รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ป.1-3

ทีม 6 คน

1

ทอง

บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร715 เด็กชายเกียรติวุฒิ วงศ์ชา

ผส584

นร716 เด็กชายกวิน สุวรรณพันธ์

ผส585

นร717 เด็กชายกฤตเมธ บับพาน

ผส586

นร718 เด็กชายธัญธรณ์ ใจเทีย่ ง
นร719 เด็กชายณัฐดนัย คาภานุช
นร720 เด็กชายบรรต สิงห์ศร
2

ทอง

ชุมชนนาโสก

นร721 เด็กชายศิวภัทร อาจดวงดี

ผส587 นางสีสวาท นาโสก

นร722 เด็กชายประภวิชณ์ รูปสวย

ผส588 นางอรดินทร์ ศรีทอง

นร723 เด็กชายสุรเดช นาโสก

ผส589 นายทวีศักดิ์ ศรีทอง

นร724 เด็กชายสุริยวงค์ คงมาก
นร725 เด็กชายณัฐวุฒิ จาปา
นร726 เด็กชายพิสิฏฐพล อุดมคา
3

ทอง

หนองนาเต้า

นร727 เด็กชายพรพิพัฒน์ พิกุลศรี

ผส590

นร728 เด็กชายภควัษณ์ ทัศบุตร

ผส591

นร729 เด็กชายชัยมงคล ยืนยง

ผส592

นร730 เด็กชายปริวาส สุพร

นร731 เด็กชายธีรภัทร นารีนุช
นร732 เด็กชายกนกชัย เศษสุวรรณ์
4

เงิน

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นร733 เด็กชายกฤษฎา อนันต์

ผส593 นายนาที ผิวขา

นร734 เด็กชายณัฐพล ภูตีกา

ผส594 นางวงศ์จิต ห้วย

นร735 เด็กชายธนเดช บับพาน

ผส595

นร736 เด็กชายวันเฉลิม ไชยชนะ
นร737 เด็กชายกิตติวัฒน์ บับพาน
นร738 เด็กชายนพนัย บับภาร
5

เงิน

ป่งเปือย

นร739 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สกุลทอง

ผส596

นร740 เด็กชายธันวา รอบคอบ

ผส597

นร741 เด็กชายปิติ จาปา

ผส598

นร742 เด็กชายวชิระ รัตนเพชร
นร743 เด็กชายพีระวิชญ์ เย็นฉ่า
นร744 เด็กชายรัฐพงษ์ สมตน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการแข่งขัน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

ระดับชั้น ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล
ป.4-6 ป.4-6

ทีม 6 คน

1

ทอง

โรงเรียน
บ้านเหล่าป่าเป้ด

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร745 เด็กชายกสิวัฒน์ สมตน

ผส599 นายสมาน สิงห์ศร

นร746 เด็กชายต่อตระกูล จอนสูงเนิน

ผส600 นายเมตตา นาโสก

นร747 เด็กชายธนากร สุวรรณพันธ์
นร748 เด็กชายวรวิทย์ นาโสก
นร749 เด็กชายศุภกิจ สิงห์ศร
นร750 เด็กชายจิรวัฒน์ รัตพันธ์

2

ทอง

คาฮีเบญจวิทย์

นร751 เด็กชายวิถี ธิบูรณ์บุญ

ผส601 นายอภิวิชญ์ บารุง

นร752 เด็กชายสุริยันต์ กงนะ

ผส602 นายนิรมิตร จัตตุพันธ์

นร753 เด็กชายศุภชัย พิทักษ์โยธี
นร754 เด็กชายสุริยา ศรีษะโม
นร755 เด็กชายธีรภัทธ สุขอนันต์
นร756 เด็กชายอนนต์ ยะไชยศรี
3

ทอง

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นร757 เด็กชายพนาสน ไขกันหา

ผส603 นายยุทธการ กอสุวรรณ

นร758 เด็กชายภูวเนตร เบ็จมาตร

ผส604 นายนาที ผิวขา

นร759 เด็กชายจารุพัสตร์ เป็นขัน
นร760 เด็กชายอมรินทร์ บับพาน
นร761 เด็กชายอานาจ พรมแก้วศรี
นร762 เด็กชายศิริพงษ์ บับพาน
4

เงิน

บ้านป่งเปือย

นร763 เดืกชายจักราวุธ จาปี

ผส605 นายประชา สลางสิงห์

นร764 เด็กชายสืบศักดิ์ สลางสิงห์

ผส606 นายสมชาย ไวสู้ศึก

นร765 เด็กชายกิตติศักดิ์ นารีนุช
นร766 เด็กชายวุฒิชัย เสียงหวาน
นร767 เด็กชายสุพรัตน์ บับพาน
นร768 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีสมสุข
5

เงิน

ชุมชนนาโสก

นร769 เด็กชายสิรภัทร นาโสก

ผส607 นายเฉลิมกรุง นาโสก

นร770 เด็กชายนศุกลวัฒน์ วิระยะชัย

ผส608 นายไพรุ้ง นาโสก

นร771 เด็กชายอนุสิทธิ์ อุระ
นร772 เด็กชายพันธวัช นาโสก

นายนิยม นาโสก

นร773 เด็กชายชัยเชษฐ์ ไชยโคตร
นร774 เด็กชายนิติศักดิ์ เสียงใส
6

ทองแดง บ้านนาโด่

นร775 เด็กชายพีรพงษ์ สุริโย

ผส609

นร776 เด็กชายกฤษดา อวนตา

ผส610

นร777 เด็กชายจักรรินทร์ จันปุม่
นร778 เด็กชายนนท์ธวัช บัดชะนา
นร779 เด็กชายกิตติชัย รัตนพันธ์
นร780 เด็กชายพรเทพ เหลืองอ่อน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการแข่งขัน
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน/ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6

ระดับชั้น ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล
ป.4-6

ทีม 3 คน

1

ทอง

โรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

บ้านหนองหญ้าไซย์ นร789 เด็กหญิงปนัดดา มูลศรีสุข

นร790 เด็กหญิงจันจิรา สิงห์สุ

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน
ผส611 นางพิชชากร เสียงลา
ผส612 นางเกศกนก แสงทอง

นร791 เด็กหญิงประภาพร ใจหาญ
2

ทอง

บ้านนาโสกน้อย

นร792

ผส613

นร793

ผส614

นร794
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-6

ป.4-6

ทีม 3 คน

1

ทอง

บ้านนาถ่อน

นร795

ผส615

นร796

ผส616

นร797

