สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพป.ตาก เขต 2
วันที่ 23 – 25 กันยายน 2560
ที่
1

กลุ่มสาระ
การศึกษา
ปฐมวัย

ประเภท/กิจกรรม
การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ

ระดับชั้น
ปฐมวัย

2

ภาษาไทย

อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

ป. 1 - 3

3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์

ป. 1 – 3

การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP
เพลงคุณธรรม

ป. 4 – 6

ทีม 2 คน ด.ช.ปุณยวัจน์ อุ่นใจ
ด.ช.ปุณยวีร์ อุ่นใจ

น.ส.วรรณทณี ซังดิน

ป. 4 – 6

ทีม 5 คน ด.ญ.รักษิณา ธนะบุญ
ด.ญ.ธนัชพร ต๊ะทองคา
ด.ญ.จิลลา สาครการะเกด
ด.ญ.อพิชญา พรมวงษ์
ด.ญ.ธิดารัตน์ หว้างทวีสิน
ทีม 2 คน ด.ช.ปุณณ์ปัญญา สละเต็ม
ด.ญ.จุฑาทิพย์ เทพมงคล

น.ส.ทินมณี ยอดมหาวรรณ

4
5

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 สุขศึกษาและ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
พลศึกษา ศึกษา

ป.1 – 6

7

ป. 4 – 6

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

การแข่งขัน “ศิลป์
สร้างสรรค์”

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ทีม 3 คน ด.ญ.โชติกา กาวงษ์
นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์
ด.ญ.พุทธธิดา สมัครเขตรการ น.ส.พรพรรณ ทัพสิทธิ์
ด.ญ.บัณทิตา วงศ์ใหญ่
เดี่ยว ด.ช.เอื้ออังกูร ตระกูลเอี่ยมเจริญ น.ส.พิมพิดา ทิมุมหิ
เดี่ยว

เดี่ยว

ด.ญ.บุหงาชนก แกมเงิน

ด.ญ.ประภาวดี ดวงตา

น.ส.ณัฐพร เที่ยงปา

น.ส.พจมาศ แสนยาเจริญกุล

นายอิสราพงศ์ ต๊ะพรม
นายอัจฉริยะ แสงราช
นายณรงค์วิทย์ สิทธิกัน

ผลการแข่งขัน
คะแนน 73.80
เหรียญเงิน
อันดับที่ 11
คะแนน 82
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 57
เข้าร่วม
อันดับที่ 8
คะแนน 55
เข้าร่วม
อันดับที่ 9
คะแนน 85
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 76
เหรียญเงิน
อันดับที่ 9
คะแนน 72
เหรียญเงิน
อันดับที่ 10

ที่
8

กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
ศิลปะ (ดนตรี) เดี่ยวขิม 7 หย่อง

ระดับชั้น
ป.1 – 6

ประเภท
เดี่ยว

9

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งชาย

ป. 1 – 6

เดี่ยว

การแข่งขันราวงมาตรฐาน

ป. 1 – 6

ทีม 8 –
10 คน

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์

ป. 4 – 6

การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E – book)

ป. 4 – 6

10

ศิลปะ
(นาฏศิลป์)

11 การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
12

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

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

คะแนน 90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 91
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.กมนนัทธ์ วนาดารงลาภ
ด.ญ.ฐิตาพร เกษแก้ว
ด.ญ.กัญญารัตน์ ธนาพิพัฒน์ชัย
ด.ญ.สุพิชญา เวียงลอ
ด.ญ.พรธวัล ทิพโสต
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลนพคุณ
ด.ช.วรโชติ ศรีใสเพชร
ด.ช.รวิภาส หลินจ๊ะ
ด.ช.ธนวิชญ์ ภูครองหิน
ด.ช.ศุภวิชญ์ ต๊ะทองคา
ทีม 2 คน ด.ช.อณุวัฒน์ พุทธเสน
ด.ช.พิสิษฐ์

น.ส.ทินมณี ยอดมหาวรรณ
น.ส.กมลวรรณ อ้ายจุ้ม
น.ส.พจมาศ แสนยาเจริญกุล

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

คะแนน 79
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5

ทีม 2 คน ด.ญ.ขวัญจิรา สิทธิมา
ด.ญ.พรนภัส สะสมสิน

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

คะแนน 86.50
เหรียญทอง
อันดับที่ 11

ที่
13

กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
ระดับชั้น
การงานอาชีพ การแข่งขันการใช้
ป. 4 – 6
และเทคโนโลยี โปรแกรมนาเสนอ
(คอมพิวเตอร์) (Presentation)
14
การแข่งขันการสร้าง
ป. 4 - 6
Webpage ประเภท Web
Editor
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูด
ป. 4 – 6
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
16
การแข่งขันการเล่านิทาน ป. 4 – 6
(Story Telling)

ประเภท
ทีม 2 คน

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.ก้องภพ บารุงแจ้ง
ด.ช.ธนาธิป วงศ์เหลือง

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ทีม 2 คน

ด.ช.เจค
ด.ช.ตูยะ ตะติ

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

เดี่ยว

ด.ญ.รวิกร เตชกานนท์

น.ส.จันทร์จิรา ทวีโชคพนา

เดี่ยว

ด.ญ.นุชชาพร ยารังษี

นางสาวชนิดาภา วันแก้ว

17

ทีม 2 คน

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ป. 4 – 6

จานวนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น
ได้เหรียญทอง จานวน
ได้เหรียญเงิน จานวน
ได้เข้าร่วม
จานวน
ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

17
9
6
2
3

ด.ญ.สุวพิชญ์ ลาวัณย์รัตนากุล Miss Duan Aidi

ด.ญ.กฤตธีรา สุริยา

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

Miss Zhou Wanyan

คิดเป็นร้อยละ 52.94
คิดเป็นร้อยละ 35.29
คิดเป็นร้อยละ 11.76

ผลการแข่งขัน
คะแนน 74
เหรียญเงิน
อันดับที่ 10
คะแนน 79.34
เหรียญเงิน
อันดับที่ 4
คะแนน 85.45
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนน 87
เหรียญทอง
อันดับที่ 6
คะแนน 91.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

