
                                    

ผลการตัดสินการประกวด “ เทพีคูแม – ลูกงามยี่เปงยางเนิ้ง  2552 ”  
  งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 

  ................................................   
รางวัลชนะเลศิ     ไดแกหมายเลข 10    เด็กหญงิอรวรา   ทองเชื้อ 
   ไดแกหมายเลข 10    ช่ือนางอุไรรัตน  ทองเชื้อ 
   จาก  ม. 1  ต.ยางเนิ้ง 
                                         เงินรางวัล    5,000  บาท  พรอมถวยรางวัล  และสายสะพาย 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ไดแกหมายเลข   9   เด็กหญงิศศิประภา   ยนิดีฉัตร 
   ไดแกหมายเลข   9   ช่ือนางศศิธร   ยินดีฉตัร 
   จาก  ม. 3  ต.ยางเนิ้ง 
   เงินรางวัล    4,000  บาท  พรอมถวยรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแกหมายเลข  8   เด็กหญิงทีปนี     เพ็ชรไชย 
   ไดแกหมายเลข   8   ช่ือนางอุบลวรรณ  เพช็รไชย 
   จาก  ม. 5  ต.ยางเนิ้ง 
   เงินรางวัล    3,000  บาท  พรอมถวยรางวัล   
 

รองชนะเลิศอันดับ  3  ไดแกหมายเลข  1    เด็กหญงิฐิติรัตน   ลาปน 
    ไดแกหมายเลข   1    ช่ือนางนุรินทร    ลาปน   
                                         จาก  ม. 4  ต.ยางเนิ้ง 
   เงินรางวัล    1,000  บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 4   ไดแกหมายเลข  4    เด็กหญงิวชิรวรรณ  อินตะจา 
   ไดแกหมายเลข  4    ช่ือนางสุลาวัลย  สมยอย 
    จาก  ม. 6  ต.ยางเนิ้ง 
   เงินรางวัล   1,000  บาท 

*************** 

 

 

 

 
 



 
 

ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐฝมือนักเรียน                    
ระดับชั้นประถมศึกษา  

  “ งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง  ”  ประจําป 2552 
วันที่   31  ตุลาคม   2552 
ณ   ท่ีวาการอําเภอสารภี 
................................................   

รางวัลชนะเลศิ                          เงินรางวัล  1,000  บาท   กลุมที่    1   จากโรงเรียน  วดัเวฬวุัน  
           ไดแก   1 ด.ญ.ญาณภา  วงศสกุลยานนท 
                  2 ด.ญ. ยุพารัตน   แปงวัน 
                  3 ด.ช. ณรงคฤทธ  ศรีภูธร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1     เงินรางวัล    800  บาท กลุมที่    2   จากโรงเรียน    วดัเวฬุวนั  
            ไดแก   1 ด.ญ. ศิริรัตน    ถาชื่น                        
                                                                    2 ด.ญ.  อินทิรา    ใจขา 
                                                              3 ด.ญ. นรีกานต   ซองเงิน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2    เงินรางวัล    500  บาท กลุมที่  3    จากโรงเรียน   วดัเวฬุวนั  
            ไดแก   1 ด.ญ. นครินทร    สําเริงเรือง 
                  2 ด.ญ. ณัฐมนต    ไชยเชษฐ    
 

**************** 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐฝมือนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  -  3  

  “ งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง  ”  ประจําป 2552 
วันที่   31  ตุลาคม   2552 
ณ    ท่ีวาการอําเภอสารภี 

................................................ 
รางวัลชนะเลศิ                    เงินรางวัล  1,000  บาท   กลุมที่   1   จากโรงเรียนวดัเวฬวุัน  
                ไดแก   1 ด.ช. เกรียงไกร       ไชยมงคล     
                                                                    2  ด.ญ. เกศินี      เขียวงาม 
                  3 ด.ญ. ชิดชนก    วงษอุทร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1      เงินรางวลั    800  บาท กลุมที่   3     จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  
              ไดแก   1  ด.ญ. วิไลวรรณ    จุมปา 
                  2  ด.ญ. บุษยมาศ    ใหมพรหม 
                  3  ด.ญ.  ธัญรัตน    สาคร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2     เงินรางวัล    500  บาท กลุมที่   4    จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  
             ไดแก   1  ด.ญ.ประกายดาว   มลัยสิทธิ์ 
                  2  ด.ญ.เยง    แซซี 
                  3  ด.ญ.  ณัฐถาพร    ชนซู    
รางวัลชมเชย                           เงินรางวัล    300  บาท กลุมที่   2    จากโรงเรียนวดัเวฬวุัน  
          ไดแก   1  ด.ญ.วชนภิรณ   ภูมิรัตน 
                  2  ด.ญ.วชนิภา  ภูมรัิตน 
                  3  ด.ญ.จตุพร   สมนา 
 

  ************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐฝมือนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ( ม.4 - ม.6 ) 
  “ งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง  ”  ประจําป 2552 

วันที่   31  ตุลาคม   2552 
ณ   ท่ีวาการอําเภอสารภี 
................................................ 

รางวัลชนะเลศิ                    เงินรางวัล  1,000  บาท   กลุมที่   2   จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม   
                            ไดแก   1.  นายธวัชชัย  ทินเดช 
                  2  น.ส. สุธาสินี   มากสุข 
                  3  น.ส.  กรกช  ปนงั 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1     เงินรางวัล    800  บาท กลุมที่    1    จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  
            ไดแก   1.   น.ส.ณัฐจารินทร   พงษมอญ 
                  2  น.ส.กรรณิการ   ไชยทอง 
                  3.  น.ส. ธิดารัตน    คชสีห 

******************* 
    

ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐฝมือนักเรียน 
ระดับชั้นอุดมศึกษา และประชาชน 

  “ งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง  ”  ประจําป 2552 
วันที่   31  ตุลาคม   2552 
ณ   ท่ีวาการอําเภอสารภี 
................................................ 

รางวัลชนะเลศิ                    เงินรางวัล  1,000  บาท   กลุมที่  1     
                ไดแก   1.  น.ส. พิมพิลัย   อยูสาโก   
                  2  น.ส. ดลใจ   ตะรังษี 
                  3.  นางพรรณิดา   มูลชีพ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  1     เงินรางวัล    800  บาท กลุมที่  2 
             ไดแก   1.  นายสมศักดิ์ สุตา 
                 2    น.ส. คํานอย   มัสนิท 
                 3.  นางศรีวรรณ   มลูเมือง 
 

**************************    
 

 



 

ผลการตัดสินการประกวดโคมผัด  
  “ งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง    ประจาํป  2552 ” 

วันที่   31  ตุลาคม  2552 
ณ    ท่ีวาการอําเภอสารภี 

  ................................................   
รางวัลชนะเลศิ     เงินรางวัล    1,500  บาท   ไดแก  หมูที่   3    บานแสนหลวง       
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล    1,000  บาท   ไดแก  หมูที่   6   บานตนเหยีว     
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล       800  บาท   ไดแก  หมูที่  1,2,4,8   ต.สารภี บานปาแดด     
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแก  หมูที่    1   บานกูเสือ     
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแก  หมูที่   2   บานเวฬุวนั     

************** 
 

ผลการตัดสินการแขงขนัโคมลอย (วาวควัน)  ยี่เปงยางเนิ้ง  2552   
  งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 

  ................................................ 
ประเภท  36  แผน   
รางวัลท่ี 1    ไดแก   โคมลอยสารภี 1    เบอร  3 
  เงินรางวัล    1,000  บาท   

รางวัลท่ี 2 ไดแก   สารภีโคมลอย  3    เบอร  24 
  เงินรางวัล    800  บาท   

รางวัลท่ี 3           ไดแก   สารภีโคมลอย 1   เบอร  10 
               เงินรางวัล    500  บาท     
 
รางวัลชมเชย ไดแก    มาทีลูน 4   เบอร  11    
  เงินรางวัล    300  บาท 
 
รางวัลชมเชย ไดแก  สารภีโคมลอย  2  เบอร  3    
  เงินรางวัล    300  บาท 

*************** 

 

 



 

ผลการตัดสินการแขงขนัโคมลอย (วาวควัน)  ยี่เปงยางเนิ้ง  2552   
  งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 

  ................................................ 
ประเภท  100  แผน   
รางวัลท่ี 1    ไดแก  สารภีโคมลอย  2  เบอร  1 
  เงินรางวัล    1,500  บาท   

รางวัลท่ี 2 ไดแก เด็กกลางทุง เบอร  2 
  เงินรางวัล    1,000  บาท   

รางวัลท่ี 3          ไดแก สารภโีคมลอย  1  เบอร  4 
  เงินรางวัล    800  บาท     
 

รางวัลชมเชย ไดแก โคมลอยสารภี  1  เบอร 2  
  เงินรางวัล    500  บาท 
 

รางวัลชมเชย ไดแก  ปาภาพสงมา  wrw  เบอร  3    
  เงินรางวัล    500  บาท 

*************** 

ผลการตัดสินการแขงขนัโคมลอย (วาวควัน)  ยี่เปงยางเนิ้ง  2552   
  งานประเพณียี่เปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 

  ................................................ 
ประเภทแฟนซี   
รางวัลท่ี 1    ไดแก โคมลอยสารภี  2  เบอร  3 
  เงินรางวัล    1,500  บาท   

รางวัลท่ี 2 ไดแก โคมลอยสารภี  เบอร  2 
  เงินรางวัล    1,000  บาท   

รางวัลท่ี 3 ไดแก  เด็กกูเสอื  เบอร  1 
  งินรางวัล    800  บาท     
รางวัลชมเชย ไดแก รุงอรุณ   เบอร  5    
  เงินรางวัล    500  บาท 
รางวัลชมเชย ไดแก  เด็กกลางทุง   เบอร  4    
  เงินรางวัล    500  บาท 

************* 



 

 

ผลการตัดสินการประกวดซุมประตูปาของหมูบาน  
  “ งานประเพณีย่ีเปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 ” 

วันที่   2  พฤศจิกายน  2552 
  ................................................ 

 
   

รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล    1,500  บาท   ไดแกหมูที่     หมูที่ 2      
     

 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล    1,000  บาท   ไดแกหมูที่      หมูที ่3      
 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล       800  บาท   ไดแกหมูที่       หมูที่ 7       
 
 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแกหมูที่       หมูที่ 5     
 
 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแกหมูที่       หมูที่ 6       
 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ผลการตัดสินการประกวดซุมประตูปาของวัด  
  “ งานประเพณีย่ีเปงยางเนิ้ง    ประจําป  2552 ” 

วันที่   2  พฤศจิกายน  2552 
  ................................................ 

 
   

รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล    1,500  บาท   ไดแก           วัดกูเสือ     
     

 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล    1,000  บาท   ไดแก            วัดตนเหียว    
 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล       800  บาท   ไดแก           วัดแสนหลวง     
 
 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแก           วัดตนผึ้ง     
 
 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล       500  บาท   ไดแก              วัดเวฬุวัน    
 
 

*************** 
 
 

 


