สรุปผลการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67” จ.กาแพงเพชร
วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560
ที่
1

กลุ่มสาระ
ศิลปะ(ดนตรี)

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7
หย่อง

ระดับชั้น
ป.1 – 6

ประเภท
เดี่ยว

2

ศิลปะ(ดนตรี)

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง(ชาย)

ป.1 – 6

เดี่ยว

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ป. 4 – 6

ทีม 2 คน

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ

ม. 1 – 3

เดี่ยว

5

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

ม. 1 – 3

ทีม 3 คน

6

สังคมศึกษาฯ

ภาพยนตร์สั้น

ม. 1 – 3

ทีม 5 คน

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.ธนมณ เนาวรัตน์
เล่นดนตรีประกอบ
ด.ช.ตติยา วงษ์ประเสริฐ
ด.ช.ภัคพล อินหลวง
ด.ช.ธวิชญพงศ์ ดวงสุภา

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 71
เหรียญเงิน
อันดับที่ 29

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ด.ญ.สุวพิชญ์ ลาวัณย์รัตนากุล
ด.ญ.กฤตธีรา สุริยา

Miss Duan Aidi
MissZhou Wanyan

ด.ช.ธีรภัทร์ เนตรแก้ว

นายกิตติพงษ์ มินทะนา

ด.ญ.พิชชา ขวัญอาชากุล
ด.ญ.ภิญญดา วีระธนเกียรติ
ด.ช.บริวัตร แซ่หมี
ด.ช.ซามิบู
ด.ช.แทนไท
ด.ช.เซยา แยเย็ง
ด.ญ.ธนพร พนมประทีป
ด.ญ.ฉัตรชฎากรณ์ ปันดิ

นางสาวสีออน ตาเรือนสอน

คะแนน 88
เหรียญทอง
อันดับที่ 8
คะแนน 88.49
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 60.50
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 28
คะแนน 38.50
เข้าร่วม
อันดับที่ 28
คะแนน 85
เหรียญทอง
อันดับที่ 5

นายธงชัย ล้านคา
นายเกียรติศักดิ์ สีขาว

ที่
7

กลุ่มสาระ
ศิลปะ (ดนตรี)

ประเภท/กิจกรรม
เดี่ยวระนาดเอก

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 78
เหรียญเงิน
อันดับที่ 14

เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.ภัคพล อินหลวง
เล่นดนตรีประกอบ
ด.ช.พิชากร ศิริวัฒน์
ด.ช.ภัคพล อินหลวง
น.ส.นีรปาล นับพรอันเลิศ

8

ศิลปะ(ดนตรี)

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์หญิง

ม. 4 - 6

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.ธเนศ จิตสันเทียะ

นางวัลภา จิรกุลธรวณิช

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

ม. 4 – 6

เดี่ยว

น.ส.โรชิดา เจียรศิริสมบูรณ์

นายภูริชาภัทร ภู่คามี

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน ด.ญ.ณัฐิดา แซ่เล็ก
ด.ญ.กุลจิรา ขวัญอาชากุล

นายณัฐพล มีเงิน
Miss Chen Xiangji

12

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน นางสาวธัญกร ชัยดี
นายวศิน ยอลือ

นายณัฐพล มีเงิน
Miss Chen Xiangji

13

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน

ม. 4 – 6

คะแนน 77
เหรียญเงิน
อันดับที่ 31
คะแนน 65.67
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 24
คะแนน 46.66
เข้าร่วม
อันดับที่ 35
คะแนน 96.66
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 94.66
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 95
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

9

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

10

ภาษาต่างประเทศ

11

เดี่ยว

น.ส.นันท์นภัส เหล่าสินสกุลวานิช Mr.Chen Kelei

ที่
14

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

ระดับชั้น
ม. 4 – 6

ประเภท
ทีม 5 คน

15

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

15
8
3
2
2
6

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

จานวนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น
ได้เหรียญทอง จานวน
ได้เหรียญเงิน จานวน
ได้เหรียญทองแดง จานวน
ได้เข้าร่วม
จานวน
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ

รายชื่อนักเรียน
นางสาวกุลนันท์ ยะเขียว
นางสาวสมัชญา นาแล
นายณัฐนนท์ เรืองน้อย
นายณัฐพงศ์ กันทจักร์
นายศรณ์ เลิศวิจิตรทรัพย์
นายชนเมธ แดนเดือนเพ็ญ
นางสาวตติยา เสรีชัย

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

53.34
20.00
13.33
13.33

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายณัฐพล มีเงิน
Mrs. Shao Shaohua

Miss Liu Min
Mrs.Yang Haiqin

ผลการแข่งขัน
คะแนน 97
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 91.68
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

