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ผลการแขง่ขนั หุน่ยนต์
การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบัพื�นฐาน ม.1-ม.3

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร ั�งที� 70 ปีการศกึษา 2565
(มธัยมศกึษา)

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ั�นพื�นฐาน
 ณ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ระหวา่ง วนัที� 30 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2566 - วนัที� 1 เดอืน กมุภาพนัธ์

2566

ที� โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมายเหตุ

1 โรงเรียนโนนสมบรูณ์วทิยา สพม. นครราชสมีา 100 ทอง ชนะเลศิ  

2 โรงเรียนบรบอื สพม. มหาสารคาม 99.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที� ๑  

3 โรงเรียนรอ่งคาํ สพม. กาฬสนิธุ์ 99 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที� ๒  

4 โรงเรียนนาวงัศกึษาวชิ สพม. เลย
หนองบวัลาํภู

98.50 ทอง 4  

5 โรงเรียนมธัยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 98 ทอง 5  

6 โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม สพม. สรุนิทร์ 97.50 ทอง 6  

7 โรงเรียนรอ้ยเอ็ดวทิยาลยั สพม. รอ้ยเอ็ด 97 ทอง 7  

8 โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

96.50 ทอง 8  

9 โรงเรียนหนิโงมพทิยาคม สพม. หนองคาย 96 ทอง 9  

10 โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สพม. เลย
หนองบวัลาํภู

95.50 ทอง 10  

11 โรงเรียนจตรุมติรวทิยาคาร สพม. ขอนแกน่ 95 ทอง 11  

12 โรงเรียนศรีธาตพุทิยาคม สพม. อดุรธานี 94.50 ทอง 12  

13 โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกลู สพม. นครพนม 94 ทอง 13  

14 โรงเรียนหนองหลวงศกึษา สพม. สกลนคร 93.50 ทอง 14  

15 โรงเรียนตาจงพทิยาสรรค์ สพม. บรีุรมัย์ 93 ทอง 15  

16 โรงเรียนแรว่ทิยา สพม. สรุนิทร์ 92.50 ทอง 16  

17 โรงเรียนขขุนัธ์ สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

92 ทอง 17  

18 โรงเรียนวาปีปทมุ สพม. มหาสารคาม 91.50 ทอง 18  

19 โรงเรียนกดุขา้วปุ้ นวทิยา สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

91 ทอง 19  

20 โรงเรียนยางตลาดวทิยาคาร สพม. กาฬสนิธุ์ 90.50 ทอง 20  

21 โรงเรียนเสลภมูพิทิยาคม สพม. รอ้ยเอ็ด 90 ทอง 21  

22 โรงเรียนเมอืงคง สพม. นครราชสมีา 89.50 ทอง 22  

23 โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สพม. เลย
หนองบวัลาํภู

89 ทอง 23  

24 โรงเรียนสวุรรณภมูพิทิยไพศาล สพม. รอ้ยเอ็ด 88.50 ทอง 24  

25 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

88 ทอง 25  

26 โรงเรียนศรีสองรกัษ์วทิยา สพม. เลย
หนองบวัลาํภู

87.50 ทอง 26  



27 โรงเรียนมธัยมเทศบาล ๖ นคร
อดุรธานี

สพม. อดุรธานี 87 ทอง 27  

28 โรงเรียนลาํทะเมนไชยพทิยาคม สพม. นครราชสมีา 86.50 ทอง 28  

29 โรงเรียนคาํเขื�อนแกว้ชนูปถมัภ์ สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

79 เงนิ 29  

30 โรงเรียนดงมะไฟพทิยาคม สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

78.40 เงนิ 30  

31 โรงเรียนศรีวไิลวทิยา สพม. บงึกาฬ 77.80 เงนิ 31  

32 โรงเรียนพระเทพญาณวศิษิฏอ์ดุม
วทิย์

สพม. กาฬสนิธุ์ 77.20 เงนิ 32  

33 โรงเรียนกระสงัพทิยาคม สพม. บรีุรมัย์ 76.60 เงนิ 33  

34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
จงัหวดัหนองคาย

สพม. หนองคาย 76 เงนิ 34  

35 โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สพม. ชยัภมูิ 75.40 เงนิ 35  

36 โรงเรียนจกัราชวทิยา สพม. นครราชสมีา 74.80 เงนิ 36  

37 โรงเรียนนางิ�ววทิยาสรรค์ สพม. ขอนแกน่ 74.20 เงนิ 37  

38 โรงเรียนลืออาํนาจวทิยาคม สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

73.60 เงนิ 38  

39 โรงเรียนชยันาคาํวทิยา สพม. อดุรธานี 73 เงนิ 39  

40 โรงเรียนเบญจมติรวทิยา สพม. ขอนแกน่ 72.40 เงนิ 40  

41 โรงเรียนอดุมพฒันศกึษา สพม. นครพนม 71.80 เงนิ 41  

42 โรงเรียนเทพารกัษ์ราชวทิยาคม สพม. นครราชสมีา 71.20 เงนิ 42  

43 โรงเรียนวรคณุอปุถมัภ์ สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

70.60 เงนิ 43  

44 โรงเรียนชนบทศกึษา สพม. ขอนแกน่ 69 ทองแดง 44  

45 โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค์ สพม. สรุนิทร์ 69 ทองแดง 44  

46 โรงเรียนนารีนุกลู สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

69 ทองแดง 44  

47 โรงเรียนบงึมะลูวทิยา สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

69 ทองแดง 44  

48 โรงเรียนละทายวทิยา สพม. ศรีสะเกษ
ยโสธร

69 ทองแดง 44  

49 โรงเรียนลือคาํหาญวารนิชาํราบ สพม. อบุลราชธานี
อาํนาจเจรญิ

69 ทองแดง 44  

50 โรงเรียนสตกึ สพม. บรีุรมัย์ 69 ทองแดง 44  

51 โรงเรียนสองหอ้งพทิยาคม สพม. บรีุรมัย์ 69 ทองแดง 44  

52 โรงเรียนหนองสงูสามคัควีทิยา สพม. มกุดาหาร 69 ทองแดง 44  

53 โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราช
วทิยาลยันครราชสมีา

สพม. นครราชสมีา 69 ทองแดง 44  

54 โรงเรียนเขวาไรศ่กึษา สพม. มหาสารคาม 69 ทองแดง 44  

55 โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตฯิ
สกลนคร

สพม. สกลนคร 69 ทองแดง 44  

56 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
พฒันาการ อดุรธานี

สพม. อดุรธานี 69 ทองแดง 44  

57 โรงเรียนแกน่นครวทิยาลยั สพม. ขอนแกน่ 69 ทองแดง 44  



ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง
รอ้ยละ 70 – ตํ�ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ
รอ้ยละ 60 – ตํ�ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง
ตํ�ากวา่รอ้ยละ 60 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั


