
     ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
1.ปฐมวัย 1.1 การปั้นดินน้ ามัน โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 1 95 เหรียญทอง 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 3 92 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 4 90 เหรียญทอง 
โรงเรียนเพชรน ้าหนึ่ง 5 89 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 6 88 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 6 88 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 6 88 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 6 88 เหรียญทอง 

      
 1.2 การฉีก ตัด ปะ กระดาษ โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 1 96 เหรียญทอง 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 3 92 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 4 90 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 5 89 เหรียญทอง 
โรงเรียนเพชรน ้าหนึ่ง 6 78 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 7 77 เหรียญเงิน 
โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 8 76 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 9 72 เหรียญเงิน 

 



ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
2.ภาษาไทย 2.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 96 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนทองขาวค้าเขื่อนแก้ว 3 90 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 4 84 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 5 82 เหรียญทอง 
โรงเรียนเพชรน ้าหนึ่ง 6 80 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 7 79 เหรียญเงิน 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 7 79 เหรียญเงิน 

      
 2.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 98 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 96 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 3 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 4 88 เหรียญทอง 

      
 2.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

      ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 90 เหรียญทอง 

 

 

 



 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
2.ภาษาไทย 2.2 วรรณกรรมพิจารณ์ 

      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 51 ได้รับเกียรติบัตรเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
      
 2.2 วรรณกรรมพิจารณ์ 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 79 เหรียญเงิน 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 72.50 เหรียญเงิน 

      
 2.3 พินิจวรรณคด ี

     ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 62 เหรียญทองแดง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
      
 2.3 พินิจวรรณคด ี

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 71.50 เหรียญเงิน 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 61.50 เหรียญทองแดง 

      
 2.4 เรียงร้อยถ้อยความ 

     ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 2 91 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 3 80 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 4 72 เหรียญเงิน 

      
 2.4 เรียงร้อยถ้อยความ 

     ระดับชั้น ป.4 - ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 90 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 80 เหรียญทอง 

 



 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
2.ภาษาไทย 2.๕ ท่องอาขยานท านองเสนาะ 

      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 92 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 89 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 87 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 4 85 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 5 79 เหรียญเงิน 
โรงเรียนทองขาวค้าเขื่อนแก้ว 6 76 เหรียญเงิน 

      
 2.๕ ท่องอาขยานท านองเสนาะ 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1 92 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 87 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 77 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 4 75 เหรียญเงิน 

       
 2.6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 85 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 78 เหรียญเงิน 

       
 2.7 ต่อค าศัพทภ์าษาไทย โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 95 เหรียญทอง 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 90 เหรียญทอง 
 

 

 

 



 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
3.คณิตศาสตร์ 3.1 อัจฉริยภาพทางคณติศาสตร์ 

      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 75 เหรียญเงิน 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 67.50 เหรียญ

ทองแดง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 3 61.50 เหรียญ

ทองแดง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 4 48 ได้รับเกียรติ

บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 
ได้รับเกียรติ
บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 5 31.50 

      
 3.1 อัจฉริยภาพทางคณติศาสตร์ 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 86.40 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 28.80 ได้รับเกียรติ

บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

      
 

 

 



 

 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
3.คณิตศาสตร์ 3.๒ คิดเลขเร็ว 

      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 73.50 เหรียญเงิน 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 56 ได้รับเกียรติ

บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 3 35 
โรงเรียนทองขาวค้าเขื่อนแก้ว 4 31.50 
โรงเรียนเพชรน ้าหนึ่ง 4 31.50 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 5 14 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 6 3.5 

      
 3.๒ คิดเลขเร็ว 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 85.50 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 28.50 ได้รับเกียรติ

บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

โรงเรียนเพชรน ้าหนึ่ง 3 12 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
4.วิทยาศาสตร ์ 4.1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 92.50 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 87.50 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 3 80 เหรียญทอง 

      
 4.2 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1 85 เหรียญทอง 

      
 4.3 การประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
      ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 83 เหรียญทอง 

      
 

 

 

 

 



 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
5.สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

5.1 เล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 97 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 95 เหรียญทอง 

      
 5.1 เล่านิทานคุณธรรม 

      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 96 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 84.25 เหรียญทอง 

      
 5.2 มารยาทไทย 

     ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 91 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 3 88 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 4 87 เหรียญทอง 

      
 5.2 มารยาทไทย 

     ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 94 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 93 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 3 91 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 4 89 เหรียญทอง 

      
 5.3  สวดมนต์แปล 

     ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 94 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 92 เหรียญทอง 



 

 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
5.สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

5.4 เพลงคุณธรรม 
      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 96 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 89 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 89 เหรียญทอง 
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ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
6.สุขศึกษา
และพลศึกษา 

6.1 ตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
      ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 89 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 81 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 3 59 ได้รับเกียรติบัตรเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
7.การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

(คอมพิวเตอร์) 

7.1 การสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
      ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 94 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 89.50 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 3 69 เหรียญทองแดง 

      
 7.2 การแข่งขันการใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation) 
      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 94.50 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 82.50 เหรียญทอง 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
8.กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
8.1 ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด  
 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
(การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ 
โยนบอล)  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 94 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 72 เหรียญเงิน 

      
 8.2 ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด  

 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
(การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ
สะกดรอย)  ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 83 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 76 เหรียญเงิน 

      
 8.3 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

การท าหนังสือเล่มเล็ก 
      ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 94 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 82 เหรียญทอง 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
9.ศิลปะ 
(คนตรี) 

9.1 การแข่งขันขับร้องเพลง 
ไทยลูกทุง่(หญิง)    
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 87.67 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 83.67 เหรียญทอง 

      
 9.2 การแข่งขันขับร้องเพลง 

สากล (หญงิ)    
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 83.99 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม - - ได้รับเกียรติ

บัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

      
 9.3 การแข่งขันขับร้องเพลง 

พระราชนิพนธ์ (หญิง)    
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1 87.66 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 77.33 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 3 70.66 เหรียญเงิน 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
10.ศิลปะ 
(ทัศนศิลป)์ 

10.1  วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 1 83 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 2 80 เหรียญทอง 

      
 10.2  วาดภาพระบายสี 

ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 85 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 2 84 เหรียญทอง 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 83 เหรียญทอง 

      
 10.3  ประติมากรรม 

ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 86 เหรียญทอง 
โรงเรียนอนุบาลทองขาว 2 84 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 3 82 เหรียญทอง 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
11.ภาษาต่างประเทศ 11.1 การแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ 
 (Impromptu Speech) 
   ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนอนุบาลทองขาว 1 89.67 เหรียญทอง 
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 2 88.34 เหรียญทอง 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 3 79.50 เหรียญเงิน 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 4 70.29 เหรียญเงิน 
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 5 66.32 เหรียญ

ทองแดง 
      
 11.2 การแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ 
 (Impromptu Speech) 
   ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 1 76.70 เหรียญเงิน 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 72.79 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 3 64.50 เหรียญ

ทองแดง 
      
 11.3 การแข่งขัน 

 เล่านิทาน 
 (Story Telling) 
   ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 81.99 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 77 เหรียญเงิน 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 3 64 เหรียญ

ทองแดง 
      
 11.4 การแข่งขันต่อ

ค าศัพท์ (ครอสเวิร์ด) 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 90 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 85 เหรียญทอง 
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กลุ่ม กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อโรงเรียน ล าดับที ่ คะแนน ระดับเหรียญ 
12.นักบินน้อย 12.1  การแข่งขันเครื่องร่อน

แบบเดินตาม 
ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1 98 เหรียญทอง 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 81.56 เหรียญทอง 

      
 12.2  การแข่งขันเครื่องร่อน

ประเภทร่อนนาน 
ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 96 เหรียญทอง 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 2 62.50 เหรียญทองแดง 
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****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

1.นักบินน้อย 

 

1. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตรา

ร่อน 

 

ป. 4 – ป.6 

 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

2. วิทยาศาสตร์ 

 

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science Show) 

ป. 4 – ป.6 

 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

 

3. คณิตศาสตร์ 

 

 

 

1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

2. การแข่งขันซูโดกุ 

3. การแข่งขันเวทคณิต 

4.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP 

 

ป.1 – ป.6 

ป. 1 – ป.6 

ป.1 – ป.3 

ป.4- ป.6 

 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

ระดับประถมศึกษา    
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****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

4. คอมพิวเตอร์ 

 

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ 

ป. 4 – ป.6 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

5. ภาษาต่างประเทศ 1. การแข่งขัน (Multi Skills Competition) 

2. การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ  - ภาษาจีน 

ป. 4 – ป.6 

ป. 4 – ป.6 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

6. นาฏศิลป์ 1. การแข่งขันร้าวงมาตรฐาน ป.1 – ป.6 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

7. ดนตร ี 1. เดี่ยวขิม 7 หย่อง 

2. ขับร้องเพลงไทยเดิม 

3. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 

4. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย / หญิง 

5. การแข่งขันเพลงสากล ชาย 

ป.1 – ป.6 

ป.1 – ป.6 

ป.1 – ป.6 

ป.1 – ป.6 

ป.1 – ป.6 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 

โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 

โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 

ระดับประถมศึกษา    
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****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 
 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

8. ทัศนศิลป์ 1. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ 

2. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

ป.4 – ป.6 

ป.1– ป.3 

ป.4 – ป.6 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 

โรงเรียนอนุบาลทองขาว 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 1. แอโรบิค ป.1 – ป.6 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

10. สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

1. เพลงคุณธรรม 

2. โครงงานคุณธรรม 

ป.4 – ป.6 

ป.1 - ป.3 

ป.4 – ป.6 

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 

ระดับประถมศึกษา    



 

 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

 

 

 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

1.ภาษาไทย 

 

1. การแข่งขันพินิจวรรณคดี 

2. การเขียนเรียงความ 

3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 

 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

 

 

2. วิทยาศาสตร์ 

 

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ 

ม.1 – ม.3 

 

ม.1 – ม.3 

 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

 

โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ 

ระดับมัธยมศึกษา   



 

 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

3. คณิตศาสตร์ 

 

 

1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

2. การแข่งขันซูโดกุ 

3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

4.การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 

ม.1 – ม.3 

ม. 1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1. การแข่งขันการท้าหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 

 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

 

5. ภาษาต่างประเทศ 

 

1. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 

2. การแข่งขัน (Impromptu Speech) 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ 

 

ระดับมัธยมศึกษา   
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ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

6.ศิลปะ (สาระดนตรี) 

 

 

1. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย 

2 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง 

3. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย 

4.  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

หญิง 

5.  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง 

ม.1 – ม.3 

ม. 1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

6.ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 

 

 

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

2 การแข่งขัน “ ศิลป์สร้างสรรค์ “  

3. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

4.  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

 

ม.1 – ม.3 

ม. 1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

ม.1 – ม.3 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษา   



 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที่  68 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ( ศูนย์เครือข่ายที่ 20 )   

ประจ าปีการศึกษา 2561 

24  กันยายน  2561     ณ โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ จังหวัดยโสธร 

****** กรณี    รายการแข่งขันที่รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป (ไม่มีคู่แข่งขันในระดับเครือข่าย) 

 

 

 

 

 

กลุ่ม รายการ ระดับชั้น 
หมายเหตุ ไม่มีคู่แข่งขัน 

รอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

6.ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 

 

1. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ชุดระบ้า

ฉิ่ง) 

ม.1 – ม.3 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 

 

7.สุขศึกษาและพลศึกษา 1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3 โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ 

 

ระดับมัธยมศึกษา   


