สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต ๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม..
ระหว่าง วันที่ ..20.-.24.. เดือน .พฤศจิกายน... พ.ศ. 2560
ลำดับ

หมวดหมู่

รำยกำร

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

รอง 1. เด็กชำยณัฏฐพล สุ ทธิธรรม
ชนะเลิศ พูศิริ
อันดับที่
๑

ครู

1

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันคัดลำยมือ
สื่ อภำษำไทย ป.1-ป.3

93

ทอง

1. นำงนัยนำ วงศ์ ยศสิริโสภำ

2

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันคัดลำยมือ
สื่ อภำษำไทย ป.4-ป.6

90

ทอง

6

1. เด็กหญิงจุฑำมำศ จงอักษร

1. นำงพรรษำ ขันธ์ เครื อ

3

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันอ่ำนเอำ
เรื่ องตำมแนว PISA
ป.1-ป.3

78

เงิน

4

1. เด็กหญิงธีรำพร สัมฤทธิ์

1. นำงนัยนำ วงศ์ ยศสิริโสภำ

4

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันอ่ำนเอำ
เรื่ องตำมแนว PISA
ป.4-ป.6

58

เข้ ำร่ วม

29

1. เด็กหญิงธนพร เฮงฮู้

1. นำงสำวศตพร ศรีอุทำ

5

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันปริศนำ
สร้ ำงสรรค์วรรณคดี
ไทย ป.4-ป.6

68

ทองแดง

21

1. เด็กหญิงพิมพ์ วลัญช์ เจริญผล 1. นำงจิรำภร พงศ์ ลกั ษมำณำ
2. เด็กหญิงมุกดำมำศ เจตสิกทัต 2. นำงสำวศตพร ศรีอุทำ
3. เด็กชำยสหภูมิ อินทแสน

6

ภำษำไทย

กำรแข่ งขันกวี
เยำวชนคนรุ่นใหม่
กลอนสี่ (๔ บท) ป.4ป.6

80

ทอง

11

1. เด็กหญิงปัณฑิตำ เชื้อดี
1. นำงจิรำพร พงศ์ ลกั ษมำณำ
2. เด็กหญิงเบญญภำ วรพิทกั ษ์ กุล 2. นำงสำวศตพร ศรีอุทำ

7

คณิตศำสตร์

กำรแข่ งขัน
อัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ป.1-ป.3

59

เข้ ำร่ วม

12

1. เด็กหญิงณญำดำ ฉิมฉลอง

1. นำงสุ ดำรัตน์ ชำญเฉลิมชัย

8

คณิตศำสตร์

กำรแข่ งขัน
อัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ป.4-ป.6

35

เข้ ำร่ วม

15

1. เด็กหญิงปวริศำ ชลศฤงคำร

1. นำงสำวฐิตนิ ันท์ บวรเลิศสกุล

9

คณิตศำสตร์

กำรแข่ งขันคิดเลขเร็ว
ป.1-ป.3

54

เข้ ำร่ วม

4

1. เด็กหญิงพิชชำกร พูลชื่ น

1. นำงสำวปัทมำ คลำ้ เจริญ

10 คณิตศำสตร์

กำรแข่ งขันคิดเลขเร็ว
ป.4-ป.6

40

เข้ ำร่ วม

9

1. เด็กชำยพิตตินันท์ เชี่ยวชำญ
อภิกุล

1. นำงสำวปัทมำ คลำ้ เจริญ

11 วิทยำศำสตร์

กำรแข่ งขัน
อัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ป.4-ป.6

83

ทอง

12 วิทยำศำสตร์

กำรแข่ งขันกำรแสดง
ทำงวิทยำศำสตร์
(Science Show) ป.4ป.6

80

ทอง

7

13 สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

กำรประกวดเพลง
คุณธรรม ป.4-ป.6

87.8

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ วีระกุล
2. เด็กชำยฉัตรปพน กำเนิดแจ้ง
3. เด็กหญิงชนกนันท์ รุ่งเรื อง
4. เด็กหญิงวิลำสินี อำจปักษำ
5. เด็กหญิงแพรวลี ทองล่ำ

1. นำงสำวสุ มำส ทรัพย์เย็น
2. นำงสำวพนิดำ นิ่มนุช

14 สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

กำรประกวดเล่ำ
นิทำนคุณธรรม ป.4ป.6

86.25

ทอง

8

1. เด็กหญิงกิตญ
ิ ำดำ ชมเดือน

1. นำงสำวเสำวลักษณ์ อยู่สถิตย์

15 สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

กำรประกวดมำรยำท
ไทย ป.1-ป.3

79.25

เงิน

34

1. เด็กหญิงฟ้ำใส อินทแสน
2. เด็กชำยวริศ สุ ทธิสินทอง

1. นำงสำวสุ จิวรรณ ชื่ นหุ่น
2. นำงสำวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์ กุล

16 สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

กำรประกวดมำรยำท
ไทย ป.4-ป.6

83

ทอง

14

1. เด็กหญิงฐิตวันต์ อวยพร
2. เด็กชำยเตชินท์ เรื องจินดำ

1. นำยสุ วฒ
ั น์ วงษ์ พำนิช

รอง 1. เด็กชำยธนภัส เจียมเจริญ
ชนะเลิศ 2. เด็กชำยภัทรพล ฉินสุ ขสกุล
อันดับที่ 3. เด็กชำยวิพุูธ เทียนวันเพ็ญ
๑

1. นำงสำวมัณฑนำ พงษ์ พินจิ
ภิญโญ
2. นำงสำวสุ คนธำ สุ ทธิศิริมงคล

1. เด็กหญิงจิรวดี ศรีคำ
1. นำงสำวมัณฑนำ พงษ์ พินจิ
2. เด็กหญิงฐำนิสรำ เชี่ยวชำญ
ภิญโญ
3. เด็กหญิงณัฐิยำกร จันทร์ เปรม 2. นำงสำวสุ คนธำ สุ ทธิศิริมงคล

17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่ งขันศิลป์
สร้ ำงสรรค์ ป.1-ป.3

-1

-

18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่ งขันศิลป์
สร้ ำงสรรค์ ป.4-ป.6

84.33

ทอง

18

1. เด็กหญิงจำรวี บำงป้อง

1. นำงสำวสุ กญ
ั ญำ สมบูรณ์

19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่ งขันกำรวำด
ภำพระบำยสี ป.1-ป.3

60

ทองแดง

40

1. เด็กชำยหรัณย์ แซ่ เล้ำ

1. นำงพรรณทิพย์ ยิม้ ประเสริฐ

20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่ งขันกำรวำด
ภำพระบำยสี ป.4-ป.6

79

เงิน

23

1. เด็กหญิงวรรณวิสำช์ สถิตยำนุ 1. นำงสำวสุ กญ
ั ญำ สมบูรณ์
รักษ์

21 ศิลปะ-ดนตรี

กำรแข่ งขันขับร้ อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชำย ป.1-ป.6

93

ทอง

22 ศิลปะ-ดนตรี

กำรแข่ งขันขับร้ อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ป.1-ป.
6

74.6

เงิน

23 ศิลปะ-ดนตรี

กำรแข่ งขันขับร้ อง
เพลงสำกล ประเภท
ชำย ป.1-ป.6

88.5

ทอง

รอง 1. เด็กชำยธนำกร เรื องสุ วรรณ
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

1. นำยชำคริต ทรงต่อศรีสกุล

24 ศิลปะ-ดนตรี

กำรแข่ งขันขับร้ อง
เพลงพระรำชนิพนธ์
ประเภทชำย ป.1-ป.6

92.5

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชำยธนำกร เรื องสุ วรรณ

1. นำยพัฒนำ ธูปหอม

25 ศิลปะ-ดนตรี

กำรแข่ งขันขับร้ อง
เพลงพระรำชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.
6

82.5

ทอง

13

1. เด็กหญิงธัญวลัย รวบรวม

78

เงิน

13

1. เด็กชำยเมตไตรยะ จรรยำพงษ์ 1. นำงจุฑำวรรณ เพิ่มสำย

26 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่ งขันพูด
ภำษำอังกฤษ
(Impromptu
Speech) ป.1-ป.3

1. เด็กหญิงเบญญำภำ เรื องหิรัญว 1. นำงพรรณทิพย์ ยิม้ ประเสริฐ
นิช

รอง 1. เด็กชำยพุฒเิ มศ ปรีชำนุมำศ
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑
33

1. เด็กหญิงบุญญำพร ชื่ นใจ

1. นำงสำวเพ็ญนภำ ไกรรำษฎร์

1. นำงสำวเพ็ญนภำ ไกรรำษฎร์

1. นำยพัฒนำ ธูปหอม

27 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่ งขันพูด
ภำษำอังกฤษ
(Impromptu
Speech) ป.4-ป.6

66

ทองแดง

23

1. เด็กหญิงณัฐิดำ หิรัญรุจิรัตน์

1. นำงนัชชำ ฉันทตระกูลชัย

28 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่ งขันเล่ำนิทำน
(Story Telling) ป.4ป.6

77

เงิน

16

1. เด็กชำยสุ กฤษฎิ์ อุสำหะ

1. นำงสำวรัศมี บุญเกิด

29 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่ งขัน Multi
Skills Competition
ป.4-ป.6

-1

-

1. เด็กหญิงวิลำสินี สร้ อยแสง

1. นำงสำววรรณี สร้ อยแสง

30 กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน

กำรแข่ งขันกำรทำ
หนังสื อเล่มเล็ก ป.4ป.6

63

ทองแดง

19

1. เด็กหญิงพลอยชมพู แกมไทย 1. นำงพรรษำ ขันธ์ เครื อ
2. เด็กหญิงพีรฉัตร บัณฑิตพรรณ 2. นำงสำวสุ กญ
ั ญำ สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์ คงทน

31 คอมพิวเตอร์

กำรแข่ งขันกำรวำด
ภำพด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กรำฟิ ก
ป.1-ป.3

79

เงิน

20

1. เด็กหญิงกชพร ดอกพรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์ แย้ม
สุ วรรณ

32 คอมพิวเตอร์

กำรแข่ งขันกำรใช้
โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4ป.6

81.33

ทอง

31

1. เด็กหญิงธมลวรรณ คำจันทร์ 1. นำงสำวพนิดำ กิจเจริญ
2. เด็กหญิงปฏิญญำ ประดับแก้ว 2. นำยศักดิ์ชัย สว่ำงงำม

33 ปฐมวัย

กำรปั้นดินนำ้ มัน
ปฐมวัย

80.6

ทอง

34

1. เด็กชำยวริศ สถำพรวรศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิณำ ฟักแก้ว
3. เด็กหญิงศิณนี ำฏร์ เซี่ยงจง

1. นำงสำวศยำมล ว่องแก้ว
2. นำงสำวจีรนุช ทำคำ

34 ปฐมวัย

กำรสร้ ำงภำพด้ วย
กำรฉีก ตัด ปะ
กระดำษ ปฐมวัย

85.4

ทอง

6

1. เด็กหญิงจิรภัทร์ ชื่ นหุ่น
2. เด็กหญิงรำชำวดี สีสงครำม
3. เด็กหญิงสุ ทธิกำนต์ สังข์ ทอง

1. นำงสำวดวงพร พุฒจิระ
2. นำยอนันต์ สัจจำศีล

1. นำงสำวพนิดำ กิจเจริญ
2. นำงดุษณีย์ ประทุมศิริ

