สรุปผลกิจกรรมแข่งข ัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต ๒

ระดับกลุม
่ โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ ง ๔
สังกัด สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
วันที่ 30 กันยายน 2562

ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือ
่ ภาษาไทย ป.1-ป.3

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปวริศา ทรัพย์มา

1. นางนัยนา วงศ์ยศสิรโิ สภา

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือ
่ ภาษาไทย ป.4-ป.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงพรนภา แซ่ต ัน

1. นางพรรษา ขันธ์เครือ

3

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรือ
่ งจาก
ภาพ) ป.1-ป.3

81

ทอง

4

1. เด็กหญิงนวพร เง็กคร้อย

1. นางนัยนา วงศ์ยศสิรโิ สภา

4

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
ป.4-ป.6

81

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๒

1. เด็กหญิงคุณุตตรา ทิพย์อุท ัย

1. นางสาวปรารถนา มะลิ
ทอง

5

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.
4-ป.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธีราพร สัมฤทธิ ์
2. เด็กหญิงวารีกานต์ ขาวผ่อง

1. นางจิราภร พงศ์ล ัก
ษณามา
2. นางสาวปรารถนา มะลิ
ทอง

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐพล อายุยงค์

1. นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปวริศา ชลศฤงคาร

1. นางสาวฐิตน
ิ น
ั ท์ บวรเลิศ
สกุล

8

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายรณกร พูลทวีสน
ิ

1. นางสาวปัทมา คลา้ เจริญ

9

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

84

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายพิตตินน
ั ท์ เชี่ยวชาญ
อภิกลุ

1. นางสาวปัทมา คลา้ เจริญ

10

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณญาดา ฉิ มฉลอง
2. เด็กชายธณกร รัตนสิรวิ ฒ
ั นกุล
3. เด็กหญิงวรรณวนัช รัตนสิรวิ ัฒ
นกุล

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์
พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศริ ิ
มงคล

11

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.
4-ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐภัทร อายุยงค์
2. เด็กชายนนทกร วงษ์ สนิท
3. เด็กหญิงลักษณ์ธด
ิ า จันทรา
ภรณ์

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์
พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศริ ิ
มงคล

12

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ป.4-ป.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิดาภา ละเลิศ
2. เด็กหญิงณาณา จันทร์อนันต์
3. เด็กหญิงบุญญาพร ชื่นใจ

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์
พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศริ ิ

มงคล
13

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒ
ั นธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๒

1. เด็กหญิงกชกร หอมสตาร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา นู มหันต์
3. เด็กหญิงศิรประภา นาคนารี
4. เด็กหญิงอัมภิภา ฤทธิเดช
5. เด็กหญิงเบญจภัสก์ กาญจนภิ
บาลไชย

1. นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
2. นางสาวรุง่ อรุณ ประดิษฐ์
กุล

14

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒ
ั นธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

86

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กหญิงเขมจิรา ไผทฉันท์

1. นางเสาวลักษณ์ อยูส
่ ถิตย์

15

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒ
ั นธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กชายกิตติพช
ิ ญ์ แก้ว
ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิท ักษ์

1. นางสาวพนิดา นิ่มนุช
2. นางสุจวิ รรณ ชื่นหุน
่

16

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒ
ั นธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

85

ทอง

7

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แย้ม
สารวล
2. เด็กชายเตชินท์ เรืองจินดา

1. นางสาวพนิดา นิ่มนุช
2. นางสุจวิ รรณ ชื่นหุน
่

17

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กชายสุกฤษฏิ ์ อุสาหะ
2. เด็กหญิงโสภิตา ยินดี

1. นายธนิต สุวรรณลักษณ์
2. นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

18

ศิลปะ-ท ัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

86

ทอง

4

1. เด็กหญิงแก้วใจ เพียรกิจ

1. นางสาวศุภรัตน์ นวนคา

19

ศิลปะ-ท ัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

77

เงิน

9

1. เด็กหญิงศตายุ อ่าวสุคนธ์

1. นางสาวศุภรัตน์ นวนคา

20

ศิลปะ-ท ัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กหญิงณัฐวรา คาเอก
2. เด็กชายธนกร บุญมา

1. นางพรรณทิพย์ ยิม
้
ประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนคา

21

ศิลปะ-ท ัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กหญิงธญ
ั ยธรณ์ ศรีสุข
2. เด็กชายสรรเสริญ จันมา
3. เด็กชายอนาวิน พิณพาทย์

1. นางพรรณทิพย์ ยิม
้
ประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนคา

22

ศิลปะ-ท ัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๑

1. เด็กชายณัฏฐพล สุทธิธรรมศิริ
2. เด็กชายณัฐกร พันธุร์ ศั มีทอง
3. เด็กชายต้นกล้า สกุลสัตตบุษย์

1. นางพรรณทิพย์ ยิม
้
ประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนคา

23

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ป.1-ป.
6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

24

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

92.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

25

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ป.1-ป.6

90.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

26

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ป.1-ป.3

97.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณิชา อินทร์จน
ั ทร์

1. นางจุฑาวรรณ เพิม
่ สาย

27

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ป.4-ป.6

94.8

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงภัสธนมนท์ เจริญอัคร
พัฐ

1. นางสาวอารีร ัตน์ แย้มชื่น

28

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

86.5

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๒

1. เด็กหญิงกานต์วารีย์ ดนัยชื่น
กมล

1. นางสาวนัชชา ฉันท
ตระกูลชัย

29

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

30

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตน
ู ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ป.1-ป.3

85.25

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๒

31

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6

89

ทอง

32

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวสั ดุธรรมชาติใน
ท้องถิน
่ ป.4-ป.6

96

33

ปฐมว ัย

การปั้นดินน้ามัน ปฐมวยั

34

ปฐมว ัย

การสร้างภาพด้วยการฉี ก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมว ัย

1. เด็กหญิงกมลชนก ภักดี
1. นางสาวปรารถนา มะลิ
2. เด็กหญิงมัณนิกา ไทรพวงโพธิ ์ ทอง
3. เด็กหญิงสลิลลา ลีลาเฉลิมพล
2. นางพรรษา ขันธ์เครือ
1. เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ
2. เด็กหญิงลภัสรดา จาปาคา

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นางสาวพนิดา กิจเจริญ

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศาสตราพิชญา นันท
สิรศ
ิ ลิ ป์
2. เด็กหญิงอนุธด
ิ า เพ็ชรทอง

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นางสาวพนิดา กิจเจริญ

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณภัทร อยูเ่ ย็น
2. เด็กชายธีรเมธ สกุณา
3. เด็กหญิงรัฐพร นุ ชลายอง

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นายเพยาว์ จิตเจริญทวี
โชค

96.25

ทอง

6

1. เด็กชายกษิดเิ ์ กช น่ วมเงิน
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ หรั่งช้าง
3. เด็กหญิงเทวภัทร เพ็ชรหงษ์

1. นางจุไรพร สวสั ดิร์ ักษ์ กุล
2. นางผ่องพรรณ สูเ้ สงีย่ ม

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันด ับที่ ๒

1. เด็กชายก้องกฤษณ์ ตภ
ิ ม
ู ิ สห
พิบลู ย์ชยั
2. เด็กหญิงจิดาภา บุญสูง
3. เด็กหญิงจิรภา สุนทร

1. นางจุไรพร สวสั ดิร์ ักษ์ กุล
2. นางผ่องพรรณ สูเ้ สงีย่ ม

