
ผลการแข่งขันครอสเวิร์ด พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท็ ค าคมและซุโดก ุคร้ังที่ 4 
ระดับประถมศึกษา 

ที่ โรงเรียน นกัเรียนคนที่ 1 นกัเรียนคนที่ 2 คะแนน แต้มต่างสะสม 

1 บา้นวงัถ ้า ด.ญ.ฐติมิน  ทองมีศรี ด.ญ.ทกัษอร   สิทธิบรูณ์ 14 +453 
2 บา้นในเมือง ด.ช.วรีภาพ   สุขใจ ด.ช.วรีภทัร   สุขใจ 8 +32 
3 วดัคลองมะเกลือ ด.ญ.บรรณฐติยา   สายทอง ด.ช.นนทวฒัน์   จอมพล 8 +31 
4 บา้นหนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสา ด.ช.สุเมธ   เหลาออ้ ด.ช.พทันาธร   พรมธิดา 7 +175 
5 บา้นวงัถ ้า ด.ญ.นันทน์ภสั  บญุรกัษา ด.ญ.หทยัรตัน์  เล่ายี 5 +60 
6 บา้นหนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสา ด.ช.ชนม์ชนก  รอดเรือง ด.ช.ธนวฒัน์  ใจรกัษ์ 4 +228 
7 บา้นวงัถ ้า ด.ช.ชนธิชา  จันโฉม ด.ช.เศรษฐพงศ์  สุริยะ 4 -57 
8 บา้นทา่สกั ด.ช.คเชนทร์  เจ้ิง ด.ช.ณรงคธ์ร  เพ็ชสุวรรณ์ 4 -212 
9 บา้นทา่สกั ด.ญ.ปวริศา  ศรีประเสริฐ ด.ญ.ป่ินมณี  เนตรจ านง 2 -114 
10 บา้นหนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสา ด.ช.อภิรกัษ์  สรอ้ยทพิย์ ด.ช.ทกัษะ  สุจจารี 0 -289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขันครอสเวิร์ด พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท็ ค าคมและซุโดก ุคร้ังที่ 4 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ที่ โรงเรียน นกัเรียนคนที่ 1 นกัเรียนคนที่ 1 คะแนน แต้มต่างสะสม 

1 บา้นวงัถ ้า นายดนัย  พนัธ์ฉนวน นางสาวยุคนธร  เพ็ญศรี 12 +789 
2 บา้นวงัถ ้า ด.ช. ปราโมทย์  บญุทมิ ด.ช. เกรียงศกัด์ิ  แกว้มา 10 +512 
3 วดัคลองมะเกลือ ด.ช. ธนากร  สวาสด์ิวงศ์ ด.ญ. โยษิตา  เผา่ดี 10 +586 
4 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ ด.ช. กฤษฎา  เจ๊ียะทา ด.ญ. ชลพินท ์ อุตสาหพรมมินทร์ 10 +482 
5 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายวรีพนัธ์ุ  บญุพิมพ์ ด.ช. นิตนิันทน์  อว้นเกาะเรียง 8 +293 
6 พิชยั ด.ช. อศัวนนท ์ บญุธรรมมา ด.ช. วษิณพุงศ์  ดอกแกว้ 8 +112 
7 วดัคลองมะเกลือ นางสาวจิดาภา  แกว้สอน ด.ช. ธนกร  บญุตรีถาวร 8 +95 
8 สวรรคอ์นันตว์ทิยา ด.ช. ชยัพร  วนิิจ ด.ญ. ธนภรณ์  มะโนธรรม 6 +533 
9 พิชยั ด.ช. ณฐัพล  อินเหล็ก ด.ช. บญุยฤทธ์ิ  แสงสอน 6 +315 
10 พิชยั ด.ช. คงกะพนั  บญุนาค ด.ช. บารมี  ปานทอง 6 +170 
11 ฟากทา่วทิยา ด.ญ. ซอฟา  ประธรรมสาร ด.ญ. ฐานิตา  ตนัเตม็ 6 +147 
12 บา้นสวนวทิยาคม ด.ช. ศุภณฐั  สนเพ็ง ด.ช. ภูตะวนั  เลาหสิงห์ 6 +137 
13 บา้นหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) ด.ช. พุฒิพงศ์  จิ๋วนุช ด.ช. ภาคนิญา  เทศจันทร์ 6 +107 
14 อุตรดิตถ์ ด.ญ. พชัชานันท ์ อ่อนชมจันทร์ ด.ญ. ชนม์นิภา  รุจนวศิาล 6 +40 
15 ทองแสนขนัวทิยา ด.ญ. กรรณิการ์  เกง่กาจ ด.ญ. เมธาว ี เชยีงเขียว 6 +17 
16 อุตรดิตถ์ดรุณี ด.ญ. โชตกิา  ลาภชยัเจริญกจิ ด.ญ. กวติา  แดงวจิิตรวรกลุ 6 -16 
17 ทองแสนขนัวทิยา ด.ญ.ณฐัธยาน์  ทองจันทร์ ด.ญ.นงนภสั   ค  าไวย์ 6 -292 
18 อุตรดิตถ์ ด.ช.ศุภกร   ทา้วทอง ด.ช.ฐานพฒัน์   สุขเสริมศาล 4 +146 
19 พิชยั ด.ช.สหรฐั   มีมาสุข ด.ช.สิทธิโชค   บญุธรรม 4 +105 
20 ชมุแสงสงครามอุดรคณารกัษอุปภปัภ์ ด.ญ.นภทัรศิรินทร์  แซล่อ ด.ญ.ชนิตา   เขียวเรือง 4 +64 
21 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัถ์ ด.ญ.ชาลิสา   อ่อนจันทร์ ด.ญ.วรีภทัรา   กรมนารถ 4 +54 
22 บา้นวงัถ ้า ด.ช.ราชนิ   แกว้ผดุง ด.ช.ตน้ตระการ   หวงัเจริญเวทย์ 4 +15 
23 ชมุแสงสงครามอุดรคณารกัษอุปภปัภ์ ด.ญ.อภิสรา   การใจดี ด.ญ.อนุสรา   โตอุ่นเพชร 4 -140 
24 บา้นหนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสา ด.ช.ธนโชต ิ   พิเลศ ด.ช.ประเสริฐ   วรรชนิา 4 -146 
25 พรหมพิรามวทิยา นายอดิศกัด์ิ   พ่วงพรอ้ม นางสาวพรลดา   ปืนทอง 4 -349 
26 ศรีนคร ด.ช.หาญ   โฉมหาญ ด.ญ.กญัญศิ์ริ   ป่ินดี 4 -363 
27 ทุง่กะโล่วทิยา ด.ญ.กรรณิการ์   ลาภเกดิ ด.ช.นภสักร   มีค  ามา 2 -549 
28 สวรรคอนันต ์ ด.ญ.จุฑามาศ   ล้ือยอด ด.ช.สุกฤษฎิ์   บญุเกดิ 2 -92 
29 ศรีนคร ด.ญ.ณฐัธนา   สุขใจ ด.ญ.วราภรณ์   มาประกอบ 2 -259 
30 ศรีนคร ด.ญ.จิราภา   ศิลาแกว้ ด.ญ.กรรณิการ์   จินดาสวสัดี 2 -287 
31 บา้นสวนวทิยาคม ด.ช.ปฏกิานต ์  ปักษิณ ด.ช.ธนภูมิ   อยู่เ ล่ือน 2 -338 
32 บา้นสวนวทิยาคม ด.ญ.ศิรวรินทร์   ปรีดาภิรมย์ ด.ช.ณรงค ์   สญัตรวจ 2 -456 
33 พรหมพิรามวทิยา ด.ช.ศุถจักร   สนองคณุ ด.ญ.ศศิวมิล   ฐตินิทรางกรู 2 -752 

 
 
 



ผลการแข่งขันครอสเวิร์ด พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท็ ค าคมและซุโดก ุคร้ังที่ 4 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ โรงเรียน นกัเรียน คะแนน แต้มต่างสะสม 

1 พิชยั นายแทนคณุ   ทว้มดี 11 +784 
2 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายจิระวฒัน์   โพธิรงั 11 +584 
3 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นายทศพล   สมพนัธ์ 12 +618 
4 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายพูลสิน   ยนตรดิตฐถาวร 12 -52 
5 อุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวสุวมิล   แสนสุขุม 8 +397 
6 อุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวมุฑิตา   ม่วงโมด 8 +226 
7 ศรีนคร นางสาวเกศราภรณ์   โลยสูงเนิน 6 +340 
8 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายธีรเมธ   เมธา 6 +230 
9 พิชยั นายธีรภทัร   อินเหล็ก 6 +200 
10 ทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายธีรภทัร์   เอ้ือประเสริฐศิริ 6 +179 
11 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นายศกัดิธชั   ภาชนะทรพัย์ 6 +125 
12 ศรีนคร นายคมสนัต ์  สิงห์อารมย์ 6 +104 
13 ทองแสนขนัวทิยา นางสาวกิง่กมล   นวลไสว 6 +75 
14 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นางสาวพิณพชัร   ศิรินวล 6 -126 
15 อุตรดิตถ์ นางสาวนริศรา   โชตริตัน์ 6 -272 
16 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นายสหชยั   แผลงฤทธ์ิ 4 +182 
17 ทองแสนขนัวทิยา นายณฐัพล   รอดภยั 4 -18 
18 อุตรดิตถ์ นางสาวอรชพร   บญุเกต ุ 4 -74 
19 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นางสาวลกัษณาวดี   สารีบตุร 4 -110 
20 อุตรดิตถ์ นางสาวปัญญภทัร   ก  าจาย 4 -154 
21 พรหมพิรามวทิยา นายพนัฤทธ์ิ   ดีค  า 4 -162 
22 ศรีนคร นางสาวจุฑาทพิย์   ยอดวงคพ์ะเนา 4 -300 
23 ศรีนคร นางสาวกนกพร   หนุนนาค 4 -332 
24 พรหมพิรามวทิยา นางสาวกติตยิา   มากเมือง 4 -424 
25 ศรีนคร นายสุริยนัต ์  ศรีทรพัย์ 4 -499 
26 สวรรคอ์นันตว์ทิยา นางสาวภาพพิมพ์   ประจักษ์จิตร 2 -120 
27 ทองแสนขนัวทิยา นางสาวประกายแกว้   ชุม่เสนา 2 -192 
28 พรหมพิรามวทิยา นางสาวกาญจนจุฑา   ทพิย์คณุ 2 -454 
29 ทุง่กะโล่วทิยา นางสาวปัญชลีย์   เลิศวฒันาสุรโชต ิ 0 -337 
30 พรหมพิรามวทิยา นายณรงฤทธ์ิ   แกว้สอน 0 -681 
 


