รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
รายการแข่งขัน
ระดับชั้น ประเภท อันดับที่
1.การแข่งขันเครื่องร่อนเดินตาม ป.1-3
ทีม 2 คน
1

เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ทอง บ้านหนองหญ้าไซย์ นร280 เด็กชายภูวดล เทพารักษ์

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

ผส237 นางวลัยพร เหลือศิริ

นร281 เด็กชายเจษฎากร เชียงขวาง ผส238 นางศิริบังอร หารประสพ
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล

ป.4-6

ทีม 2 คน

1
2
3
1

ทอง ชุมชนนาโสก
ทอง บ้านนาโด่
ทอง บ้านนาถ่อน
เงิน แก้งนาบอน

นร282 เด็กชายวันวิสา นาโสก

ผส239 นายไพรรุ่ง

นร283 เด็กชายณัฐวุฒิ แสงกล้า

ผส240

นร284 เด็กชายจักรรินทร์ จันปุม่

ผส241 นางสาวนาฏศิลย์ คนหมั่น

นร285 เด็กชายกฤษณะ อวนตา

ผส242

นร286 เด็กชายอภิสิทธิ์ ใจเอื้อ

ผส243

นร287 เด็กชายคทาวุฒิ นาคชาติ

ผส244

นร288 เด็กชายภูวเนตร เบ็ยจะเตร ผส245
นร289 เด็กชายเด็กชายวิศษิ ฏ์ เบิกขุนทด ผส246

1
1
1

เงิน บ้านหนองหญ้าไซย์ นร290 เด็กชายธวัชชัย พันธ์หมด

ผส247 นางวลัยพร เหสือศิริ

นร291 เด็กชายธีรยุทธ เชี่ยวชาญ

ผส248 นางพิชชากร เสียงล้้า

นร292 เด็กชายเชิดเกียรติ ผาสุก

ผส249

นร293 เด็กชายณัณพงศ์ ใจเทีย่ ง

ผส250

เงิน บ้านดงยางนันทวัน
ทองแดง ค้าฮีเบญจวิทย์

นร294 เด็กชายฤทธิเดช สัสดีไกรษร ผส251 นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรณะ

นร295 เด็กชายธีรภัทร สุขอนันต์

ผส252 นางทัศนา มะลิซ้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น

การแข่งขันเครือ่ งร่อนประเภทร่อนนาน

ป.4-6

ประเภท อันดับที่
ทีม 2 คน

1
2
1

เหรียญรางวัล

โรงเรียน

ทอง บ้านดงยางนันทวัน
ทอง บ้านนาโด่
ทองแดง ค้าฮีเบญจวิทย์

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ผส253 นายสุริยา ธาดา

นร297 เด็กชายณัชพล พังคี

ผส254

นร298 เด็กชายรัฐศาสตร์ ล้้าเลิศ

ผส255 นางสาวปิยะดา นารีนุช

นร299 เด็กชายณัฐวุฒิ อุปัญ

ผส256

นร300 เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยปัญญา ผส257 นางสาวดรุณี แสงพิศาล
ผส258

ทองแดง หนองหญ้าไซย์/ชุมชนนาโสก นร302 เด็กชายกฤษติกรณ์ เงินขาว ผส259 นางวลัยพร เหลือศิริ
นร303 เด็กชายจิราวุฒิ ศิริวรรณ

3

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร296 เด็กชายอติรุจ มณีวัน

นร301 เด็กชายทินกร กงนะ
2

เลขทะเบียน

ทองแดง แก้งนาบอน

ผส260 นางเกศกนก แสงทอง

นร304 เด็กชายประเสริฐศักดิ์ บับภาร ผส261
นร305 เด็กชายปัญณวิชญ์ เที่ยงนอง ผส262

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ป.๑-๖
ทางวิทยาศาสตร์

ทีม ๒ คน

1
2

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(นาน) ม.1-3

ม.1-3

ทีม 2 คน

1
1

ทอง บ้านเหล่าป่าเป้ด
ทอง บ้านนาโด่
ทอง ค้าฮีเบญจวิทย์
ทองแดง บ้านป่งเปือย

นร306 เด็กชายธนากร สุวรรณพันธ์ ผส263 นายสุสกิต วังคะฮาต
นร307 เด็กชายจิรวัฒน์ รัตพันธ์

ผส264 นายวาทธรรม จิตจักร

นร308 เด็กชายกฤษณะ อวนตา

ผส265 นางสาวนาฏศิลป์ ดรหมั่น

นร309 เด็กชายชินพันธ์ รัตนพันธ์

ผส266

นร310 เด็กชายกฤษฎา วิบูลย์กุล

ผส267 นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรธ

นร311 เด็กชายจักรี หลีเชล

ผส268 นางทัศนา มะลิซ้อน

นร312 เด็กหญิงอารีญา จ้าปา

ผส269 นางสุตานันต์ ปางชาติ

นร313 เด็กหญิงสุปราณี กลางประพันธ์ ผส270 นายพัฒธนา กลางประพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(บินไกล)

ม.1-3

ประเภท อันดับที่
ทีม 2 คน

1

เหรียญรางวัล

โรงเรียน

ทอง บ้านป่งเปือย

(โดยปล่อยด้วยมือ) ม.1-3
2

ทอง ค้าฮีเบญจวิทย์

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร314 เด็กหญิงเนตรดาว จ้าปา

ผส271 นางสุตานันท์ ปางชาติ

นร315 เด็กชายศิริทัศน์ สมตน

ผส272 นายพัฒธนา กลางประพันธ์

นร316 เด็กชายชนกนันท์ อุปโมง

ผส273 นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรธนะ

นร317 เด็กชายระพีพัฒน์ กงนะ

ผส274 นางสาวทัศนา มะลิซ้อน

