
 

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงาน “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”  
ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาและวรรณคดีไทย เนื่องในงาน “สืบสานอักษรา วันเวลา
ภาษาไทย” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผล      
การแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงาน “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

กิจกรรมเขียนการเขียนเรื่อง/เล่าเรื่องจากภาพ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

เด็กชายญาณภัทร ชาสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนชัย 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

เด็กหญิงกัณตพร บุญเถิง  โรงเรียนบ้านโนนชัย  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  

เด็กหญิงศศิพิชญา ตระกูลจันทร์แสง โรงเรียนบ้านโนนชัย 

 รางวัลสืบสานการเขียนเรื่อง/เล่าเรื่องจากภาพ 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงวนิดา  พลธิแสง    โรงเรียนบ้านโนนชยั 

กิจกรรมเขียนการเขียนเรื่อง/เล่าเรื่องจากภาพ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   
  เด็กหญิงบุณยาพร ประสมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

เด็กหญิงอุรัสยา  มาตสมบัติ  โรงเรียนบ้านหนองซา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  

เด็กหญิงอรุโณทัย วงษ์แหย่ง โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

 รางวัลสืบสานการเขียนเรื่อง/เล่าเรื่องจากภาพ 

  เหรียญเงิน เด็กชายรัฐภูมิ แสนศาลา       โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 
 
 
 



กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง             
เด็กหญิงพรชินา ศรีชมชื่น โรงเรียนบ้านผักหนาม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีเบ้า  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   
เด็กหญิงพริมา คงกะเรียน โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

 รางวัลสืบสานการคัดลายมือ  
  เหรียญเงิน เด็กชายศุภชัย  ปาสานะเต โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงอรอมล สิงห์เทพ  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐนิชา        ภูริปรีชากุล โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงนฤพล เผ้าหอม  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กชายธนภัทร รู้กาล  โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงญาณัจฉร ชาสมบัติ โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงฉัตรสุดา นารี  โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

เด็กหญิงพิมเมษา มาเตชะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

เด็กหญิงกรรณิการ์ โสบรรเทา โรงเรียนบ้านหนองซา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 

เด็กชายชนะศึก ครอบครัว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
 รางวัลสืบสานการคัดลายมือ 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงอัจฉญา ดาตุ่ย  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

  เหรียญเงิน เดก็หญิงฟานิดา มุงคุณคำชาว โรงเรียนบ้านผักหนาม 

  เหรียญเงิน เด็กชายพีรพล  สารศิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหนองซา 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงปฐมพร โทฮาด ` โรงเรียนบ้านหนองซา  

  เหรียญเงิน เด็กชายธีระพัทธ์ นามวันดี โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงกัญญาพรย์ นะคำศรี  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงศิรประภา อินทรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

  เหรียญเงิน เด็กชายณัฐดนัย ประยูรคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงกรณัฐา จันทะสอน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

เด็กหญิงภาณุมาศ ศรีลางค์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

เด็กหญิงพิชชามญชุ์ แก้วเบ้า โรงเรียนบ้านผักหนาม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 

เด็กชายอรรถพล นามบุญเรือง โรงเรียนนครขอนแก่น 
รางวัลสืบสานการคัดลายมือ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกัลยรัตน์ หวังก้ันกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงสุภาวดี มณีวงศ์  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงอรุษา โกมลผาสุก โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงปัชฎาภรณ์ พลศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงธนัชชา สีโยแก้ว  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงกาญจนา หนูน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงวิชญาดา สายธนู  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงศิรินภา แสนสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงธิดาพร สิมาชัย  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงธัญพิชชา ระวังเป้า โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐกฤษตา ภูมิเทศ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงอภิสรา ศรียสิทธิ์  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงจิราพร จันทมาตย์ โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงวรัญญา วงษ์จันทอง โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงเมธาพร สรรเสริญชัย โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน นางสาวอนันธิตา คณะมูล  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนเรือง โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 
เหรียญเงิน เด็กชายธนดล คำพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
เหรียญเงิน เด็กหญิงชริสรา เคนบู  โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงธนัสชา พงคะชา  โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงกาญจนพร หยองเอ่น โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงสุพรทิพย์ บุดดาซุย โรงเรียนฝางวิทยายน 
เหรียญเงิน เด็กหญิงนลัทพร ตาทอง  โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงนิภาพร ปัญญาศรี โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงกนกวรรณ หมั่นบ่อแก โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 
เหรียญเงิน เด็กหญิงจินตนาพร โคตรภูเวียง  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เหรียญเงิน เด็กหญิงกนกกร บุญหล้า  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 



เหรียญเงิน เด็กหญิงฉัตรากานต์ ภัยอุปรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
เหรียญเงิน เด็กหญิงจันทร์จิรา บังเวียง โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคำ 
เหรียญเงิน เด็กหญิงปุณยภา นิลโคตร  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

นางสาววราพร พงษ์นิล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

นางสาวภัณฑิรา สีชุม โรงเรียนขามแก่นนคร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่      ๒   เหรียญทอง   

นายวัชรินทร์ โพธิ์ทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

รางวัลสืบสานการคัดลายมือ 

  เหรียญเงิน นางสาวพรพรรณ มุมสำ  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวภัทรธิดา แหวะสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวชนากาญจน์ มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวขวัญชีวา นารอง  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวชนากาญจน์ มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวขวัญชีวา นารอง  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นายอนุสรณ์ ศรีมนตรี  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นายภูริเดช สมบูรณ์  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน นายวงศ์วิศิษฎ์ เสาว์ทองหยุ่น โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน นายพีรภัทร โครงศรีลา  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน นายณัฐวัฒน์ คะหนู   โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน นายจิติพงษ์ชัย อุคำ  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา 

  เหรียญเงิน นางสาวอริศรา สะริยานนท์พินิจ โรงเรียนขามแก่นนคร 

  เหรียญเงิน นางสาวธันยาภัทร์ วิชาคำ  โรงเรียนขามแก่นนคร 

   เหรียญเงิน นางสาววชิราภรณ์ ราชดา  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

   เหรียญเงิน นางสาวธิดารัตน์ ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

  เหรียญเงิน  นางสาวหทัยชนก คำแก้ว  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 
  เหรียญเงิน  นางสาวกัลยาลักษณ์ มุริจันทร์ โรงเรียนนครขอนแก่น 

  เหรียญเงิน นางสาวมนัสนันท์ญา แก้ววิเศษ    โรงเรียนฝางวิทยายน  

  เหรียญเงิน  นางสาวสุจิตตา ชิงหนู  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

  เหรียญเงิน นางสาวณัฐฑิชา ศรีชาแอน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  เหรียญเงิน นางสาวนิรากร ขุนศรีภิรมณ์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  เหรียญเงิน นางสาวพิมพ์ศิริ วงชมพู  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
   



กิจกรรมเขียนเรียงความระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

เด็กหญิงพานุรัตน์  ยนต์ดัน โรงเรียนบ้านหนองซา 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

เด็กหญิงเขมจิรา คำโฮง  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  

เด็กหญิงศศิธร คงวิเสน      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
 รางวัลสืบสานการเขียนเรียงความ 

  เหรียญเงนิ เด็กหญิงธนัญชนก  พรมเสนา  โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

กิจกรรมเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง          
เด็กหญิงปวีณา  สัตตะพันธ์        โรงเรียนสตรีราชูทิศ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
เด็กหญิงพันประกาย หยองเอ่น  โรงเรียนฝางวิทยายน 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขีตา         โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

 รางวัลสืบสานการเขียนเรียงความ 

  เหรียญเงิน นางสาววรัชญาภรณ์ มาตโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงปริณดา  พลมิตร  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน  เด็กหญิงอภิชญา   ชาติสุข  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงธารินี  จันทรท์ัง  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงภัทรากร  ขุนศรี  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

กิจกรรมเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง            
นางสาวนิภาพร  มูลตรีภักดี    โรงเรียนนครขอนแก่น 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
นางสาวอารีรัตน์ กิตติวิวัฒน์    โรงเรียนกัลยาณวัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   
นางสาวโสภิตนภา  คำมา       โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

 รางวัลสืบสานการเขียนเรียงความ 

  เหรียญเงิน นางสาวกฤติญา  ระงับพิษ   โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวปรินดา  สอิงทอง  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน นางสาวจิดาภา  ศรีชมพู  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 

  เหรียญเงิน นายชาติชาย  กองศรีผิว  โรงเรียนนครขอนแก่น 

  เหรียญเงิน นางสาววิภาดา  พานหนอง โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 



  เหรียญเงิน นางสาวนริศรา  ขุนศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  เหรียญเงิน   นางสาวกชพรรณ  บุญศร  โรงเรียนฝางวิทยายน 

  เหรียญเงิน นางสาววรฤทัย  แสงทะมาตย์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 รางวัลสืบสานการแต่งคำประพันธ์  
  เหรียญเงิน เด็กหญิงทัศวรินทร์ สายจันทร์ดี   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง        

เด็กหญิงโชติกา เศษสุวรรณ  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   

เด็กหญิงเปรมกนก โพธิ์ทอง  โรงเรียนหนองนาคำวิทยา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   

เด็กหญิงขวัญจิรา บุตสีสวย   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
 รางวัลสืบสานการแต่งคำประพันธ์ 
  เหรียญเงิน นางสาวธิติยาภรณ์ เรืองพลวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เหรียญเงิน เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลตรีภักดี  โรงเรียนฝางวิทยายน 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิศักดิ์  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เหรียญเงิน นางสาวสุชาวดี งามเผ่า   โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 
  เหรียญเงิน เด็กหยิงณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐนิชา ลังหาร  โรงเรียนบ้านผักหนาม 
  เหรียญเงิน เดก็ชายกฤตี  ใบดี   โรงเรียนไทยรัฐวิทยทา ๘๔ 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงลักชิกา เลิศประเสริฐ  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เหรียญเงิน นางสาวศุภิสรา ป้านภูมิ  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงธัญญรัตน์ คำมูล  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง        

นางสาวกนกอร  ทองที     โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 

นางสาวภัทรธิดา  อินทะนิน  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง 

นายภูวดล ภโูยฮาต       โรงเรียนกัลยาณวัตร 
 



 รางวัลสืบสานการแต่งคำประพันธ์ 
  เหรียญเงิน นายววัจน์กร  เลิศฤทธิ์   โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เหรียญเงิน นางสาวนงนภัส  อุดน้อย  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
  เหรียญเงิน นายวีระชล วังแพน   โรงเรียนขามแก่นนคร 
  เหรียญเงิน นางสาวธิดารัตน์ ประเท่ียง  โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เหรียญเงิน นายกิตติพงษ์  กาบบัวน้อย  โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เหรียญเงิน นางสาวรุจิษยา โตทองสุข  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เหรียญเงิน นางสาวธนัชญา บุตรพิลา  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เหรียญเงิน นางสาวธันยพร แสนละเพิง  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง    

เด็กหญิงจันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิ โรงเรียนสตรีราชินุทิศ  
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เหรียญทอง 

เด็กชายธนโชติ    อีศาสตร์        โรงเรียนกัลยาณวัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เหรียญทอง 

เด็กหญิงศิรดา     จันทิมา       โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

 รางวัลการสืบสานท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
  เหรียญเงิน เด็กชายธนกฤต ฝ่ายจำปา  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เด็กชายสุภัทร์ชัย ผุยโสภา  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เดก็หญิงภาสินี  ละลี  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เดก็หญิงปิยธิดา ภูพวก  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เหรียญเงิน เด็กชายวรนันท์   มาเพชร  โรงเรียนขามแก่นนคร 

  เหรียญเงิน เด็กชายกฤตภาส โมในยกุล โรงเรียนขามแก่นนคร 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงนิชานันท์ บุญนูน  โรงเรียนขามแก่นนคร 
  เหรียญเงิน เด็กหญิงสุธิตา  แก้วประโคน โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงกัญญ์วรา บังอร  โรงเรียนบ้านหนองบัวไหลหนองบัวทอง 

  เหรียญเงิน เด็กหญิงมัลลิกา พรมศรีเดช โรงเรียนหนองนาคำวิทยา 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

นายศาตนันทน์ วรรณพราหมณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เหรียญทอง 

นายณัฐวัฒน์ แสนอุบล โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เหรียญทอง 

นายอภิวิชญ์ นนท์กระโทก โรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 



 รางวัลการสืบสานท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
  เหรียญเงิน นางสาวปิยธิดา ตันติรุ่งปกรณ์  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เหรียญเงิน นายธนภัทร  ปาละจูม  โรงเรียนขามแก่นนคร 

  เหรียญเงิน นายวีรยุทธ  กาละพันธ์  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  เหรียญเงิน นางสาวนวิยา    สงครามยศ  โรงเรียนฝางวิทยายน 

  เหรียญเงิน นายสุขรินทร์  พลงาม   โรงเรียนภูเวียงวิทยา 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะประเภทกลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
  เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ  โรงเรียนสตรีราชินุทิศ 
  เด็กหญิงกัญญารัตน์   วังทะพันธ์   โรงเรียนสตรีราชินุทิศ 
  เด็กหญิงศิริลักษณ์   นาคคง    โรงเรียนสตรีราชินุทิศ 
  เด็กหญิงพิยดา    สูงใหญ่    โรงเรียนสตรีราชินุทิศ 
  เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ชิดรัมย์   โรงเรียนสตรีราชินุทิศ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

  เด็กหญิงณัฐนิชา   ไชยสาร   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณบุตร  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เด็กหญิงธิติยากรณ์  พินิจมนต์  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เด็กหญิงนิรชา   แดนพรม  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เด็กหญิงรัตนา   อบภิรมย์  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   
  เดก็หญิงกิตติพร    ไทยทองหลาง  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงธาศินี    พะวงค์   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงนวารินทร์   เพียสุระ   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงนิรัชพร    ทุมพุฒ   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงวิชญานันท์   พลพิลา   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะประเภทกลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
  นางสาวมณธกาญจน์   เอกตาแสง  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  นางสาวปิยะธิดา    วงศ์ชารี   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวอธิติยา    วิชัยหาญ  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวกัลยารัตน์   สีหมื่น   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวณัจฉรียา   งาหอม   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 
 



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

  นายนันทวัฒน์    ใจฉวะ    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  นางสาวฐิติพร    ธเนศอมรวงศ์   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  นางสาวอรนุช    จำปาทอง   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  นางสาวสุภัชชา    อุดมผล    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  นางสาวนรินทร์พร   พิพัฒนะโอฬาร  โรงเรียนนครขอนแก่น 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 
  นางสาวสุวิภา    บุญหล้า   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  นางสาวนารีรัตน์    มนอยู่พะเนา  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  นางสาวเกศราภรณ์   นาหอมจันทร์  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  นางสาวปณิดา    สุนทร   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  นายรัฐพงษ์    อินทร์นาง  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

เด็กหญิงพัชรนันท์ หนองแก โรงเรียนนครขอนแก่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาสุข  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  

เด็กหญิงโชติกา ขันตี  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
  นายปิยะพงษ์ จะโนภัค  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

รางวัลสืบสานการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ 
เหรียญเงิน เด็กหญิงกันยาพร คชสาร  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กชายอภิสิทธิ์ พันนาง  โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงิน เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์นาหล่า โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กชายกฤษฎา สายจันทร์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
เหรียญเงิน เด็กหญิงประภาภัทร ขวาลำธาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีชมชื่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
เหรียญเงิน เด็กชายกิตติพัศ สิงห์เหลือ โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน เด็กหญิงเพ็ญนภา ทิพบำราบ โรงเรียนนครขอนแก่น 
เหรียญเงนิ เด็กชายภัทรพล จันทร์เทพ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 
เหรียญเงิน เด็กหญิงหฤทัย ไพรสาระ  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

 
 
 



กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

นางสาวอภิรดี สิมาตา  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

นางสาวจุลธิดา กัญญาบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สีละ  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  
นายสิรวิชญ์ คำดอนหัน  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   

รางวัลสืบสานการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ 
เหรียญเงิน นางสาวสุภัสสรา ไวยลุน  โรงเรียนบ้านผักหนาม 
เหรียญเงิน นายเจษฎาภรณ์ ทุมมา  โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน นายไตรภูมิ เหล่ากาสี  โรงเรียนขามแก่นนคร 
เหรียญเงิน นายอภิสิทธิ์ พรมราช  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาสรรค์ 
เหรียญเงิน นางสาวมณีรัตน์ ถากา  โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 
เหรียญเงิน นางสาวนันธิดา รามพัตร์  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
เหรียญเงิน นายรพีพัฒน์ สิทธิเทศ  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
เหรียญเงิน นางสาววรรณวิษา อุ่นชื่น  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
เหรียญเงิน นางสาวณัฐณิชา ถนอมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ประเภทคู่ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง    

เด็กชายชัชรัณ ไทยยารัมย์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
  เด็กชายโชติภูมิ ภูนะ   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  
เด็กชายวีรศรุต จอมทอง  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

  เด็กชายกฤษกันท์ นันทาทอง 

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ประเภทคู่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

เด็กหญิงณัฐธิดา อามาตสมบัติ   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  เด็กหญิงชนน์ชนก คงมาตย์ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
นางสาวอจิราภา เหล่าจำปา  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

  นางสาวกัญญาณัฐ บุญภา 
 
 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วบ่อ  โรงเรียนกัลยาณวัตร 

  เด็กหญิงพิพรรษพร นาคคำ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง  

เด็กหญิงสุริวิภา โคตรรักษา  โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  เด็กหญิงภาณุวัฒน์ อันทะปัญญา 

รางวัลสืบสานแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี 
  เหรียญเงิน  เด็กหญิงศิรินภา คำผิว  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 
    เด็กหญิงหฤทัย ไพรสาละ 
  เหรียญเงิน  นายณัฐพงษ์ โมดำ  โรงเรียนนครขอนแก่น 
    นายเพชรภูมิ ภิรมย์ 
  เหรียญเงิน  เด็กหญิงวันวิสาข์ คำมา  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
    เด็กหญิงกนกวรรณ พลชาเนียง 

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ประเภทคู่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

นายณัฐวุธ โขงโกบ    โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวสิริรัตน์ นิตยารส 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
นางสาวอิสริยาภรณ์ ธนะภูมิชัย   โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

  นางสาวจีรภา แข้โส 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  

นายชัยวัฒน์ ธีวันดา    โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  นายกฤษณพงศ์ ทองโคตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง   
นายถิรวัฒน์ ด้วงอินทร์    โรงเรียนนครขอนแก่น 

  นางสาวภัทรพร เศรษฐวัชระ 
รางวัลสืบสานแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี 

  เหรียญเงิน  นางสาวณัฐชากร ปัญญาแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 
    นางสาวขนิษฐา นามเทพ 
  เหรียญเงิน  นางสาวชลธิดา ด้นทองคำ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
    นางสาวภัทราพา ทายิดา 
  เหรียญเงิน นายดีพร้อม ธรรมเนียม  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
  เหรียญเงิน นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสวัสดิ์  โรงเรียนฝางวิทยายน 
    นางสาวนฤมล วรรณศรี 
 



  เหรียญเงิน นางสาวนิราวรรณ ปาประโถ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
    นางสาวสุดารัตน์ บรรยง 

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

  นางสาวยลดา   ภูพานใหญ่  โรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

  เด็กหญิงสิรภัทร   เกิดบ้านเป้า  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 
  เด็กหญิงชนิดา   ไชยจงมี   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงพรรณทิภาภรณ์ น้อยเอี้ยง   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงนพัฒชา  เพ็งเภา    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงฐิติมาวรรณ  นนตะสี    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงชญานิศ   ลาสิทธิ์   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงประภาวดี  สมศรีษะ  โรงเรียนนครขอนแก่น 

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

  นางสาวชลิสรา   ภูโคกค้อย   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวปัณฑิตา   มุงคุณคำชาว   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวปรีญานุช  สีทานวล   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวแพรววนิต  ศิริปี   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวกนิษฐา   สะละตุ้ย   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 
 
 

  นางสาวสุชาวดี   งามเผ่า   โรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง 
  นางสาวชลธิชา   ถาบุญเรือง  โรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง 
  นางสาวปนัดดา   เศษสุวรรณ  โรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง 
  นางสาวพิมพ์ชนก  แลนเชย   โรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง 

  เด็กหญิงศุภรัตน์   รักษาสิทธิ์  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงจริยา   สิงห์ดำ    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
   เด็กหญิงอภิรดี   แป้นพรหม   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  เด็กหญิงนภสร   ติ่นไธสง   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

   นางสาวพัชรพร   เขียวนาค   โรงเรียนฝางวิทยายน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 

   นางสาวชลธิชา    ประดิษฐ์    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา. 

กิจกรรมสรภัญญ์ชาวบ้าน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

  เด็กหญิงปวีณณ์นุช ขันหนองโพธิ์  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  เด็กหญิงชุติกาญจน์   มุงคุณโคตร  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  เด็กหญิงสุนิตา    พันนา   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  เด็กหญิงนฤมล    ข้อจักร   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

  เด็กหญิงณัฐญาภรณ์   วงษ์ละคร  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

  เด็กหญิงเมธาวินี   จันทร์เรืองศรี  โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กชายรัชานนท์  แสนนา   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กชายศิวัฒน์   มูลแซง   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กชายทิณภัทร   สิมรี   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กชายทักดนัยษ์  เจนกาญจนรักษ์  โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กชายศิริชัย   ศรีบุญเรือง  โรงเรียนนครขอนแก่น 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 

  เด็กหญิงกุลนัดดา  คำมีภักดี  โรงเรียนนครขอนแก่น 
 
 

  นางสาวรสิตา   สีดา   โรงเรียนฝางวิทยายน 
  นางสาวชมพูนุช   จันสี   โรงเรียนฝางวิทยายน 
  นางสาวปวีณา   โสภา   โรงเรียนฝางวิทยายน 
  นางสาวภัทรวดี   ศรีไวทย์   โรงเรียนฝางวิทยายน 

  นางสาวศสิรดา   พานโน   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา  
  นางสาวชุติกาญจน์  วงษ์หาญ   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
   นางสาวสุนิสา   สุจริต    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
  นางสาวศุภิสรา   จันทะวาลย์   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  เด็กหญิงธัญชนก   อินทร์แปลง  โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงจณิสตา   โคตรหนองปิง   โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญเกื้อ    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงชลิตา   สาคำ    โรงเรียนนครขอนแก่น 
  เด็กหญิงนานา   เจริญสุข   โรงเรียนนครขอนแก่น 



กิจกรรมสรภัญญะพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

  นางสาวภัทรดา   ลาดโฮม    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 

  นางสาวพรธิดา   คะพันธ์   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 
       
      (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.) 
       รองอธิการบดี 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
       
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อประสานงาน อาจารย์ ดร. ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล โทร ๐๘๔-๓๑๙-๗๙๓๘  

นายคชา ปราณีตพลกรัง โทร ๐๙๘-๒๒๕-๕๒๙๕ 

  นางสาวอรปรียา   สุภีร์    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 
นางสาวขวัญนรี   พิมพ์จันทร์   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  นางสาวเดือนเพ็ญ  อุดทา    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา    
นางสาวพรนภา   หอมกลิ่น   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

  นางสาวปริศนา   เชื้อกุดรู   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวสุจิตรา   ทำขุรู    โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวญาโณทัย  สิงธิมาศ   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  นางสาวอัญรินทร์  พิมพัฒน์   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 


