
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา 
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ ์2566 
 

การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (MV Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กชายวิวัฒนวรวงค์ สีพั้วฮาม อนุบาลบ้านเด็กดี 2  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

- - - 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- - - 

ชมเชย - - - 
 

การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (MV Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กหญิงสุภณิดา ลีละธนาฤกษ์ มูล
กว้าง 

อนุบาลบ้านเด็กดี 2  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงปิยภัทร โคตรประทุม อนุบาลชัยภูมิ - 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายสรวิชญ์ สุวรรณเพ็ญ อนุบาลชัยภูมิ - 

ชมเชย เด็กหญิงสมฤทัย บัวขจร อนุบาลชัยภูมิ - 
 
นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบความสามารถทางวิชาการ (MV Test) ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 - 6 
วิชา ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปิยภัทร โคตรประทุม อนุบาลชัยภูมิ  
วิทยาศาสตร์ เด็กชายสรวิชญ์ สุวรรณเพ็ญ อนุบาลชัยภูมิ - 
ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงสุภณิดา ลีละธนาฤกษ์ มูล

กว้าง 
อนุบาลบ้านเด็กดี 2 - 

ภาษาไทย เด็กหญิงสมฤทัย บัวขจร อนุบาลชัยภูมิ - 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การแข่งขันเขียนตามค าบอก 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กหญิงธนัญญา สิงห์เผ่น มารีย์อุปภัมถ์ชัยภูมิ  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงวิภาดา บุญตาม เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงธมนวรรณ จันทอง มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  

ชมเชย เด็กหญิงสิริธารา จินาเสน 
เด็กชายรามินทร์ คงชัย 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรสี 
เด็กชายจักรวาล ชัยนอก 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงปรีชญา คุ้มบุ่งคล้า 
เด็กหญิงปวริศา ละหานนอก 

เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 
โพนทองพิทยา 
โพนทองพิทยา 
โพนทองพิทยา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
อนุบาลชัยภูมิ 

 

 
การแข่งขันคัดลายมือ 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กหญิงปรารถนา คล่องแคล่ว อนุบาลชัยภูมิ  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หวลชัยภูมิ เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุญเหลือ อนุบาลบ้านเด็กดี 2  

ชมเชย เด็กหญิงปวราพัสวี มาสี 
เด็กชายกฤษกร คล่องแคล่ว 
เด็กหญิงจริญญา หาญละคร 
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขเจริญ 
เด็กหญิงพิมชนก ผักกูด 
เด็กชายปภังกร ชนะพาล 
เด็กชายกันตพัฒน์ สิงห์อ าพล 

เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 
โพนทองพิทยา 
โพนทองพิทยา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
อนุบาลบ้านเด็กดี 2 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายสรวิชญ์ หารละคร โพนทองพิทยา  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายโกเมศ สัตยานุกูล ห้วยต้อนวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงณัชชา สายสุข โพนทองวิทยา  

ชมเชย เด็กชายสมศักดิ์ ชัยพิมล 
เด็กหญิงนันทิดา ค าสิงห์ 
เด็กชายอัครพงษ์ แสงชัย 
เด็กชายธีรเดช แซ่ลี 
เด็กชายณัฐพงษ์ ดูสันเทียะ 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ านงธรรม 
เด็กชายรณกร สุภาพงษ์ 
เด็กชายณัฐพัชร์ ตั้งพงษ์ 
เด็กชายไกรวี จ านงชอบ 

เทศบาล 1 (วิทยานารี) 
เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 
เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 
เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 
เทศบาล 3 (ปรางค์กู่
วิทยาคาร) 
บ้านหนองบัวขาว 
สุนทรวัฒนา 
อนุบาลชัยภูมิ 
อนุบาลบ้านเด็กดี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Paint) 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายฐิรพงษ์ ชมภูเพ็ชร 

เด็กชายณัฐภัทร วัฒโน 
อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงฐาทิวา กุลเกต 
เด็กหญิงศิรัณย์รัชต์ ธรรมโชติ 

บ้านหนองกระทุ่ม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายวงศกร ลาภเกิด สุนทรวัฒนา  

 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กหญิงจิณณพัต ทองล้ าเลิศ 

เด็กหญิงอัจฉรา โสมีชัย 
อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายกิตติศักดิ์ ประสพเงิน เทศบาล 4 (อมร สะเพียร
ชัย อุทิศ) 

 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายศุภชัย สถานเมือง 
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงค์จันทร์ 

เทศบาล 2 (เมืองเก่า
วิทยา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การแข่งขันตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายธนพัฒน์ ธงภักดิ์ 

เด็กชายกิตติพัทธ์ อุไรพันธ์ 
เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

- -  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- -  

 
การแข่งขันตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กหญิงกัญญ์พิชญา วงศ์พรรณทอง 

เด็กหญิงรวินท์นิภา เอี่ยมไธสง 
อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายจิรภัทร พงษ์สุภาพ 
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ครบส่วน 

เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายกันตพัฒน์ สิงห์อ าพล 
เด็กชายปัณณวิชญ์ จ านงชอบ 

อนุบาลบ้านเด็กดี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายนิพัธ วงศ์แก้ว เทศบาล 1 (วิทยานารี)  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

กิตติรัตน์ ไชยบุระ สุนทรวัฒนา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงสสิตางค์ รมณีย์พิกุล สุนทรวัฒนา  

ชมเชย เด็กหญิงไอวรินทร์ สมานมิตร 
เด็กชายคุณภัทร สมานมิตร 

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กชายเลิศวรรธน์ ชัยวิรัตน ์ สุนทรวัฒนา  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงนารินทร์ แนวโนนทัน สุนทรวัฒนา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงเบญจวรรณ เหล่าวิชัยภูมิ เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

ชมเชย เด็กชายสิรภพ จงกลนี 
เด็กหญิงมาริสา อ่างทอง 
เด็กหญิงพิชญา สมัตถภาพงศ์ 
เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณ 
เด็กหญิงอิงฟ้า นาทองค า 
เด็กหญิงอุรัสยา เสมา 
เด็กหญิงณัฐณิชา สมัตถภาพงศ์ 
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทะมา 
เด็กหญิงรัศมีชโลธร ประถมวงศ์ 
เด็กหญิงกนกวดี ชัดเจน 
เด็กชายกรองเกียรติ พรมวงค์ 
เด็กหญิงพรรณปพร เบิกขุนทด 
เด็กชายภาณุพงศ์ เบิกขุนทด 
เด็กหญิงภัทรลาภา พรหมเทเวศ 

เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 
บ้านหนองบัวชาว 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
สุนทรวัฒนา 
อนุบาลชัยภูมิ 
อนุบาลชัยภูมิ 
อนุบาลชัยภูมิ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายธรรมธวัช แซ่ภู่ อนุบาลบ้านเด็กดี 2  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

- -  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- -  

ชมเชย - -  
 

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ - - ไม่มีนักเรียน
สมัครเข้าแข่งขัน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

- -  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- -  

ชมเชย - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 

รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
ชนะเลิศ เด็กชายคุณานนท์ ปลื้มสุด 

เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศรีโฉม 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาสิงห์ 
เด็กชายวสุธร บุญโนนแต้ 
เด็กชายธรรมณัฐ จันทร์เต็มดวง 
เด็กชายภาคิน ผ่องศรี 
เด็กชายธีรภัทร มะลิกา 
เด็กชายปกป้อง นาสมพงษ์ 
เด็กชายศุภณัฐ กองแก้ว 
เด็กชายธราเทพ ศรีสุวรรณภูมิ 
เด็กชายอดิเทพ คลองบุ่งคล้า 
เด็กชายกฤตภาส เพชรล้ า 

อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายศักดิ์ชัย มุกดา 
เด็กชายไกรศร เสนาะน า 
เด็กชายพงษ์สิทธิ์ เสวตวงษ์ 
เด็กชายพิพัฒชัย บุญเสริม 
เด็กชายเรวัตร เคนเหลี่ยม 
เด็กชายธีรเดช เจริญศรี 
เด็กชายอิทธิพล ต่อทรัพย์ 
เด็กชายสุรสิทธิ์ แพงพิศาล 
เด็กชายภูมิภัทร วงษ์ค าสิงห์ 
เด็กชายนครินทร์ แววประทีป 

เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย 
อุทิศ) 

 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยสมบัติ 
เด็กชายธนกฤต ศรีรอด 
เด็กชายปรวัฒน์ เชื้อสันเทียะ 
เด็กชายจตุรวิชญ์ เกียงมี 
เด็กชายมนู มุ่งเจียกลาง 
เด็กชายพัชร์ดนัย ปราณีตพลกรัง 
เด็กชายกรชพล ศรีจันทร์ 
เด็กชายรวิชย์ พุฒซ้อน 

สุนทรวัฒนา  



รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 
เด็กชายศิรภัทร ไตรณรงค์ 
เด็กชายกันตณัฐ แคนชัยภูมิ 
เด็กชายทีฑทัศน์ นาคขุนทด 
เด็กชายทัดดนัย ช านาญกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กชายเกรียงไกร ลายนอก 
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีชัย 
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะมูลตรี 
เด็กชายเจดษฎา ไพศาลพงศ์ 
เด็กชายอนุชิด สดศรี 
เด็กชายพีรพัฒน์ เกษนอก 
เด็กชานนุกูล เอกราช 
เด็กชายธรรมวงศ์ศักดิ์ คุณทรัพย์ 
เด็กชายชลธี จอตือกลาง 
เด็กชายธนวัฒน์ ว่องวิ่ง 
เด็กชายธนกฤต สุวะจันทร์ 

เมืองพญาแลวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุวรรณภูมิ 
เด็กชายภูเบศวร์ ไฝชัยภูมิ 
เด็กชายธรวรรธ สมัตชัย 
เด็กชายอนิรุทธ ชัยแก้ว 
เด็กชายนิรวิทย์ พิมสาร 
เด็กชายเทพพิทักษ์ วิสุทธิสาย 
เด็กชายดารากร คลังสมบัติ 
เด็กชายพชร เกนทา 

เมืองพญาแลวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายปฐมเดช แสงจันทร์ 
เด็กชายสิรภัทร ขานหินตั้ง 
เด็กชายกันตพัฒน์ สาออน 
นายธนพล เดินประยูร 
นายวรพล นันตา 
นายชัยชนะ ฟ้าประเสริฐ 
นายกษิดิส อ าดาศักดิ์ 
นายนราวิชญ์ ทินโชติ 
นายกรวิทย์ เถื่อนศรีจันทร์ 
นายยศพล ดวงประทุม 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  

 
 



การแข่งขันเปตอง ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กหญิงมะลิวัลย์ ประสานพันธ์ 
เด็กหญิงสโรชา วรรณิกร 
เด็กหญิงบุษกร นาดี 
เด็กหญิงพิมรดา กระจ่างโพธิ์ 
เด็กหญิงอัจฉรา วงษ์สุวรรณ 

ห้อยตอ้นวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงอนิลดา ฤาชา 
เด็กหญิงอนุสรา บัวชัย 
เด็กหญิงวชิตาภรณ์ หาญชัย 
เด็กหญิงวรลันญ์ กุศลคุ้ม 

เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงวรรณนิศา สลายชัย 
เด็กหญิงณัฐญา อินนอก 
เด็กหญิงเอมิกา นวลดี 
เด็กหญิงอัญชิษา ภูทานิน 
เด็กหญิงวิภาวี มาเป้า 

เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันเปตอง ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กหญิงเนตรนภา สีสุก 
เด็กหญิงกิติยา เงินจัตุรัส 
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงมา 
เด็กหญิงจินต์จุฑา มณีวรรณ 
เด็กหญิงณัฐชา เพียงชัยภูมิ 

เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 เมืองพญาแลวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันเปตอง ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กชายอรุณ บุญสรณ์ 
เด็กชายชยุต พองชัยภูมิ 
เด็กชายเอกรินทร์  
เด็กชายชัยนวัฒน์ ละอองทอง  

เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายธันวา ขันธราม 
เด็กชายธเนศ พัดทอง 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชาติชัย 
เด็กชายสุรศักดิ์ วงษ์วิราช 
เด็กชายวีระชัย ประสบเงิน 

เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายภูวริทร์ ฉิมพลิกานนท์ 
เด็กชายแผ่นดิน ดังชัยภูมิ 
เด็กชายธีรภัทร วันสา 

อนุบาลชัยภูมิ  

 
 

การแข่งขันเปตอง ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ  เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)  
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 เมืองพญาแลวิทยา  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

   

ชมเชย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กชายเตชิด งาคม 
เด็กชายภาคภูมิ ไพกระโทก 
เด็กชายศรัณย์ เทพเสนา 
เด็กชายจิราเมศร์ เรืองกิตต์วรกุล 
เด็กชายสุเมธ ชิดประทุม 

บ้านหนองบัวชาว  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายปวิณ วิชัยโย 
เด็กชายภูริดล พร้อมสันเทียะ 
เด็กชายภานุวัฒน์ เขียวเขวา 
เด็กชายปุณปภัช รอนไพริน 
เด็กชายดาร์ฟ ถนอมสัตย์ 

อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายศิรสิทธิ์ มาจันทึก 
เด็กชายภูตะวัน กระทุ่มนอก 
เด็กชายธันวาฤทธิ์ เดชชัยภูมิ 
เด็กชายธนากร ละลี 
เด็กชายจีรนัย ตั้งพงษ์ 

เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รางวัล ชื่อ – สกุลนักเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

ชนะเลิศ เด็กหญิงยิ่งลักษ์ ก่อสร้าง 
เด็กหญิงสาวิตรี บุตรโคตร 
เด็กหญิงรัตนกาญจน์ ชัยศร 
เด็กหญิงพิมณภา พลมณี 

เทศบาล 1 (วิทยานารี)  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงกัญพัชญ์ ป้องขันธ์ 
เด็กหญิงณัฏฐานุช เบ็ญจมาศ 
เด็กหญิงพิกุลแก้ว จ าเริญจิตร 
เด็กหญิงพนิตาพร ทองปรีชา 
เด็กหญิงวริศรา ตันวิเศษ 
เด็กหญิงอริสรา ทองจ ารูญ 

อนุบาลชัยภูมิ  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงดาริดา นบสูงเนิน 
เด็กหญิงธนัญญา ลาอ่อน 
เด็กหญิงนันท์ชญา สีสุก 
เด็กหญงิธนธิป วันสา 
เด็กหญิงพรทิวา เชื้อกุล 
เด็กหญิงชลธิดา สุดกลาง 

สุนทรวัฒนา  

 


