สรุ ป ผลกิจกรรมแข่งข ัน
โรงเรียนสุท ธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต ๒
งานศิล ปหัตถกรรมนักเรีย น ระด บ
ั เขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง ที่ 66 ประจ าปี การศึก ษา 2559
สัง กัด เขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต ๒
ระหว่ า ง วัน ที่ 23-25 เดือน กัน ยายน พ.ศ. 2559
ลาดับ

ห มวดห มู่

รายการ

คะแนน เห รี ย ญ

อน
ั ดับ

นัก เรี ย น

ครู

9

1. เด็กหญิงพรีริ
สา ลุนสะแกวง

1. นางพัชรี
ยา ไกยราช

รอง
1. เด็กหญิงสุทธิ
ชนะเลิศ ตา คงกระเรียน
อ ันดับที่
๑

1. นางพัชรี
ยา ไกยราช

1

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ป.4-ป.6

80

ทอง

2

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ม.1-ม.3

84

ทอง

3

ภาษาไทย

การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี ๑๑ (๘
บท) ม.1-ม.3

82

ทอง

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขัน
อ ัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.
3

74

เงิน

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ป.1-ป.3

32

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายพร
พิพฒ
ั น์ วานนท์

1. นางสาวสุดา
รัตน์ สิงขรอาจ

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ป.4-ป.6

22

เข้าร่วม

9

1. เด็กหญิงชลณิ
ชา พิมพะสาลี

1. นางสาวสุดา
รัตน์ สิงขรอาจ

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

8

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.
3

86

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุ
วัชร รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุดา
รัตน์ สีโนนยาง

1. นาง
นีรนาท บุญญา
พิทกั ษ์

9

ส ังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวด
โครงงานคุณธรรม
ป.1-ป.3

80

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๑

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

5

1. เด็กหญิงปิ ย
ธิดา เพ็งพิศ
2. เด็กหญิง
มุทิตา เลพล

รอง
1. เด็กหญิงปิ่ น
ชนะเลิศ มณี ศรีตาแสน
อ ันดับที่
๒

1. นายกมล วา
นนท์
2. นาย
ธราดล ทิพวจ
นา
1. นางสาวภัท
ราวดี ชรินทร์

1. เด็กชายชนันท์ 1. นางสาวภัท
พนต์ ป้ องกา
ราวดี ชรินทร์

1. เด็กหญิงพรทิ
ตา พาหา
2. เด็กชายภา
นุวฒ
ั น์ เชียงแปง
3. เด็กหญิง
ศศิณา ดาดา
4. เด็กหญิงสุภา
สินี บุญเวิน
5. เด็กหญิง
อภิชญา ศรีเสนา

10

ส ังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวด
โครงงานคุณธรรม
ม.1-ม.3

83

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๒

11

ส ังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาท
ไทย ป.1-ป.3

12

1. เด็กชาย
จิรศักดิ ์ ดีสน
ี ู
2. เด็กหญิง
ปริศนา พาหา
3. เด็กหญิงปิ ย
ธิดา เพ็งพิศ
4. เด็กหญิงปิ ย
นุช โพธิศ์ าลา
แสง
5. เด็กหญิง
อุษณ๊ย์ ยิ่งสวัสดิ ์

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

90.5

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็ก
ชายศุภนัฐ โคตร
ชมพู
2. เด็กหญิงสิริ
ธร แก่นทอง

1. นายศรณ
พลช สุขล้าน
2. นางสาวสุดา
รัตน์ สิงขรอาจ

ส ังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาท 92.24
ไทย ป.4-ป.6

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๒

1. เด็กชายวชิ
รวิชญ์ จันท
โคตร
2. เด็กหญิงเบญจ
วรรณ แก่นทอง

1. นายศรณ
พลช สุขล้าน
2. นาย
ประเด็น ดาศรี

13

ส ังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3

85.5

ทอง

5

1. เด็กชายพาน
ทอง มุริจน
ั ทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิ
ดา บุญเวิน

1. นายศรณ
พลช สุขล้าน
2. นาย
ประกาย ผ่าน
ชมพู

14

สุขศึกษา และ การแข่งขันตอบ
พลศึกษา
ปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3

72

เงิน

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๑

1. เด็กหญิง
ปริศนา พาหา
2. เด็กหญิงปิ ย
นุช โพธิศ์ าลา
แสง

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นาย
ประกาย ผ่าน
ชมพู

15

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

82

ทอง

6

1. เด็กหญิงพสุ
1. นายยุทธ
ดา โพธิศาลาแสง รงค์ แสนวัง

16

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

81

ทอง

10

1. เด็กหญิงมล
ฤดี ศิริบุรี

1. ว่าที่ร้อยตรีศิ
ริวฒ
ั น์ วงศ์แสน
ไชย

17

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

79

เงิน

4

1. เด็กชายภา
นุวฒ
ั น์ วงษ์ กณ
ั
หา

1. ว่าที่ร้อยตรีศิ
ริวฒ
ั น์ วงศ์แสน
ไชย

18

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.1-ม.3

60

ทองแดง

5

1. เด็กชาย
วิทยา อะนันตะ

1. ว่าที่ร้อยตรีศิ
ริวฒ
ั น์ วงศ์แสน
ไชย

19

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

1. เด็กชาย
วิทยา อะนันตะ

1. นาย
ประกาย ผ่าน
ชมพู

20

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.4ป.6

66

ทองแดง

11

1. เด็กชายธนา
วุฒิ วาโย
2. เด็กชายนัฐ
พงษ์ สาระผล
3. เด็กชาย
เมธี สีสม
ุ า

1. นายยุทธ
รงค์ แสนวัง
2. นาง
กษา นามมุงคุณ

21

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1ม.3

84

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๒

1. เด็กชายณัฐ
วุฒิ รัตนทิพย์
2. เด็กชายวุฒิ
ชัย แก่นโสม
3. เด็กชาย
อิทธิพล ภูยอด
เดือน

1. นายยุทธ
รงค์ แสนวัง
2. นางสาวภัท
ราวดี ชรินทร์

22

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.1-ม.
3

82.33

ทอง

รอง
1. เด็กชายวายุ
ชนะเลิศ วัชร รัตนทิพย์
อ ันดับที่
๑

23

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
78.75
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ป.1-ป.
6

เงิน

11

1. เด็กหญิงสโร
ชา สาระผล

1. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

24

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
71.33
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.1-ม.
3

เงิน

7

1. เด็กหญิงป
วีณา ภาสะฐิติ

1. นางพัชรี
ยา ไกยราช

25

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3

79

เงิน

4

1. เด็กชาย
1. นางสาวภัท
ธนวัฒน์ ไชยสาร ราวดี ชรินทร์

26

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.
3

85

ทอง

27

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง 82.98
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ป.4-ป.6

ทอง

28

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ม.1-ม.3

90

29

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนาเสนอ

88

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิ
ตา คงกระเรียน

5

1. นางสาว
พิศมัย สุวรรณ์
สาร

1. นางสาว
พิศมัย สุวรรณ์
สาร

1. เด็กชายปอง
พล พลกลาง
2. เด็กหญิงพัชร
พร ทิพย์โกมล

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง
จีเนท ปี โซต์
2. เด็กหญิงสุดา
รัตน์ สีโนนยาง

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

ทอง

รอง
1. เด็กหญิงพิมพ์
ชนะเลิศ นภา เสนาช่วย
2. เด็กหญิงวรืน

1. นายวัส
พล พัดเปี้ ยมา
2. นางสุดา

(Presentation) ป.
4-ป.6

อ ันดับที่ ยุพา คามูล
๑

วดี พัดเปี้ ยมา

30

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์
กึ่งอ ัตโนมัติ ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ
ชัย ดาศรี
2. เด็กชายภูมิ
บดินทร์ มุริจน
ั ทร์
3. เด็กชาย
อนุทิน ชินทนาม

1. นางเพ็ญ
ภักดิ ์ นิยมญาติ
2. นางสุดา
วดี พัดเปี้ ยมา

31

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือ ป.1-ป.6

85

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชาย
ธีรดนย์ แสน
พรม
2. เด็กชายนนท
การ วิชาคูณ
3. เด็กหญิงบุษบา
รัตน์ ดาดา

1. นางเพ็ญ
ภักดิ ์ นิยมญาติ
2. นาง
นีรนาท บุญญา
พิทกั ษ์

32

การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวน
ถาดแบบแห้ง ป.4ป.6

90

ทอง

6

1. เด็กหญิงกานต์
ธิดา ทองเหลือง
2. เด็กหญิงนัทนิ
ชา เหลาเงิน
3. เด็กหญิงสาย
ธาร แก้วไวยุทธ์

1. นางสาวภัท
ราวดี ชรินทร์
2. นาง
กษา นามมุงคุณ

33

การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.
3

84

ทอง

5

1. เด็กชายชนันท์
พนต์ ป้ องกา
2. เด็กชายนฤเบ
ศร รัตนทิพย์
3. เด็กหญิงปิ่ น
มณี ศรีตาแสน

1. นาง
กษา นามมุงคุณ
2. นางสาวภัท
ราวดี ชรินทร์

34

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ามัน
ปฐมวัย

86.4

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อ ันดับที่
๑

1. เด็กหญิงจรัส
พร สุวรรณศร
2. เด็กหญิงณัฐ
ธิดา บัวใหญ่
รักษา
3. เด็กหญิงปภา
อร แสนพรม

1. นาง
จุฬา ศรี
มังคละ
2. นาง
บุญญาณี กอง
เงิน

35

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ
กระดาษ ปฐมวัย

88

ทอง

4

1. เด็กหญิง
ฐิติชญา เลื่อน
ชิด
2. เด็กหญิงพาณิ
ภัค สอระเสศ
3. เด็กหญิงพิชญ
พร โพธิจน
ั ทร์

1. นาง
บุญญาณี กอง
เงิน
2. นางจุฬา ศรี
มังคละ

36

เรียนร่วม ศิลปะ

การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปญ
ั ญา ม.1-ม.3

89

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิ
ตา พรมวงษา

1. นายยุทธ
รงค์ แสนวัง

37

เรียนร่วม ศิลปะ

การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3

92

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายต้น
กระกลู เทพวงศ์

1. นายยุทธ
รงค์ แสนวัง

