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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ
ส่งชิ้นงานให้ ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก

1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านเมืองกลาง อินทนนท์
3 บ้านขุนยะ อินทนนท์
4 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
5 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
6 บ้านปางหินฝน ประจิมพัฒนา
7 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
8 วัดพุทธนิมิตร โมคัลลาน
9 บ้านหาดนาค โมคัลลาน

10 บ้านห้วยม่วง โมคัลลาน
11 บ้านนากลาง เบญจมิตร
12 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
13 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
14 ชุมชนต าบลท่าผา ท่าผา-เทพนม
15 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
16 บ้านสบแม่รวม แม่นาจร
17 บ้านแม่ซา แม่นาจร
18 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
19 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
20 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
21 บ้านแม่สอย แม่สอย
22 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
23 บ้านห้วยน้ าดิบ จอมทอง
24 บ้านห้วยส้มป่อย จอมทอง
25 ศรีจอมทอง จอมทอง
26 บ้านแปะ ท่าข้าม
27 สามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา
28 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา
29 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น พัฒนศึกษา
30 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
31 บ้านแม่ปาน สามัคคี
32 บ้านแม่ศึก สามัคคี

รำยกำรแขง่ขนัภำษำไทย

1.กำรแขง่ขนัคัดลำยมอืสื่อภำษำไทย ป.1-ป.3 
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ส่งชิ้นงานให้ ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก

1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านขุนยะ อินทนนท์
3 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
4 บ้านแปะ ท่าข้าม
5 บ้านห้วยน้ าดิบ จอมทอง
6 ศรีจอมทอง จอมทอง
7 บ้านแม่สอย แม่สอย
8 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
9 บ้านห้วยม่วง โมคัลลาน

10 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
11 บ้านปางหินฝน ประจิมพัฒนา
12 บ้านนากลาง เบญจมิตร
13 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
14 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
15 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
16 บ้านสบแม่รวม แม่นาจร
17 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
18 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
19 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
20 บ้านแม่ศึก สามัคคี
21 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
22 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
23 บ้านแม่ปาน สามัคคี
24 บ้านแม่หอย แม่นาจร
25 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

ส่งชิ้นงานให้ ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก
1 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านปางหินฝน ประจิมพัฒนา
3 บ้านแม่ซา แม่นาจร
4 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
5 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
6 บ้านแม่ศึก สามัคคี
7 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
8 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

2.กำรแขง่ขนัคัดลำยมอืสื่อภำษำไทย ป.4-ป.6

3.กำรแขง่ขนัคัดลำยมอืสื่อภำษำไทย ม.1-ม.3 
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แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง

1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 บ้านน้ าตกแม่กลาง อินทนนท์
3 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
4 บ้านปากทางท่าล่ี จอมทอง
5 ศรีจอมทอง จอมทอง
6 บ้านหนองคัน แม่สอย
7 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
8 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
9 ออป.13 ท่าผา-เทพนม

10 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สามัคคี
11 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
12 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
13 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
14 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านหนองคัน แม่สอย 26 ก.ค. 61
2 บ้านแม่สอย แม่สอย
3 บ้านห้วยน้ าดิบ จอมทอง
4 บ้านปากทางท่าล่ี จอมทอง
5 ศรีจอมทอง จอมทอง
6 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
7 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
8 ชุมชนต าบลท่าผา ท่าผา-เทพนม
9 บ้านน้ าตกแม่กลาง อินทนนท์

10 บ้านปางหินฝน ประจิมพัฒนา
11 บ้านน้ าตกแม่กลาง อินทนนท์
12 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
13 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
14 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
15 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สามัคคี
16 บ้านแม่ศึก สามัคคี
17 บ้านแม่ศึก สามัคคี
18 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
19 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
20 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร

5.กำรแขง่ขนัอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ป.4-ป.6 

4.กำรแขง่ขนัอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ป.1-ป.3 
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แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง

1 บ้านปากทางท่าล่ี จอมทอง 26 ก.ค. 61
2 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
3 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
4 บ้านปางหินฝน ประจิมพัฒนา
5 บ้านแม่ศึก สามัคคี
6 อินทนนท์วิทยา สามัคคี
7 บ้านแม่ซา แม่นาจร
8 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
9 บ้านแม่นาจร แม่นาจร

10 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
ส่งชิ้นงานให้ ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก

1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านนากลาง เบญจมิตร
3 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
4 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
5 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
6 ศรีจอมทอง จอมทอง
7 บ้านหาดนาค โมคัลลาน
8 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
9 บ้านแม่ปาน สามัคคี

ส่งชิ้นงานให้ ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก
1 บ้านแม่ซา แม่นาจร โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านแม่ศึก สามัคคี

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
3 บ้านหาดนาค โมคัลลาน
4 บ้านหนองคัน แม่สอย
5 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
6 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
7 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย
8 บ้านแปะ ท่าข้าม
9 ออป.13 ท่าผา-เทพนม

10 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
11 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา
12 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร

6.กำรแขง่ขนัอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ม.1-ม.3 

7.กำรแขง่ขนัเรียงร้อยถ้อยควำม ป.4-ป.6 

8.กำรแขง่ขนัเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1-ม.3 

9.กำรแขง่ขนัท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.1-ป.3 
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แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง

1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 บ้านน้ าตกแม่กลาง อินทนนท์
3 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
4 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
5 วัดพุทธนิมิตร โมคัลลาน
6 บ้านห้วยม่วง โมคัลลาน
7 บ้านหนองคัน แม่สอย
8 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย
9 บ้านแม่สอย แม่สอย

10 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพพนม
11 ออป.13 ท่าผา-เทพพนม
12 บ้านแปะ ท่าข้าม
13 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
14 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
15 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
16 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
17 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน 26 ก.ค. 61
2 บ้านแม่ซา แม่นาจร
3 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
4 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
5 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

กรรมการไปที ่รร.
1 ออป.13               *(เป็นตัวแทนระดับเขต) ท่าผา-เทพพนม

กรรมการไปที ่รร.
1 บ้านน้ าตกแม่กลาง อินทนนท์
2 ออป.13 ท่าผา-เทพนม

กรรมการไปที ่รร.
1 ไทยรัฐวทิยา 79 (บา้นหนองอาบช้าง) โมคัลลาน

ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก
1 บ้านแม่ปอน อินทนนท์ โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย
2 บ้านหนองคัน แม่สอย
3 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
4 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
5 ชุมชนต าบลท่าผา ท่าผา-เทพนม

10.กำรแขง่ขนัท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.4-ป.6 

11.กำรแขง่ขนัท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 

12.กำรแขง่ขนัปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดไีทย ป.1-ป.3 

13.กำรแขง่ขนัปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดไีทย ป.4-ป.6 

14.กำรแขง่ขนัปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดไีทย ม.1-ม.3 

15.กำรแขง่ขนักวีเยำวชนคนรุ่นใหม ่กลอนสี่ (๔ บท)   ป.4-ป.6 
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ

6 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
7 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
8 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
9 บ้านเนิน สามัคคี

10 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
16.กำรแขง่ขนักวีเยำวชนคนรุ่นใหม ่กำพย์ยำนี ๑๑    (๘ บท) ม.1-ม.3  ศน.แล้วใช้ข้อมูลจาก

1 บ้านปากทางท่าล่ี                    *(เป็นตัวแทนระดับเขต)จอมทอง โครงการเนื่องในงานวันภาษาไทย

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านขุนกลาง อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 บ้านหาดนาค โมคัลลาน
3 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
4 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
5 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
6 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านขุนกลาง อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 บ้านปากทางท่าล่ี จอมทอง
3 บ้านโม่งหลวง ท่าผา-เทพนม

18.กำรแขง่ขนัตอ่ค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดมิ)  ม.1-ม.3 

17.กำรแขง่ขนัตอ่ค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดมิ) ป.4-ป.6 
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 บ้านเมืองกลาง อินทนนท์
2 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร

รำยกำรแขง่ขนัเรียนรวม-ภำษำไทย

1.กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุน่เยำว ์ประเภทนักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงสติปญัญำ ป.1-ป.6 

2.กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุน่เยำว ์ประเภทนักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู ้ป.1-ป.6  


