก  
อ.แม่ทา

ชุมชนชัยสถาน      อ.
เมืองล าพนู

กองทนุแม่บา้นหว้ยแทง กองทนุแม่บา้นหว้ยเด่ือ กองทนุแม่หว้ยยาบ กองทนุแม่อ าเภอ
เมืองล าพนู

การประกวดชมรม To Be 
Number One ดีเด่นของ
สถานประกอบการ

บริษทั ซีพ ีออลส์ 
จ ากัด (มหาชน)

ร.พ.หริภญุชัยเมโมเรียล บริษทัฟสิบา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

การประกวดหนังสั้น ระดับ
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.

ร.ร.ปา่ตาลบา้นธิพทิยา ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร ร.ร.ปา่ซาง วิทยาลัยเทคนิค ร.ร.แม่ตืนวิทยา

การประกวด Dancercise  
Lumphun Champioship 
 ระดับประถมศึกษา

ร.ร.บา้นหนองเกิด ร.ร.ชุมชนบา้นเหมืองจี้ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.เทศบาลต าบลวังผาง

ร.ร.จักรค าคณาทร ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.บา้นแปน้พทิยาคม ร.ร.จักรค าคณาทร ร.ร.น้ าดิบวิทยาคม ร.ร.ธีรกานต์บา้นโฮ่ง ร.ร.วชิรปา่ซาง ร.ร.ทุ่งหวัช้างพทิยาคม

ร.ร.เมธีวุฒิกร (ล าไย) ร.ร.เมธีวุฒิกร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
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การประกวดวาดภาพรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
ระดับประถม

ด.ช.ปวริศ กุลณามาก 
รร.เทศบาลสันปา่ยาง
หลวง

ด.ญ.สุจารีย์  ใจมา ร.ร.
บา้นปา่ปว๋ย

ด.ญ.พราวพลิาศ ไช
ยวงษา รร.บา้นโฮ่งวิทยา

ด.ญ.ทรงอัปสร เสรีศักด์ิ
 ร.ร.บา้นดอยแก้ว

ด.ญ.เพญ็พชิชา ไชยวิ
ราช             รร .สันปา่
ยางหลวง

ด.ญ.ไออริน ค าเฮือง 
รร.บา้นปา่ปว๋ย

ด.ช.ภาณุวิชญ์ ยาปญั
ยะ      รร.บา้นไม้
ตะเคียน

ด.ญ.พมิชนัญภคั 
อินทร ร.ร.เทศบาล
ต าบลวังผาง

การประกวดวาดภาพรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น

ด.ญ.ยอดหญิง ธะวิ 
ร.ร.น้ าดิบวิทยาคม

ด.ญ.จันทร์นวล ปู่ทอน 
ร.ร.เมธีวุฒิกร

น.ส.ศลิษา คุณโนนยาง 
ร.ร.แม่ตืนวิทยา

น.ส.จิรัชญา วรรณภลิะ 
ร.ร.แม่ตืนวิทยา

ด.ญ.ณภทัร บญุเฉลิมสุข
 ร.ร.จักรค าคณาทร

นายทตัธน ค านาสัก ร.ร.
 เมธีวุฒิกร

ด.ญ.หสัยา แฮดพนัส 
ร.ร.ปา่ตาลบา้นธิ

ด.ญ.ศุลีพร ปู่ค า ร.ร.
บา้นไม้ตะเคียน

การประกวดชมรม To Be 
Number One ดีเด่นของ
สถานศึกษา

การประกวดโฟล์คซอง 
ระดับมัธยมศึกษา / ปวช



การประกวด ชนะเลิศ รองชนะเลิศที่ 1 รองชนะเลิศที่ 2 ชมเชย ชมเชย ชมเชย ชมเชย ชมเชย

การประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี  (To Be Number
 One Idol) ชาย

นายบารมี  ลุนลี ร.ร.
ธีรกานทบ์า้นโฮ่ง

นายธนวินท ์ ต๊ะยะ ร.ร.
เวียงเจดีย์วิทยา

นายณัฐพงษ ์ ธิหนู ร.ร.
เวียงเจดีย์วิทยา

นายชยพล ธุวานันท ์
ร.ร.จักรค าคณาทร

การประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี  (To Be Number
 One Idol) หญงิ

น.ส.ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง 
ร.ร.จักรค าคณาทร)

น.ส.ศรัณญา สุขสวัสด์ิ 
ร.ร.ส่วนบญุฯ)

น.ส.ยลดา มานะสัก 
ร.ร.จักรค าคณาทร

น.ส.ปรียานุช ปสนเปี้ย 
ร.ร.ธีรกานทบ์า้นโฮ่ง

ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมภ์ ร.ร.น้ าดิบวิทยาคม ร.ร.ประตูล้ี ร.ร.แม่ทาวิทยาคม ร.ร.บา้นโฮ่งรัตนวิทยา ร.ร.ธีรกานทบ์า้นโฮ่ง วท.เทคนิคล าพนู

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
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ร.ร.จักร์ค าฯ ร.ร.นาทรายวิทยาคม ร.ร.บา้นแปน้พทิยาคม ร.ร.ปา่ซาง

ร.ร.เมธีวุฒิกร ร.ร.แม่ตืนวิทยา
ร.ร.สามัคคีศรีวิชัย ร.ร.บา้นโฮ่งวิทยา ร.ร.บา้นปา่ปว๋ย ร.ร.วัดบา้นม้า ร.ร.วัดบา้นดง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

 26
ร.ร.บา้นจ าบอน ร.ร.บา้นทา่ช้าง

ร.ร.ทต.วังผาง ร.ร.บา้นหว้ยอ้อ ร.ร.บา้นหนองเกิด ร.ร.บา้นร้องเรือ ร.ร.บา้นไร่ดง

ร.ร.วชิรปา่ซาง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
 26

ร.ร.นาทรายวิทยาคม ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยาคม ร.ร.น้ าดิบวิทยาคม ร.ร.แม่ทาวิทยาคม ร.ร.เมธีวุฒิกร ร.ร.บา้นแปน้พทิยาคม

ร.ร.บา้นไร่ดง ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร ร.ร.แม่ตืนวิทยา วจก.ล้ี วท.ล าพนู
ร.ร.จักรค าคณาทร ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมภ์ ร.ร.ปา่ซาง วิทยาลัยเกษตรล าพนู

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ระดับประชาชนทั่วไป หรือ 
กศน.

กศน.ทุ่งหวัช้าง กศน.ล้ี กศน.แม่ทา กศน.ปา่ซาง กศน.บา้นธิ กศน.เวียงหนองล่อง กศน.บา้นโฮ่ง กศน.เมืองล าพนู

การประกวดร้องเพลงหมู่
ประเภททั่วไป

ร.ร.จักรค าคณาทร ร.ร.วชิรปา่ซาง ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.ปา่ซาง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
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ร.ร.บา้นโฮ่งรัตนวิทยา ร.ร.บา้นหนองเกิด ร.ร.บา้นไร่ดง

การแข่งขันตอบปญัหา      
ระดับประถมศึกษา

ด.ญ.เขมิสรา สุดสม 
ร.ร.บา้นโฮ่งวิทยา

ด.ญ.ธันยกาญจน์ ไชย
พนู ร.ร.บา้นไร่ดง

ด.ช.นวพล แพรวพโยม 
ร.ร.บา้นปา่เลา

ด.ญ.รัชนก มูลกาวิน 
ร.ร.บา้นไร่ดง

ด.ญ.ปราณปรียา กิติ 
ร.ร.บา้นโฮ่งวิทยา

การแข่งขันตอบปญัหา      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ญ.อรปรียา แสงสร
ทวีศักด์ิ ร.ร.ราช
ประชานุเคราะห ์26

ด.ช.กษดิิศ นันทะเสน 
ร.ร.จักรค าคณาทร

ด.ญ.ชื่นกมล แซ่เหอ่ 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
 26

ด.ญ.สุชาวดี เปง็โก๊ะ 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
 26

ด.ญ.จินตนา ถาวรน า
รับพร ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห ์26

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช

การประกวดเต้น Cover 
Dance ระดับมัธยมศึกษา 
หรือ ปวช.

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
ระดับประถมศึกษา


