
 
ล ำดับทีก่ำรแข่งขนัสำระนำฏศิลป์ (สพม.) 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที ่64 ปีกำรศึกษำ 2557 
กำรแข่งขนัร ำวงมำตรฐำน ม.1-ม.3 (สพม.) 

วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่1        เวลำ 08:30 น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนป่ำซำง สพม. เขต 35 (ล ำปำง,ล ำพนู)  
2 โรงเรียนพทัลุง  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
4 โรงเรียนกำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ ์ สพม. เขต 24 (กำฬสินธ์ุ)  
5 โรงเรียนวดัป่ำประดู่  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง)   
6 โรงเรียนสวนกุหลำบวทิยำลยัชลบุรี  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง)   
7 โรงเรียนสวำ่งแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร)  
8 โรงเรียนเวยีงสระ สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
9 โรงเรียนรัตนำธิเบศร์  สพม. เขต 3 (นนทบุรีพระนครศรีอยธุยำ)   
10 โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ ์ สพม. เขต 38 (สุโขทยั,ตำก)  
11 โรงเรียนบุญวฒันำ สพม. เขต 31 (นครรำชสีมำ)  
12 โรงเรียนหนองไผ ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  

 
กำรแข่งขนัร ำวงมำตรฐำน ม.4  – ม. 6 (สพม.)   

วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่1        เวลำ 12.00 น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนบุญวฒันำ สพม. เขต 31 (นครรำชสีมำ)  
2 โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกลู สพม. เขต 15 (นรำธิวำส,ปัตตำนี,ยะลำ)  
3 โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยธุยำ) 
4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคำย,บึงกำฬ)  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พงังำ,ภูเก็ต,ระนอง)  
6 โรงเรียนปัว  สพม. เขต 37 (แพร่,น่ำน)  
7 โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร) 
8 โรงเรียนสววีทิยำ สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
9 โรงเรียนสองพิทยำคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่ำน)  
10 โรงเรียนศรัทธำสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์,สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร) 
11 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ)  
12 โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงรำย,พะเยำ)  



ล ำดับทีก่ำรแข่งขนัสำระนำฏศิลป์ (สพม.) 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที ่64 ปีกำรศึกษำ 2557 

กำรแข่งขนัระบ ำมำตรฐำน ม.1-ม.3 (สพม.) 
 วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  2       เวลำ 12.00 น.  

ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 
1 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์,สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร) 
2 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
3 โรงเรียนมธัยมสังคีตวทิยำ กรุงเทพมหำนคร สพม. เขต 4 (ปทุมธำนี,สระบุรี)   
4 โรงเรียนจนัทรุเบกษำอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  
5 โรงเรียนวชิรบำรมีพิทยำคม สพม. เขต 41 (ก ำแพงเพชร,พิจิตร)  
6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
7 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ)์  
8 โรงเรียนนำงรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ 
9 โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)  
10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ล ำพนู สพม. เขต 35 (ล ำปำง,ล ำพนู)  
11 โรงเรียนหำดใหญ่วทิยำลยั สพม. เขต 16 (สงขลำ,สตูล)  
12 โรงเรียนไทรนอ้ย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยธุยำ) 

 

กำรแข่งขนัระบ ำมำตรฐำน ม.4 – ม. 6 

วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  2       เวลำ 15.30 น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม สพม. เขต 36 (เชียงรำย,พะเยำ)  
2 โรงเรียนวชิรบำรมีพิทยำคม สพม. เขต 41 (ก ำแพงเพชร,พิจิตร)  
3 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  

4 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก ำแพงเพชร 

สพม. เขต 41 (ก ำแพงเพชร,พิจิตร)  

5 โรงเรียนไทรนอ้ย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยธุยำ) 
6 โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)  
7 โรงเรียนนำรีนุกลู สพม. เขต 29 (อุบลรำชธำนี,อ ำนำจเจริญ)  
8 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทกัษิณ สพม. เขต 16 (สงขลำ,สตูล)  
9 โรงเรียนปิยะมหำรำชำลยั สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดำหำร)  
10 โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
11 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์,สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร) 
12 โรงเรียนประเทียบวทิยำทำน สพม. เขต 4 (ปทุมธำนี,สระบุรี) 



ล ำดับทีก่ำรแข่งขนัสำระนำฏศิลป์ (สพม.) 
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที ่64 ปีกำรศึกษำ 2557

กำรแข่งขนันำฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.1-ม.3(สพม.) 
วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  3       เวลำ 15.30 น.  

ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 
1 โรงเรียนคลองหำดพิทยำคม    สพม. เขต 7 (ปรำจีนบุรี,นครนำยก,สระแกว้) 
2 โรงเรียนอมตวทิยำ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)  
3 โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถมัภ"์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)   
4 โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค,์อุทยัธำนี) 
5 โรงเรียนปิยะมหำรำชำลยั สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดำหำร)  
6 โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  
7 โรงเรียนทำ้ยเหมืองวทิยำ สพม. เขต 14 (พงังำ,ภูเก็ต,ระนอง)  
8 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
9 โรงเรียนเพชรพิทยำคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  
10 โรงเรียนตะโหมด  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
11 โรงเรียนสวำ่งแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร)  
12 โรงเรียนหินกองวทิยำคม  สพม. เขต 4 (ปทุมธำนี,สระบุรี)   

 

กำรแข่งขนันำฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.4 – ม. 6 

วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  3       เวลำ 08.30 น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนชุมแพศึกษำ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)  
2 โรงเรียนบำงปะกอกวทิยำคม  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ)์  
4 โรงเรียนวงัไกลกงัวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์,สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร)  
5 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทกัษิณ สพม. เขต 16 (สงขลำ,สตูล)  
6 โรงเรียนสตรีวทิยำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)  
7 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
8 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
9 โรงเรียนท่ำวงัผำพิทยำคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่ำน)  
10 โรงเรียนเพชรละครวทิยำ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  
11 โรงเรียนปิยะมหำรำชำลยั สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดำหำร)  
12 โรงเรียนจนัทรุเบกษำอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  



ล ำดับทีก่ำรแข่งขนัสำระนำฏศิลป์ (สพม.) 
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที ่64 ปีกำรศึกษำ 2557

กำรแข่งขนันำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค ์ม.1-ม.3(สพม.) 
วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  1      เวลำ 15.30 น.  

ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 
1 โรงเรียนนำรีรัตน์จงัหวดัแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่ำน)  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมรำช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
3 โรงเรียนป่ำตำลบำ้นธิพิทยำ สพม. เขต 35 (ล ำปำง,ล ำพนู)  
4 โรงเรียนสตรีวทิยำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)  
5 โรงเรียนบำ้นม่วงพิทยำคม สพม. เขต 23 (สกลนคร)  
6 โรงเรียนวสุิทธิกษตัรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรำ,สมุทรปรำกำร)  
7 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม,่แม่ฮ่องสอน) 
8 โรงเรียนพิชญบณัฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบวัล ำภู)  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
10 โรงเรียนจุ๋งฮวัโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี)  
11 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)  
12 โรงเรียนกุมภวำปี สพม. เขต 20 (อุดรธำนี)  

 

กำรแข่งขนันำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค ์ม.4 – ม. 6 

วนัที ่19 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  2   เวลำ  09.00  น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนนำรีรัตน์จงัหวดัแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่ำน)  
2 โรงเรียนมธัยมวดัควนวเิศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี)  
3 โรงเรียนเมืองกระบ่ี สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี)  
4 โรงเรียนวงัสำมหมอวทิยำคำร สพม. เขต 20 (อุดรธำนี)  
5 โรงเรียนเบญ็จะมะมหำรำช สพม. เขต 29 (อุบลรำชธำนี,อ ำนำจเจริญ)  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง)  
7 โรงเรียนดอยเต่ำวทิยำคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)  
8 โรงเรียนกนัตงัพิทยำกร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี)  
9 โรงเรียนหวัหินวทิยำคม สพม. เขต10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ,์สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร) 
10 โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยำคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์  
11 โรงเรียนหนองหญำ้ปลอ้งวทิยำ สพม. เขต10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ,์สมุทรสงครำม,สมุทรสำคร)  
12 โรงเรียนธีรกำนทบ์ำ้นโฮ่ง สพม. เขต 35 (ล ำปำง,ล ำพนู)  

 



ล ำดับทีก่ำรแข่งขนัสำระนำฏศิลป์ (สพม.) 
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที ่64 ปีกำรศึกษำ 2557

กำรแข่งขนักำรแสดงตลก ม.1-ม.6 (สพม.) 
วนัที ่19 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  3     เวลำ 12.00 น.  

ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 
1 โรงเรียนวงักรดพิทยำ สพม. เขต 41 (ก ำแพงเพชร,พิจิตร)  
2 โรงเรียนพนมไพรวทิยำคำร สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  
3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค,์อุทยัธำนี)  
4 โรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยธุยำ)  
5 โรงเรียนประภสัสรรังสิต  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช,พทัลุง)  
6 โรงเรียนอนุบำลแม่เปิน(บำ้นตลุกตำสำม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค,์อุทยัธำนี)  
7 โรงเรียนนำมะเขือพฒันศึกษำ สพม. เขต 24 (กำฬสินธ์ุ)  
8 โรงเรียนศรียำภยั สพม. เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี,ชุมพร)  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)  
10 โรงเรียนมธัยมด่ำนส ำโรง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรำ,สมุทรปรำกำร)  
11 โรงเรียนเข่ือนชำ้งวทิยำคำร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)  
12 โรงเรียนพะตงวทิยำมูลนิธิ สพม. เขต 16 (สงขลำ,สตูล)  

 

กำรแข่งขนักำรมำยำกล ม.1 – ม. 6 

วนัที ่19 กมุภำพนัธ์ 2558     เวททีี ่  1     เวลำ 12.00 น.  
ล ำดบัท่ี โรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนมธัยมด่ำนส ำโรง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรำ,สมุทรปรำกำร)  
2 โรงเรียนหว้ยแถลงพิทยำคม สพม. เขต 31 (นครรำชสีมำ)  
3 โรงเรียนสีคิ้ว "สวสัด์ิผดุงวทิยำ" สพม. เขต 31 (นครรำชสีมำ)  
4 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม)  
5 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวทิยำคม สพม. เขต 41 (ก ำแพงเพชร,พิจิตร)  
6 โรงเรียนดีบุกพงังำวทิยำยน สพม. เขต 14 (พงังำ,ภูเก็ต,ระนอง)  
7 โรงเรียนนำจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลรำชธำนี,อ ำนำจเจริญ)  
8 โรงเรียนปัญญำวทิย ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี)  
9 โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวทิยำคม สพม. เขต 4 (ปทุมธำนี,สระบุรี)  
10 โรงเรียนรัตภูมิวทิยำ สพม. เขต 16 (สงขลำ,สตูล)  
11 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค,์อุทยัธำนี)  
12 โรงเรียนจุนวทิยำคม สพม. เขต 36 (เชียงรำย,พะเยำ)  

 


