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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ
แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง

1 บ้านแม่ปาน สามัคคี 26 ก.ค.61
2 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
3 บ้านเนินวิทยา สามัคคี
4 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
5 แม่สอย แม่สอย
6 บ้านข่วงเปาใต้ ท่าข้าม

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านแม่ปาน สามัคคี 26 ก.ค.61
2 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
3 แม่สอย แม่สอย
4 บ้านข่วงเปาใต้ ท่าข้าม

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านแม่ซา แม่นาจร 26 ก.ค.61
2 อินทนนท์วิทยา สามัคคี

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านขุนยะ อินทนนท์ 26 ก.ค.61
2 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
3 บ้านทุง่แก สาขาแม่แอบ ประจิมพัฒนา
4 บ้านข่วงเปาใต้ ท่าข้าม
5 บ้านนากลาง เบญจมิตร
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เบญจมิตร
7 ปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
8 บ้านแม่สอย แม่สอย
9 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย

10 บ้านห้วยน ้าดิบ จอมทอง
11 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
12 บ้านแม่ซา แม่นาจร
13 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
14 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
15 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
16 บ้านแม่หอย แม่นาจร
17 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา
18 บ้านเนินวิทยา สามัคคี

รำยกำรแขง่ขนัศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

1. กำรแขง่ขนัศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.1-ป.3

2.กำรแขง่ขนัศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.4-ป.6

3.กำรแขง่ขนัศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3

4.กำรแขง่ขนักำรวำดภำพระบำยสี ป.1-ป.3
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านทุง่แก สาขาแม่แอบ ประจิมพัฒนา 26 ก.ค.61
2 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
3 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
4 บ้านข่วงเปาใต้ ท่าข้าม
5 บ้านนากลาง เบญจมิตร
6 บ้านปางเกี๊ยะ เบญจมิตร
7 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
8 บ้านแม่สอย แม่สอย
9 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย

10 บ้านห้วยน ้าดิบ จอมทอง
11 บ้านหาดนาค โมคัลลาน
12 บ้านแม่ปอน อินทนนท์
13 โรงเรียนบ้านขุนกลาง อินทนนท์
14 บ้านขุนยะ อินทนนท์
15 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
16 บ้านแม่ปาน สามัคคี
17 บ้านเนินวิทยา สามัคคี
18 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
19 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน 26 ก.ค.61
2 อินทนนท์วิทยา สามัคคี
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง อินทนนท์
4 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านสบเต๊ียะ โมคัลลาน 26 ก.ค.61
2 อินทนนท์วิทยา สามัคคี

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน 26 ก.ค.61
2 บ้านสบเต๊ียะ โมคัลลาน

8.กำรแขง่ขนักำรเขยีนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์    ม.1-ม.3

7.กำรแขง่ขนัเขยีนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3

5.กำรแขง่ขนักำรวำดภำพระบำยสี ป.4-ป.6

6.กำรแขง่ขนักำรวำดภำพระบำยสี ม.1-ม.3
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านพุย ประจิมพัฒนา 26 ก.ค.61
2 บ้านนากลาง เบญจมิตร
3 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
4 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
5 บ้านห้วยสะแพด จอมทอง

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านพุย ประจิมพัฒนา 26 ก.ค.61
2 บ้านแม่มะลอ แม่นาจร
3 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
4 สามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา
5 บ้านทุง่ยาว สามัคคี

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 อินทนนท์วิทยา   *(เป็นตัวแทนระดับเขต) สามัคคี 26 ก.ค.61

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านสบเต๊ียะ โมคัลลาน 26 ก.ค.61
2 บ้านแม่ซา แม่นาจร
3 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา 26 ก.ค.61
2 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม
3 บ้านขุนแตะ จอมทอง
4 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร

14.กำรแขง่ขนัประตมิำกรรม ป.4-ป.6 แขง่ที ่รร.ศรีจอมทอง
1 บ้านอมเม็ง ท่าผา-เทพนม 26 ก.ค.61
2 บ้านขุนแตะ จอมทอง
3 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร

13.กำรแขง่ขนัประตมิำกรรม ป.1-ป.3

9.กำรแขง่ขนักำรสร้ำงสรรค์ภำพดว้ยกำรปะตดิป.1-ป.3

10.กำรแขง่ขนักำรสร้ำงสรรค์ภำพดว้ยกำรปะตดิป.4-ป.6

11.กำรแขง่ขนักำรสร้ำงภำพดว้ยกำรปะตดิ ม.1-ม.3 

12.กำรแขง่ขนัวำดภำพลำยเส้น ม.1-ม.3
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 บ้านแม่ซา                  *(เป็นตัวแทนระดับเขต) แม่นาจร
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 บ้านแม่นาจร               *(เป็นตัวแทนระดับเขต) แม่นาจร
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 บ้านนาฮ่อง                  *(เป็นตัวแทนระดับเขต) แม่นาจร
กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 อินทนนท์วิทยา              *(เป็นตัวแทนระดับเขต) สามัคคี
ส่งชิ้นงำนให้ ศน.

1 บ้านนาฮ่อง แม่นาจร
2 บ้านแม่มะลอ แม่นาจร
3 อินทนนทวิทยา สามัคคี
4 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
5 บ้านหาดนาค โมคัลลาน

ส่งชิ้นงำนให้ ศน.
1 อินทนนท์วิทยา              *(เป็นตัวแทนระดับเขต) สามัคคี

5.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงกำรเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

6.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงกำรเรยีนรู ้ม .1-ม.3   

รำยกำรแขง่ขนัเรียนรวม-ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงกำรได้ยิน ป.1-ป.6   

2.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงสติปญัญำ ม.1-ม.3  

3.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงสติปญัญำ ป.1-ป.6  

4.กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำยฯ ม.1-ม.3  


