
สรุปรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วม 
‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี 2565 

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ภาคเหนือ 

1. ชื่อทีม : ราษฎร์ภักดี  
ชื่อผลงาน : ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  อ.เทิง จ.เชียงราย 

2. ชื่อทีม : ทุกคนร่วมใจต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 
ชื่อผลงาน : ฟ้อนดึงครก ดึงสาก 
จาก โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย 

3. ชื่อทีม : เด็กท่าโพคนโก้ โตไปไม่โกง  
ชื่อผลงาน : เพลงพื้นบ้านท่าโพ(เพลงชักคะเย่อ) 
จาก โรงเรียนวัดท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. ชื่อทีม : โรงเรียนบ้านกุดเม็ก   

ชื่อผลงาน : เซิ้งแหย่ไข่มดแดง 
จาก โรงเรียนบ้านกุดเม็ก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

2. ชื่อทีม : โรงเรียนบ้านละกอ  
ชื่อผลงาน : จักราชต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านละกอ  อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

3. ชื่อทีม : คณะตร๊ตโกนเจาตังเคาจุย  
ชื่อผลงาน : ตร๊ตต่อต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านบุญช่วย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 

4. ชื่อทีม : หลานย่าโม  
ชื่อผลงาน : โคราชต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 

5. ชื่อทีม : หนองผือสตูดิโอ  
ชื่อผลงาน : ล าต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บ ารุง อ.เมือง จ. หนองบัวล าภ ู

6. ชื่อทีม : โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  
ชื่อผลงาน : สมเด็จประชานุเคราะห์ร่วมใจต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 

7. ชื่อทีม : โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  
ชื่อผลงาน : อินางน้อยร าโทนต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อ.ปักธงชัย  จ.นคราชสีมา 

/ ๘. ชื่อทีม ... 



8. ชื่อทีม : เจ้าบ้านน้อยรักถิ่น  
ชื่อผลงาน : เพลงโคราชต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านทัพมะขาม อ.คง จ.นคราชสีมา 
 

ภาคกลาง  
1. ชื่อทีม : เยาวชนรักษ์ศิลป์วัดศรีประชา  

ชื่อผลงาน : มรดกพ้ืนบ้านต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. ชื่อทีม : เพลงพื้นบ้านไทย ABK   
ชื่อผลงาน : ฉ่อย เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความ 
จาก โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

3. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดหนองตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)  
ชื่อผลงาน : ระบ าชักเย่อ 
จาก โรงเรียนวัดหนองตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) อ.ขลุง จ. จันทบุรี 

4. ชื่อทีม : ก าแพงใต้ต้านภัยคอร์รับชั่น  
ชื่อผลงาน : ใต้ร่มธงไทยต้านภัยคอร์รัปชัน 
จาก โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้(ก าแพงสังฆรักษ์วิทยา) อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 

5. ชื่อทีม : ก าแพงใต้ร่วมใจ  
ชื่อผลงาน : ร าวงพัฒนาไทยต้านภัยคอร์ปรับชั่น 
จาก โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้(ก าแพงสังฆรักษ์วิทยา) อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 

6. ชื่อทีม : โรงเรียนโฆษิตสโมสร  
ชื่อผลงาน : อันดาการัง 
จาก โรงเรียนโฆษิตสโมสร อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

7. ชื่อทีม : กลองยาวโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  
ชื่อผลงาน : สุขฤดี วิถีพ้ืนบ้าน ต้านทุจริต  
จาก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

8. ชื่อทีม : พระยาประเสริฐ   
ชื่อผลงาน : งามล้ าค่า ถิ่นความดี ศักดิ์ศรีไทย 
จาก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย อ.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

9. ชื่อทีม : กล้าไทย หัวใจศิลป์  
ชื่อผลงาน : เกี่ยวข้าวขับขาน ต่อต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 

10. ชื่อทีม : พระมารดาต้านทุจริต  
ชื่อผลงาน : วิถีชาวนาไทย ไร้ทุจริต 
จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

11. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดหนัง   
ชื่อผลงาน : ฉ่อยต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนวัดหนัง อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

/ ๑๒. ชื่อทีม ... 



12. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
ชื่อผลงาน : ล าโทน ลานนาบญุ 
จาก โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

13. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าตัน รามเกียรติ์   
ชื่อผลงาน : โขนสด นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 
จาก โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าตัน อ.เมือง  จ.ลพบุรี 

14. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าตัน ลิเก 
ชื่อผลงาน : ลิเก นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 
จาก โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าตัน อ.เมือง  จ.ลพบุรี 

15. ชื่อทีม : โสมนัสสร้างคนดี  
ชื่อผลงาน : ร าโทน ต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนวัดโสมนัส อ.ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

16. ชื่อทีม : อนุบาลวัดสระเกษ  
ชื่อผลงาน : ร้องต้านโกง 
จาก โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) อ.ไชโย  จ.อ่างทอง 

17. ชื่อทีม : บ้านสัตหีบ รักสุจริต  
ชื่อผลงาน : โปร่งใสในโรงเรียน 
จาก โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 

18. ชื่อทีม : หนองสะพาน บันเทิงศิลป์  
ชื่อผลงาน : ล าตัดต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนหนองสะพาน อ.บ้ายค่าย  จ.ระยอง 

19. ชื่อทีม : เยาวชนไทยต้านภัยทุจริต    
ชื่อผลงาน : สืบสานวิถีไทย ต้ายภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
 

ภาคใต ้
1. ชื่อทีม : โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย  

ชื่อผลงาน : โนราห์หนองเรี้ยร่วมใจต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย อ.เมือง จ.ตรัง 

2. ชื่อทีม : รองเง็ง บ้านบาตูปูเต๊ะ  
ชื่อผลงาน : รองเง็งบาตูต้านโกง 
จาก โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อ.กันตัง จ.ตรัง 

3. ชื่อทีม : A.M.C สร้างสังคมดี   
ชื่อผลงาน : ทักษิณาวิถ ีคนดีแดนใต้ 
จาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 

4. ชื่อทีม : T.N, Entertainment   
ชื่อผลงาน : ช้าน้อง น้องอย่าช้า 
จาก โรงเรียนวัตท้ายโนต อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 

/ ๕. ชื่อทีม ... 



5. ชื่อทีม : ห้วยน้ าแก้ว  
ชื่อผลงาน : เพลงบอกเยาวชน ต่อต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนห้วยน้ าแก้ว จ.กระบี่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

6. ชื่อทีม : นักเลงเพลงบอกโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย  
ชื่อผลงาน : เพลงบอกมาทอกเล่าความ 
จาก โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย อ.ปากผนัง จ.นครศรีธรรมราช 

7. ชื่อทีม : บ้านปลายเส  
ชื่อผลงาน : เพลงบอก 
จาก โรงเรียนบ้านปลายเส  อ.ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ระดับมัธยม และ ... 



สรุปรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วม 
‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
 

ภาคเหนือ 
1. ชื่อทีม : แม่เจดีย์ทีม  

ชื่อผลงาน : แม่เจดีย์ล้านนา ช่อสะอาดมังคลาอวยชัย 
จาก โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

2. ชื่อทีม : กล้าเสลา  
ชื่อผลงาน : มังคละคีตกานท์ ร่วมต่อต้านทุจริต 
จาก มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

3. ชื่อทีม : BSW ร่วมต้านทุจริต  
ชื่อผลงาน : เพลงซอต่อต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

4. ชื่อทีม : โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ  
ชื่อผลงาน : พ่ีน้องชาวเผ่า รวมใจ ต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ  จ.ตาก 

5. ชื่อทีม : The ghost dance cover 
ชื่อผลงาน : งูด าแดนซ์ 
จาก โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก 

6. ชื่อทีม : ปลายฟ้าฟิล์ม 
ชื่อผลงาน : เกือบเกม 
จาก โรงเรียนบ้านน้ าจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

7. ชื่อทีม : ทีมรวมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ชื่อผลงาน : ฟ้อนดึงครก ดึงสาก 
จาก โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย 

8. ชื่อทีม : โรงเรียนบ้านคลองข่อย  
ชื่อผลงาน : ฉ่อยคลองข่อยต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านคลองข่อย  อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. ชื่อทีม : โรงเรียนยูงทองพิทยาคม  

ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตพื้นบ้านอิสาน 
จาก โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อ.นายูง จ.อุดรธานี 

2. ชื่อทีม : โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม   
ชื่อผลงาน : กะมมขแมร์ 
จาก โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 
 

/ ๓. ชื่อทีม ... 



3. ชื่อทีม : โรงเรียนทรายมูลวิทยา  
ชื่อผลงาน : ทรายมูลร่วมใจต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนทรายมูลวิทยา อ.ทรายมูล จ. ยโสธร 

4. ชื่อทีม : ไทบ้าน next gen  
ชื่อผลงาน : หมอล า - comeback 
จาก โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 

5. ชื่อทีม : โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  
ชื่อผลงาน : ดงดาวแจ้งร่วมใจต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา อ.เรณูนคร จ. นครพนม 

6. ชื่อทีม : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  
ชื่อผลงาน : เมืองแสนล้านช้าง (ชุดล าเพลินเชิญชวนต้านการทุจริต) 
จาก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 

7. ชื่อทีม : น้ าค าน้อยบันเทิงศิลป์  
ชื่อผลงาน : ฟ้อนบั้งโบราณต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร 
 

ภาคกลาง  
1. ชื่อทีม : SYN Band 

ชื่อผลงาน : สืบสานวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
จาก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

2. ชื่อทีม : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 ชื่อผลงาน : (ไม่มีชื่อ) 
จาก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง 

3. ชื่อทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม  
ชื่อผลงาน : ศรัทธาสุจริต 
จาก โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

4. ชื่อทีม : โสนบาน ต่อต้านทุจริต  
ชื่อผลงาน : ล าตัดไทย ต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. ชื่อทีม : รวงผึ้ง  
ชื่อผลงาน : ฉ่อยคอรัปชั่น 
จาก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง 

6. ชื่อทีม : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
ชื่อผลงาน : เพลงพื้นบ้าน ล าตัด อีแซว 
จาก วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

7. ชื่อทีม : นาฏบงกชแก้ว  
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ สร้างสรรค์สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
จาก โรงเรียนวัดบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

/ ๘. ชื่อทีม ... 



8. ชื่อทีม : สืบสานต่อต้านทุจริต   
ชื่อผลงาน : สืบสานต่อต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

9. ชื่อทีม : เยาวชนสุจริต  
ชื่อผลงาน : ร าเหย่ย นก ต่อต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

10. ชื่อทีม : ช่อพิกุล  
ชื่อผลงาน : ล าตัดประยุกต์ปลุกจิตส านึก 
จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 

11. ชื่อทีม : เจ็ดสี่สองหนึ่ง  
ชื่อผลงาน : โกงกนัไปท าไมในเมื่อเราก็คนไทยเหมือนกัน 
จาก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  อ.เมือง จ.สระบุรี 

12. ชื่อทีม : พระมารดาไร้ทุจริต  
ชื่อผลงาน : วิถีไทยห่างใกลทุจริต 
จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ มัธยม อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 

13. ชื่อทีม : Pakbor all star (ปากบ่อ ออล สตาร์)  
ชื่อผลงาน : ฉ่อยหน้ากระดานต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนวัดปากบ่อ อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 

14. ชื่อทีม : ถิ่นวีรชนคนสุจริต  
ชื่อผลงาน : ถิ่นวีรชนคนสุจรติ 
จาก โรงเรียนสิงห์บุรี  อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี

15. ชื่อทีม : นาฏศิลป์อ านวยวิทย์   
ชื่อผลงาน : นาฏยรามัญ ต่อต้านคอรัปชั่น 
จาก โรงเรียนอ านวยวิทย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

16. ชื่อทีม :โรงเรียนวัดสีบัวทอง  
ชื่อผลงาน : เกี่ยวข้าวต้านโกง 
จาก โรงเรียนวัดสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

17. ชื่อทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
ชื่อผลงาน : นาฏลิเกไทยเมืองชัยนาท 
จาก โรงเรียนหันคาพิทยาคม  อ.หันคา จ.ชัยนาท 

18. ชื่อทีม : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
ชื่อผลงาน : ระบ าปลาทับทิมริมน้ าวิถี 
จาก โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

19. ชื่อทีม : ธรรมิ ธรรมะ   
ชื่อผลงาน : ค าสอนผญา น าพาสุจริต 
จาก โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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20. ชื่อทีม : บวรคีรี  
ชื่อผลงาน : เทคโนรวมใจ ใส่ใจต้านโกง 
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ภาคใต ้
1. ชื่อทีม : โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์  

ชื่อผลงาน : โนราห์ช่อสะอาดต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

2. ชื่อทีม : บาตูปูเต๊ะ  
ชื่อผลงาน : บาตูร่วมใจต่อต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อ.กันตัง จ.ตรัง 

3. ชื่อทีม : ช่อจ าปี  
ชื่อผลงาน : โนราห์พะตงร่วมใจท าบทตอต้านทุจริต 
จาก โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

4. ชื่อทีม : ลายศิลป์  
ชื่อผลงาน : ต่อต้านการทุจริตด้วยจิตวิญญาณของโนรา 
จาก โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

5. ชื่อทีม : สืบสาน ศิลป์ ถิ่นสิงขร โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา   
ชื่อผลงาน : โนราห์ร่วมใจ ต้านภัยทุจริตคอรัปชั่น 
จาก โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา 

6. ชื่อทีม : SP ต้านทุจริต  
ชื่อผลงาน : โนราห์ออกเท่ียวต้านทุจริต 
จาก โรงเรียน สภาราชินี อ.วังวิเมืองเศษ จ.ตรัง 

7. ชื่อทีม : คณะมโนราห์ โรงเรียนควนนิยม  
ชื่อผลงาน : ร ามโนราห ์
จาก โรงเรียนควนนิยม อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

8. ชื่อทีม : โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์   
ชื่อผลงาน : ทอล์กโชว์หนังตะลุง “เท่งนุ้ย ชวนแหลงเรื่องต่อต้านทุจริต” 
จาก โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

9. ชื่อทีม : คณะอภิรมย์จลินท์ ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  
ชื่อผลงาน : เยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังต้านภัยทุจริต 
จาก โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 

10. ชื่อทีม : คณะปานวรา ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  
ชื่อผลงาน : ต้นกล้าพันธ์ใหม่ ต่อต้านการทุจริต 
จาก โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 

 
 
 


