ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรุปผลการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน (ระดับประถมศึกษา)
วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
ระดับชั้น
ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
การศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้้ามัน
ปฐมวัย
ทีม 3 คน 1. ด.ญ.สุตาภัทร ภราดรวิสทุ ธิ์ 1. นางสาวปิยมาศ ทองผดุง
2. ด.ญ.บุษกร โปร่งหลวง
2. นางสาววิชชุดา จินตา
3. ด.ช.ปาณัสม์ นกเที่ยง
การสร้างภาพด้วยการฉีก
ปฐมวัย
ทีม 3 คน 1. ด.ญ.นภา แซ่ฉา
1. นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์
ตัด ปะ กระดาษ
2. ด.ญ.ณัฐกานต์ นฤบรรณ์ดี
2. น.ส.อัจฉราภรณ์ พุ่มจันทร์
3. ด.ญ.ศิรินันท์ ศุภบรรณพงษ์
ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป. 1 - 3
เดี่ยว
ด.ญ.สรัลชนา เปี่ยมชัยวัฒน์
นางสาวกานต์ระวี ทิมรุณ
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป. 4 – 6
เดี่ยว
ด.ญ.สุดา กรัยธนาคม
นางสาวชนิดา ทินา
พินิจวรรณคดี
ป. 1 - 3
เดี่ยว
ด.ญ.พิมพกานต์ ศรีบุญวงษ์
นางสาวพิมพิดา ทิมุมหิ
พินิจวรรณคดี
ป.4 – 6
เดี่ยว
ด.ญ.ชนนิกานต์ ธรรมทอง
นางเมยานี สหกิจประภัสสร
การเขียนเรื่องจากภาพ
ป.1 – 3
เดี่ยว
ด.ญ.พิมพ์ลภัส ยิ้มเสมียน
นางกิตติยา สืบท้าว
การเขียนเรียงความ
ป. 4 – 6
เดี่ยว
ด.ญ.อิสริยา อุปค้า
นางณัฐกานต์ กรแก้ว
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ป. 4 – 6 ทีม 2 คน 1. ด.ญ.อภิชญา เพชรคีรีรัฐ
นางสาวภารดี ก๋าระ
กลอนสี่
2. ด.ญ.กมลรัตน์ สียะ
ต่อค้าศัพท์ภาษาไทย (ค้าคม ป. 4 – 6 ทีม 2 คน 1. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชาญประเทศ นางสาวแพรวนภา เขียวติ๊บ
เดิม)
2. ด.ญ.พิชญาภา เก่งกุญชร
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง ป. 1 – 3
เดี่ยว
ด.ญ.กชพรรณ พิพัฒน์คุปติกุล น.ส.ณัฐพร เที่ยงปา
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง ป. 4 – 6
เดี่ยว
ด.ช.ปุณยวีร์ อุ่นใจ
นายบุญศรี ทิวาค้า
คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
เข้าร่วม
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1

ที่
13

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

14
15
16
17
18

วิทยาศาสตร์

19
20

21

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ระดับชั้น
ป.1 - 3

ประเภท
เดี่ยว

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท)
การแข่งขันซูโดกุ
การแข่งขันเวทคณิต
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

ป. 4 – 6
ป.1 – 6

เดี่ยว ด.ช.อัจฉริยะ แก้วบังวัน
ทีม 2 คน 1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ รัฐจิตติพงศ์
2. ด.ช.เอื้ออังกูร ตระกูลเอี่ยมเจริญ
เดี่ยว ด.ญ.สุพิชฌาย์ เนตรแก้ว
เดี่ยว ด.ช.ปุณยวัจน์ อุ่นใจ
ทีม 3 คน 1. ด.ญ.กันต์กวี ค้าภีระ
2. ด.ญ.จุฑาทิพย์ เทพมงคล
3. ด.ญ.ปัญญดา ปัทมสิทธิโชติ

น.ส.รุจิรา สืบมะโน
1. น.ส.วรรณทณี ซังดิน
2. นางสาวพิมพิดา ทิมุมหิ
น.ส.วรรณทณี ซังดิน
นายบุญศรี ทิวาค้า
น.ส.สุจิตตรา ปุ่นปุย

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์
เพลงคุณธรรม

ป.1 – 6

น.ส.รมิตา สมรรถวัฒน์

เป็นตัวแทน

ป. 1 – 3

1. นางประไพ พันธุ์ดี
2. นางวิภา เครือค้าแดง

รองชนะเลิศอันดับ 1

เพลงคุณธรรม

ป. 4 – 6

ทีม 2 คน 1. ด.ญ.สุฎาภร ผาแสนเถิน
2. ด.ช.ณัชณ์ธนธรณ์ วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
ทีม 5 คน 1. ด.ช.เสฏฐวุฒิ สุวัจนธาดาพงศ์
2. ด.ญ.เนาวรัตน์ สุริยะ
3. ด.ญ.กานต์พิชชา พฤกษาพรรพต
4. ด.ญ.ณัฎฐกันย์ แก่นคูณ
5. ด.ญ.กัญติญาภรณ์ วงศ์อุทุมพร
ทีม 5 คน 1. ด.ญ.ณัฐริการ์ ศรีกมลวัลย์
2. ด.ญ.ธัญชนก กองธนานันท์
3. ด.ญ.รัตมณี เครือค้าวัง
4. ด.ญ.สกุลทิพย์ มรดกคีรี
5. ด.ญ.อภิษนา แสนว่าสกุลทอง

1. นางประไพ พันธุ์ดี
2. น.ส.ศิริพรรณ ทะแย
แก้ว

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน

ป.1 – 6
ป. 4 – 6
ป.4 – 6

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.กอบัว ขันทะ

ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส.พรรทิพา บางทิพย์

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
เป็นตัวแทน
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน

ที่
22
23
24

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ประเภท/กิจกรรม
เล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น
ป. 4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.กัญญาภัค ตุลวานิชย์

ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส.กัญญารัตน์ ผัดค้าวงษ์

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 1

มารยาทไทย

ป.4 – 6

ทีม 2 คน
ทีม 2 คน

ป. 4 – 6
ป. 4 – 6
ป.1 – 6
ป.1 – 6
ป. 1 – 6

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

1. น.ส.กัญญารัตน์ ผัดค้าวงษ์
2. น.ส.ธมลวรรณ สีรังกา
1. นายอิสราพงศ์ ต๊ะพรม
2. นายอัจฉริยะ แสงราช
นายณรงค์วิทย์ สิทธิกัน
นายณรงค์วิทย์ สิทธิกัน
นางสาวมัลลิกา อินหลวง
นางสาวมัลลิกา อินหลวง
น.ส.สุรีย์นภิ า วงษ์สุตา

รองชนะเลิศอันดับ 2

ป.1 – 6

1. ด.ช.กรินทร์ อินปะนันท์
2. ด.ญ.ณฐิตาพร สีด้านิล
1. ด.ช.ธนกฤต หมอกแสง
2. ด.ญ.ซาจีดาเวยแตะ
ด.ช.จีรวัสส์ ขอบคุณ
ด.ญ.พิชญดา วงศ์ไชยะ
ด.ญ.ธนมณ เนาวรัตน์
ด.ช.ปุณณวิช ศิริเจริญ
ด.ญ.นฤมล วัดไพรสาร

ป. 1 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.นันทิกานต์ สิสาธิกรณ์

น.ส.พจมาศ แสนยาเจริญกุล

ป. 1 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.นีรดา นับพรอันเลิศ

น.ส.กมลวรรณ อ้ายจุ้ม

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1

ป. 1 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.โชติกา วังศรี

น.ส.ม่านไท นิ่มน้อย

รองชนะเลิศอันดับ 1

สุขศึกษาและ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
พลศึกษา
ศึกษา
25 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
26
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
27 ศิลปะ (ดนตรี) เดี่ยวขิม 7 หย่อง
28
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
29
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง
30
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุงหญิง
31
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
หญิง
32
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์หญิง

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
เป็นตัวแทน
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศอันดับ 1

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
33 ศิลปะ (นาฏศิลป์) การแข่งขันร้าวงมาตรฐาน

ระดับชั้น
ป. 1 – 6

34

ป. 1 – 3

35
36
37
38

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก
การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)

ป. 4 – 6
ป. 4 - 6

ประเภท
ทีม 8 –
10 คน

รายชื่อนักเรียน
1. ด.ญ.รักษิณา ธนะบุญ
2. ด.ญ.ภัททิยา สุวรรณเลิศ
3. ด.ญ.กุลธิดา ปูกันกะ
4. ด.ญ.กวินธิดา ว้องต้อ
5. ด.ญ.ชนกขวัญ ตุ่นทิม
6. ด.ช.คุณภัทร สุริยา
7. ด.ช.ธนินทร์ธร อุ่นใจ
8. ด.ช.นภัสพล ไรย์
9. ด.ช.ณัฐพล เหอ
10.ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลนพคุณ
ทีม 2 คน 1. ด.ญ.พิชญวดี คฤหะมาน
2. ด.ญ.นภัสวรรณ กันทะวงศ์

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางประไพ พันธุ์ดี
2. น.ส.รุ้งตะวัน เรืองวงค์
3. น.ส.อิศรา ปันทะวัง

ผลการแข่งขัน
เป็นตัวแทน

1. นางสาวไพลิน สุขแว่น
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน

ทีม 2 คน 1. ด.ช.สุทธิภัทร สนิทพจน์
2. ด.ช.วสุธา กอบฟั่น
ทีม 2 คน 1. ด.ญ.เบญญาภา บุญสวาสดิ์
2. ด.ญ.เบญญทิพ ธุรกิจ

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน สุขแว่น
1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน

ป. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.ณิชากร มีศิริ

นางสาวศุภราภรณ์ มหาชัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

ป. 4 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.รวิกร เตชกานนท์

นางสาวจันทร์จิรา ทวีโชคพนา

รองชนะเลิศอันดับ 1

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling)
40
การแข่งขัน Multi Skills
Competition
41
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน
42
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
43
การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง
หุ่นยนต์

ระดับชั้น
ป. 4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.นุชชาพร ยารังสี

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวชนิดาภา วันแก้ว

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 1

ป. 4 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.จิตพิสุทธิ์ เครือวีระ

นางจันทร์เพ็ญ แก่นคูณ

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
เป็นตัวแทน

ป. 4 – 6
ป. 1 – 6
ป.1 – 6

จานวนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น
ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน ได้เป็นตัวแทน
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับ สพป.ตาก เขต 2 ทั้งสิ้น

ทีม 2 คน 1. ด.ญ.สุวพิชญ์ ลาวัณย์รัตนากุล
2. ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ ชูชื่น
ทีม 2 คน 1. ด.ช.กุลธวัช ชาญเจริญลาภ
2. ด.ญ.นภัสชญา ชาญเจริญลาภ
ทีม 3 คน 1. ด.ช.ธนรรณพ ชูเกียรติตกุล
2. ด.ช.ธีรภัทร์ สุยะตุ่น
3. ด.ช.วิทวัส หมื่นค้าวัง
43
11
16
8
1
7
18

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

1. นายพีระพัฒน์ โชคตระกูลสิริ
2. Miss Chen Jingli
นางพรทิพย์ ภู่เพ็ง
1. นางสาวปิลันธน์ จ๊ะสุนา
2. นางพรรณี แหงมงาม

25.58
37.21
18.60
2.33
16.28
41.86

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
เป็นตัวแทน

