รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายการแข่งขัน
ระดับชั้น ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล โรงเรียน เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลนักเรียน เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ทีม3คน 1
ทอง รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด นร318 เด็กหญิงณัฐลิกา คาภานุช ผส275 นายสุสกิต วังคะฮาต
1
ทอง รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด นร319 เด็กหญิงสุฐิตา สิริสุขทรัพย์ ผส276
1

ทอง

นร320

เด็กชายพงศรธร สิงห์ศร

2

ทอง รร.ชุมชนนาโสก นร321

เด็กหญิงจิรนันท์ นาโสก

ผส277

2

ทอง รร.ชุมชนนาโสก นร322

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงกล้า

ผส278

2

ทอง รร.ชุมชนนาโสก นร323

เด็กหญิงนุชจิตรา นาโสก

3

ทอง รร.บ้านนาโด่

นร324

เด็กหญิงภิญญดา อุปัญ

ผส279

3

ทอง รร.บ้านนาโด่

นร325

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อานาจ

ผส280

3

ทอง รร.บ้านนาโด่

นร326

เด็กหญิงพัชลิดา นารีนุช

1

เงิน รร.บ้านม่วงหัก

นร327

เด็กหญิงเบญจมาศ เชี่ยวชาญ

ผส281

1

เงิน รร.บ้านม่วงหัก

นร328

เด็กหญิงอุทุมพร โยริบุตร

ผส282

1

เงิน รร.บ้านม่วงหัก

นร329

เด็กหญิงสุนิตา ทองออน

2

เงิน รร.คาฮีเบญจวิทย์ นร330

เด็กชายณัฐวุฒิ เป้งคาภา

ผส283

2

เงิน รร.คาฮีเบญจวิทย์ นร331

เด็กหญิงสุมิตตรา กงนะ

ผส284

2

เงิน รร.คาฮีเบญจวิทย์ นร332

เด็กหญิงกรกนก กงนะ

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

นายไพรุ้ง นาโสก

ปิยะดา นารีนุช

นางสาวอรพรรณ คนซื่อ

นางสาวดรุณี แสงพิศาล

ม.1-3 ทีม3คน

1

ทองแดง รร.ชุมชนโพนทราย นร333

เด็กวรายุทธ อุปัญ

ผส285

1

ทองแดง รร.ชุมชนโพนทราย นร334

เด็กชายวีรศักดิ์ นิตตะโย

ผส286

1

ทองแดง รร.ชุมชนโพนทราย นร335

เด็กชายกิตติ คนซื่อ

2

ทองแดง รร.บ้านกุดแข้

นร336

เด็กหญิงณรรฒทริก วาปี

ผส287

2

ทองแดง รร.บ้านกุดแข้

นร337

เด็กหญิงกิ่งแก้ว อุระ

ผส288

2

ทองแดง รร.บ้านกุดแข้

นร338

เด็กหญิงศิริประภา นันดา

ทอง คาฮีเบญจวิทย์ นร339

นางลาเพียร บุญเรือง

นางสาว

เด็กชายโชคชัย ใจสุข

ผส289

นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรณะ

นร340

เด็กหญิงเกษมณี พาลึก

ผส290

นางอุไร จันปุม่

นร341

เด็กหญิงชิตยาภรณ์ พุทไธสง

ผส291

นางกาญจณี สายบุง่ คล้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ป.4-6 ทีม3คน 1
ทอง คาฮีเบญจวิทย์ นร342
ทดลอง
นร343
นร344
ทอง เหล่าป่าเป้ด นร345
2
นร346
นร347
ทอง แก้งนาบอน นร348
3
นร349
นร350
ทอง นาโด่
นร351
4

เด็กหญิงอัยญริน กงนะ ผส292 นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรณะ
เด็กหญิงศิรินทรา ภูกันหา

ผส293 นางสาวดรุณี แสงพิศาล

เด็กหญิงสุพฒ
ั ตรา โพธิสาร

ผส294 นายสุสกิต
เด็กหญิงอินทิรา นาโสก ผส295

เด็กหญิงพิมพิไล พัดชนะโชติ

เด็กหญิงชมัยพร พรมพาน

เด็กชายนนทกร บับพาน ผส296 นายชัยยะ
เด็กชายสิทธิศักดิ์ บับพาน

ผส297

เด็กหญิงชลดา บับพาน
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อานาจ

ผส298 นางสาวนาฏศิลป์

นร352 เด็กหญิงภิญญดา อุปัญ ผส299
นร353 เด็กหญิงพัชลิดา นารีนชุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ป.4-6 ทีม3คน 1
ทอง แก้งนาบอน นร354 เด็กชายภานุชิต นนทจันท์ ผส300 นายชัยยะ พรมพิศ
นร355 เด็กชายนิวตั ิ บับพาน ผส301 นายยุทธการ กอสุวรรณ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์
นร356 เด็กชายวิศิษฐ์ เบิกขุนทด
2

ทอง บ้านเหล่าป่าเป้ด นร357 เด็กชายศุภกิจ สิงห์ศร ผส302 นายสุสกิต วังคะฮาต
นร358 เด็กชายกสิวัฒน์ สมตน ผส303
นร359 เด็กชายวรวิทย์ นาโสก

5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

ป.1-6 ทีม3คน

1

ทอง

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร360

เด็กชายธนากร สุวรรณพันธ์

ผส304

นายสุสกิต วังคะฮาต

นร361

เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนพันธ์

ผส305

นายวาทธรรม จิตจักร

นร362

เด็ก

