
 

 

 

ประกาศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
เรื่อง ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการปีการศึกษา 2565 

............................................................................................................................  
  ตามท่ีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ได้จัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  
ในวันศุกร์  ที่  22  กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ไปแล้วนั้น  

 บัดนี้ด าเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2            
จึงประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการปีการศึกษา 2565 ตามประกาศแนบท้ายนี้  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  2565 
 
 
 

                                                                   ลงชื่อ 
                    นายสุรกิต  ศรีค า) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก 
                                                                ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ประจ าปี 2562 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

กิจกรรม ร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

   

   กิจกรรม ร าวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

   

   กิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับปฐมวัย 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 

   

   กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เพลงบ้านเกิดเมืองนอน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพุกระโดน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

   

   กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เพลงบ้านเกิดเมืองนอน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

   

 

 
 
 
 
 

 



กิจกรรม คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางด า 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
 

 กิจกรรม คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผาท่าพล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพุกระโดน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางด า 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 

   

   กิจกรรม คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผาท่าพล 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

   



   กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพละศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพุกระโดน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผาท่าพล 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผารังหมี 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 
 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผาท่าพล 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

   

   กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(การศึกษาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

   

   กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(การศึกษาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

  
 



 
 

   กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(การศึกษาพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

   

   กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับชั้นปฐมวัย 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพุกระโดน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 
 

 

กิจกรรม  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย  

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านพุกระโดน 

ชมเชย ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านผารังหมี 
 


