รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขัน
เพลงคุณธรรม

ระดับชั้น ประเภท
ป.1-3 ทีม 5 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
โรงเรียน
1
ทอง
บ้านนาถ่อน

ชื่อ - สกุลนักเรียน
นร001 1. เด็กชายธนชัย เชี่ยวชาญ
นร002 2. เด็กชายอนุวัฒน์ รูปดี

เลขทะเบียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

ผส001 1. นายสมศักดิ์ ทองขาว
ผส002 2. นายพูนศักดิ์ สุขรินทร์

นร003 3. เด็กหญิงปลิวไผ่ ใจเอื้อ
ผส003 3. นางกัลยา สุขรินทร์
นร004 4. เด็กหญิงสิริทบั ทิม ไชยสุนันท์
นร005 5. เด็กหญิงสิริรัตน์ ชาธิพา
2

ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

นร006 1. เด็กหญิงเกวลิน แสงบุญ
นร007 2. เด็กหญิงรัฐนิดา ชาธิพา

ผส004 1. น.ส. กาญจนมาศ เมธามณี
ผส005 2. น.ส. กวิลพร ราชิวงศ์

นร008 3. เด็กหญิงกัลยา วังคะฮาต
ผส006
นร009 4. เด็กหญิงวรรณิสา กงนะ
นร010 5. เด็กหญิงทิพย์วรา นิ่มประโคน
3

ทอง

คาฮีเบญจวิทย์

นร011 1. เด็กหญิงเปมิกา ทองพัว้
นร012 2. เด็กหญิงกรกนก ไชยวรรณ

ผส007 1. น.ส.วนิดา วงศ์สาขา
ผส008 2. น.ส. ปรียาภา หวังชินกลาง

นร013 3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คาพิลา ผส009
นร014 4. เด็กหญิงวิยะดา กงนะ
นร015 5. เด็กหญิงเจนจิรา กงนะ
เพลงคุณธรรม

ป.4-6

ทีม 5 คน

1

ทอง

คาฮีเบญจวิทย์

นร016 1. เด็กหญิงวริศรา เชี่ยวชาญ

ผส010 1. น.ส.วนิดา วงศ์สาขา

นร017 2. เด็กหญิงณัฐณิชา มลคลสุภา ผส011 2. นางอุไร จันปุ่ม

นร018 3. เด็กหญิงณัฐลิกา อินลอย

ผส012

นร019 4. เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยาว
นร020 5. เด็กหญิงสุพรรษา คามุล
2

ทอง

บ้านนาถ่อน

นร021 1.เด็กหญิงพชพร วาปี

ผส013 1. นางทิพย์เกสร สุนทรส

นร022 2. เด็กหญิงนริศรา ใจเอื้อ

ผส014 2. นายสมศักดิ์ ทองขาว

นร023 3. เด็กหญิงเพชรากรณ์ ไชยสุนันท์ ผส015 3. น.ส.ลัดดาวรรณ คนดี
นร024 4. เด็กหญิงนราเกต วาปี
นร025 5. เด็กหญิงวรนุช รัตนเนตร
โครงงานคุณธรรม

ป. 4-6

ทีม 5 คน

1

ทอง

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นร026 1. เด็กชายปัณณวิชญ์ เที่ยงทอง ผส016 1. น.ส.นันทิยา ธิพรพันธ์
นร027 2. เด็กหญิงเกวลิน บับพาน

ผส017 2. นายชัยยะ พรมพิศ

นร028 3. เด็กหญิงวิลาวรรย์ ต้นจันทน์ ผส018
นร029 4. เด็กหญิงธนัชพร บับพาน
นร030 5. เด็กหญิงอัญชลิกา สลางสิงห์

โครงงานคุณธรรม

ม.1-3

ทีม 5 คน

2

ไม่ได้เข้าร่วม

บ้านหนองหญ้าไซย์

3

ไม่ได้เข้าร่วม

บ้านกุดแข้ใต้

1

ทอง

คาฮีเบญจวิทย์

นร031

นางสาวธิติมา สายตา

นร032

นางสาวอัยลดา กงนะ

นร033

นางสาวนัตรินทร์ กงนะ

ผส019 นางรัชนก สมยม

นร034
นร035
เล่านิทานคุณธรรม

ป. 1-3

เดี่ยว

1

ทอง

บ้านม่วงหัก

นร036

1. เด็กหญิงบุษยพรรณ ชาธิพา ผส020 1.นางนิพนธ์ แก้วดี

เล่านิทานคุณธรรม

ป. 4-6

เดี่ยว

2

ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

นร037

1. เด็กหญิงกวินตรา ศรีวิชา

3

ทอง

บ้านนาโด่

นร038

1. เด็กหญิงญาณิกาล กาฬหว้า ผส022 1. น.ส.นาฎศิลป์ ดรหมั่น

4

ไม่ได้เข้าร่วม บ้านกุดแข้

5

ไม่ได้เข้าร่วม บ้านป่งเปือย

1

ทอง

บ้านป่งเปือย

นร039

1. เด็กหญิงปนิตตา สมตน

ผส023 1. น.ส.แสงเดือน เสียงหวาน

2

ทอง

บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร040

1. เด็กหญิงอังสุนิตย์ มีทรัพย์

ผส024 1. นายชัยมงคล บุษดี

3

ทอง

บ้านกุดแข้ใต้

นร041

1

3

ทอง

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นร042

1. เด็กชายวรวุธ บับพาน

นร043

1.เด็กหญิงนภารัตน์ กลางประพันธ์ ผส026 1. น.ส.แสงเดือน เสียงหวาน

4
เล่านิทานคุณธรรม

ม.1-3

เดี่ยว

ผส021 1. น.ส.กาญจนมาศ เมธามณี

1

ผส025 1. น.ส.นันทิยา ธิพรพันธ์

ไม่ได้เข้าร่วม บ้านนาถ่อน
ทอง

บ้านป่งเปือย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขัน
มารยาทไทย

ระดับชั้น ประเภท
ป.1-3

ทีม 2 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
1
2
3
4
5

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

โรงเรียน
บ้านป่งเปือย
บ้านนาถ่อน
บ้านเหล่าป่าเป้ด
ชุมชนนาโสก
บ้านหนองหญ้าไซย์

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร044

1 เด็กหญิงสายธาร กะทะมุกดา ผส027 น.ส.แสงเดือน เสียงหวาน

นร045

2 เด็กชายอานนท์ สมตน

ผส028 นางพูนศิริ บุษดี

นร046

1 เด็กชายกิตติกวิน หอมใส

ผส029 นางสาวลัดดาวรรณ คนดี

นร047

2 เด็กหญิงชญานี ชาธิพา

ผส030

นร048

1 เด็กชายกวิน สุวรรณพันธ์

ผส031 นายชัยมงคล บุษดี

นร049

2 เด็กหญิงประภาพร นาโสก

ผส032

นร050

1 เด็กชายรัชชานนท์ โง่นหงษ์

ผส033 นางสมรสิงห์ เพียสา

นร051

2 เด็กหญิงขวัญจิรา ผากา

ผส034

นร052

1 เด็กหญิงจารุวรรณ ใจหาญ

ผส035 นางสาวกาญจนมาศ เมธามณี

นร053

2 เด็กชายศตนันท์ สาธุ

ผส036 นางสาวกวิลพร ราชิวงศ์

6
7
8
9

ทอง
เงิน
เงิน
เงิน

บ้านนาโด่
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
บ้านแก่นเต่า
บ้านกุดแข้

นร054

1 เด็กหญิงรินรดา วงษ์ชา

ผส037 นางกุลภาภร บรรจง

นร055

2 เด็กชายปัทมาภรณ์ นารีนุช

ผส038 นางสาวนัยน์ปพร วงษ์ชา

นร056

1 เด็กชายณัฐวุฒิ บับพาน

ผส039 นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ์

นร057

2 เด็กหญิงทิพย์สุดา ติ๊บเต็ม

ผส040 นางอรนุช แสนขาว

นร058

1 เด็กชายสุรชัย ละมัยกลาง

ผส041 นางธนัตถ์ธดิ า สุมา

นร059

2 เด็กหญิงนิชานัน ราชชิต

ผส042

นร060

1 เด็กชายธนวัฒน์ ชาลี

ผส043
ผส044

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขัน
มารยาทไทย ป.4-6

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6

ทีม 2 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
1
2
3
3
4
4

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

โรงเรียน
ชุมชนนาโสก
บ้านเหล่าป่าเป้ด
บ้านป่งเปือย
บ้านนาถ่อน
บ้านม่วงหัก
บ้านนาโด่

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร061

1 เด็กชายวิวัฒน์ คนเพียร

ผส045 นางสมรสิงห์ เพียสา

นร062

2 เด็กหญิงพรรณิภา นาโสก

ผส046

นร063

1 เด็กชายภาวิน นาโสก

ผส047 นายชัยมงคล บุษดี

นร064

2 เด็กหญิงอธิยา สูงเนิน

ผส048

นร065

1 เด็กหญิงพลอยชมพู สลางสิงห์ ผส049 นางพูนศิริ บุษดี

นร066

2 เด็กชายวัชรินทร์ เสียงหวาน ผส050 นางรัศมี สลางสิงห์

นร067

1 เด็กชายจิราวัฒน์ กลางประพันธ์ ผส051 นางสาวลัดดาวรรณ คนดี

นร068

2 เด็กหญิงปรียาพร สุพร

ผส052

นร069

1

ผส053 1

นร070

2

ผส054

นร071

1 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ชา

ผส055 นางกุลภาภร บรรจง

นร072

2 เด็กชายศักดิ์ตระกูล ลาสว่าง ผส056 นางสาวนัยน์ปพร วงษ์ชา

5

ทอง

6

ทอง

6

ทอง

7

ทอง

7

ทอง

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
บ้านหนองน้าเต้า
บ้านนาหัวภู
ชุมชนโพนทราย
บ้านกุดแข้

นร073

1 เด็กชายวรวุธ ศรีสมบูรณ์

ผส057 นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ์

นร074

2 เด็กหญิงเกวริน บับพาน

ผส058

นร075

1 เด็กหญิงศศิธรญา ศาลางาม ผส059 นายภานุวฒั น์ ห้วยทราย

นร076

2 เด็กชายกฤตภาส อุปพันธ์

ผส060

นร077

1

ผส061

นร078

2

ผส062

นร079

1 เด็กหญิงสุทธิดา ทองออน

ผส063 นางลาเพียว บุญเรือง

นร080

2 เด็กชายไตรรักษ์ แข็งแรง

ผส064

นร081

1 เด็กชายเอกราช ชาธิพา

ผส065

นร082

2 เด็กหญิงลัดดา อุระ

ผส066

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขัน
มารยาทไทย ม.1-3

ระดับชั้น ประเภท
ม.1-3

ทีม 2 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
1 ทอง

โรงเรียน
บ้านป่งเปือย

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

นร083

เด็กชายพายุวัฒน์ กลางประพันธ์

ผส067 นางพูนศิริ บุษดี

นร084

เด็กหญิงปีใหม่ เสียงหวาน

ผส068 นางชุติมา ช่อวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล

ป.1-ม.3

ทีม 10 คน

1 ทอง

บ้านเหล่าป่าเป้ด

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร085

เด็กหญิงปิน่ วดี นาโสก

ผส069

นร086

เด็กหญิงกชพร จันทร์ศรี

ผส070

นร087

เด็กหญิงสุภารัตน์ นาโสก

ผส071

นร088

เด็กหญิงวิลาสินี อุคา

นร089

เด็กหญิงเจนจิรา นาโสก

นร090

เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาโสก

นร091

เด็กหญิงชมพูนุช นาโสก

นร092

เด็กหญงิพัชรพร นาโสก

นร093

เด็กหญิงพัชรพร นาโสก

นร094

เด็กหญิงศศิตา จันทร์ศรี

