รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับ ป.๔-๖
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
บ้านคอแลน
ชุมชนบ้านหนองยาว
ดารงสินอุทิศ
นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
บ้านเบญจ์โนนดู่
บ้านโนนจิก
บ้านหนองแสง
บ้านกลาง
บ้านนาแก
บ้านหาดทรายคูณ

โรงเรียน
บุณฑริก
เดชอุดม
เดชอุดม
นาจะหลวย
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม

ชือ่ -สกุล
เด็กหญิงปาลิตา เทียมวัน
เด็กหญิงสุพิชญา ลัดดา
เด็กหญิงกมลทิพย์ พุ่มพฤกษา
เด็กหญิงพิมมาดา สารองพันธ์
เด็กหญิงปนัดดา ทองคา
เด็กหญิงอาทิตยา บุญเชิญ
เด็กหญิงอรปรียา อินทนา
เด็กหญิงเกฑธิษา สาริเพ็ง
เด็กหญิงอันฑิการ์ แทนนา
เด็กหญิงสุปราณี หงษ์ทอง

ครูผู้ฝึกสอน
นางบัวกัน จันทร
นางสาวปทุมรัตน์ คาสัตย์
นางรจนา นิยม
นางกรกานต์ ฐานเจริญ
นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์
นางอัจฉรา จันทร์สระน้อย
นางสาวนิภาพร จันทุมา
นางนิภา แก้วกิ่ง

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับ ม.1-ม.3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียน
บ้านโพนดวน
บ้านคอแลน
บ้านโคกน้อย
บ้านดงเมย
บ้านเบญจ์โนนดู่
บ้านโนนเลียง
บ้านแขมเจริญ
บ้านโคกใหญ่
บ้านห้วยทราย

โรงเรียน
เดชอุดม
บุณฑริก
นาจะหลวย
บุณฑริก
ทุ่งศรีอุดม
บุณฑริก
เดชอุดม
นาจะหลวย
บุณฑริก

ชือ่ -สกุล
เด็กหญิงทัศวรรณ จงใจหาร
เด็กหญิงนันทวดี ศรประสิทธิ์
เด็กหญิงดวงจันทร์ ปัดทุมมา
เด็กหญิงนรินรัตน์ สวัสดิ์
เด็กชายธันวา สาธุวงศ์
เด็กชายปริญญา สีหล้า
เด็กหญิงอภิญญา เฉลิมศรี
เด็กหญิงขนิษฐา เสนานนท์
เด็กหญิงอรปรียา พรมตา

ครูผู้ฝึกสอน
นางวรรณี สายเคน
นางบัวกัน จันทร
นางสุจรรย์จริ า วงศ์ชาลี
นางอุดมพร คาทวี
นางบัวสอน แก้ววงษา
นางกันตา เดชาตระกูล
นางสาวสุกัญญา แก้วศรี
นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแต่งสี่ ป.4-6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียน
บ้านคอแลน
บ้านห้วยทราย
บ้านหนองดินดา
บ้านแขมเจริญ
บ้านหนองแสง
บ้านหาดทรายคูณ
ดารงสินอุทิศ
ชุมชนบ้านหนองยาว
นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

อาเภอ
บุณฑริก
บุณฑริก
น้าขุ่น
เดชอุดม
เดชอุดม
บุณฑริก
เดชอุดม
เดชอุดม
นาจะหลวย

ชือ่ -สกุล
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จารุแพทย์
เด็กชายขจิต สุวรรณดี
เด็กหญิงพิชญาภา สอนหยุก
เด็กหญิงนิธิภทั ร ดางาม
เด็กหญิงไอรดา สายเนตร
เด็กหญิงอารียา แสนประเสริฐ
เด็กหญิงนภัทร กอชารี
เด็กหญิงกนกวรรณ สัมพันธ์พงศ์
เด็กหญิงอารียา แฝงโกฏิ

ครูผู้ฝึกสอน
นางบัวกัน จันทร
นางสาวณัฐธิดา กาเรือง
นายสุทัด รุ่งเรือง
นางวิภารัตน์ พูลเพิ่ม
นางอัจฉริยา คูณคา
นางนิภา แก้วกิ่ง
นางกฤติมา เจริยเชาวน์
นางสาวปทุมรัตน์ คาสัตย์
นายปัญญา โฉมเฉลา

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ม.๑-๓
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ่ สกุล
บ้านห้วยทราย
บ้านคอแลน
สมสะอาดสวนฝ้าย
บ้านโคกน้อย
บ้านโคกใหญ่
บ้านเบญจ์โนนดู่
ชุมชนบ้านหนองสะโน
บ้านโนนเลียง
บ้านแขมเจริญ
บ้านหนองดินดา

โรงเรียน
บุณฑริก
บุณฑริก
เดชอุดม
นาจะหลวย
นาจะหลวย
ทุ่งศรีอุดม
บุณฑริก
บุณฑริก
เดชอุดม
น้าขุ่น

อาเภอ
เด็กหญิงสมฤทัย จันทร์เหลือง
เด็กหญิงพรรณกาญจน์ คามา
นางสาวนริศรา สายวงค์
เด็กหญิงสิริวิมล บุดสี
นางสาวนวลอนงค์ สะนาค
เด็กชายธันวา สาธุวงศ์
เด็กหญิงลักขณา บัวใหญ่
เด็กหญิงสไมพร สาระลึก
เด็กชายโชคชัย โพธิล์ ่าม
เด็กหญิงวาสนา สีผา

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง
นางบัวกัน จันทร
นางผกากรอง กาลังงาม
นางสุจรรย์จริ า วงศ์ชาลี
นายปรีชา ประสารศรี
นางอุดมพร คาทวี
นางชิตตะวัน ประสมทอง
นางบัวล้วน แก้ววงษา
นางกันตา เดชากุลตระกูล
นายสุทัด รุ่งเรือง

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม คัดลายมือ ระดับ ป.๑-๓
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ่ สกุล
บ้านฝั่งเพ
บ้านหัวแข้
ดารงสินอุทิศ
นาจะหลวย(กรป.กลางฯ)
บ้านป่าโมง
บ้านหนองถาวร
บ้านหนองอ้ม
เมืองเดช
อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง)

โรงเรียน
นาจะหลวย
บุณฑริก
เดชอุดม
นาจะหลวย
เดชอุดม
ทุ่งศรีอุดม
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
นาจะหลวย

อาเภอ
ครูผู้สอน
เด็กหญิงมานิตา นาคามูล
นายภักดี เคียงวงค์
เด็กหญิงกิตติภาภรณ์ บุญกุ
นางสมหมาย นันโท
เด็กหญิงนิชรัตน์ บัวสอาด
เด็กชายนภัส นิยม
นางมิจพิ ร โฉมเฉลา
เด็กหญิงฑิฆมั พร เกษรดอกจันทร์ นางระหุ่ง อุบลสัมฤทธิ์
เด็กชายปิยะชาติ ท้าวแก้ว
นางภษมน วงศ์สายตา
เด็กหญิงยาตรา บุดดาโจม
นางวิภาวรรณ ปางชาติ
เด็กหญิงภัทรวดี เรือนทอง
เด็กหญิงศตาภา ทุมเสน
เด็กหญิงนารัญย์ฌา พิจารณ์
นางณัฏรนพิน พิมพ์โพธิ์

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม คัดลายมือ ระดับ ป.๔-๖
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน
บ้านหนองม่วง
บ้านเบญจ์โนนดู่
บ้านคอแลน
บ้านหัวแข้
บ้านหนองแสง
ดารงสินอุทิศ
บ้านห้วยทราย

อาเภอ
บุณฑริก
ทุ่งศรีอุดม
บุณฑริก
บุณฑริก
เดชอุดม
เดชอุดม
บุณฑริก

ชือ่ -สกุล
เด็กหญิงสุมินตรา บุตรลุน
เด็กหญิงปนัดดา ทองคา
เด็กหญิงจิรัตติกาล พัฒนา
เด็กหญิงจิราวรรณ จันดากุล
เด็กหญิงอินฑุกานต์ ขันคา
เด็กหญิงสุภาภร สุดขันธ์
เด็กหญิงสุจติ ราพร พรมตา

ชือ่ ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิริลักษณ์ รอดคาทุย

นางกรกานต์ ฐานเจริญ
นางบัวกัน จาทร
นางสาวกัลยา ลาพันธ์
นางชลดา มาลาพันธ์
นางสาวภัทริน คูณธาการ
นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง

8 บ้านแขมเจริญ
9 บ้านหาดทรายคูณ
10 นาจะหลวย(กรป.กลางฯ)

เดชอุดม
บุณฑริก
นาจะหลวย

เด็กหญิงพัชราภา สาระทรัพย์
เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองจันทร์
เด็กหญิงศลักษณา ศรีพนา

นางกันตา เดชากุลตระกูล
นางนิภา แก้วกิ่ง
นางรจนา นิยม

รายชื่อนักเรียนทีส่ ่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม คัดลายมือ ระดับ ม.๑-๓
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
เมืองเดช
บ้านม่วงนาดี
บ้านโคกใหญ่
บ้านหนองอ้ม
บ้านโนนบากมิตรภาพที่83
บ้านโนนสูง
บ้านนาเจริญ
สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง)

บ้านโพนดวน
บ้านโนนเลียง

อาเภอ
เดชอุดม
เดชอุดม
นาจะหลวย
ทุ่งศรีอุดม
บุณฑริก
น้ายืน
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
บุณฑริก

ชือ่ -สกุล
เด็กหญิงอลิชา เครือชัย
เด็กหญิงชลธิชา กันหารินทร์
เด็กหญิงวาสนา โสสะดา
เด็กหญิงสุจติ รา สิทธิผล
เด็กหญิงเรวดี ศรีโคตฤทธิ์
เด็กหญิงเกษสุดา ริสา
เด็กชายปรัชญาวุฒิ ถมหิรัญ
เด็กหญิงกุลณัฐ สั่งสอน
เด็กหญิงเจนจิราพร แพงศรี
เด็กหญิงศุภวัทน์ พรมสุวรรณ์

ครูผู้ฝึกสอน
นางวรางคณา ส่งเสริม
นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูร
นายวิศิษฎ์ ศรีอักษร
นางเพชรินทร์ หงสกุล
นางบุญเอื้อ ประทุมวัน
นางลาใย คูณสุข
นางคาเพชร บุญรักษา
นางวิราภรณ์ บุญสุข
นางวรรณี สานเคน
นางบัวสอน แก้ววงษา

