รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6

ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
1 ทอง

2 ทอง

โรงเรียน
ชุมชนนาโสก

บ้านหนองหญ้าไซย์

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร613

เด็กชายภัทรพงศ์ บับพาน

ผส506 นางจุรีย์พร นาโสก

นร614

เด็กหญิงรัตนวดี สอนละ

ผส507 นางรังษี นาโสก

นร615

เด็กชายณัฏฐิเดช พลชนะ

นร616

เด็กชายธนดล เชียงขวาง

ผส508 นายบัณฑิต อาจวิชัย

นร617

เด็กชายธนพงษ์ มณีวรรณ

ผส509 นายธนวรรธน์ หาญประสพ

นร618 เด็กชายพงศ์กรณ์ มณีวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
การแข่งขันจักรสารไม้ไผ่ ป.4-6

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6

ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

1 ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

นร619

เด็กหญิงวนัสนันท์ กันยะดอย

ผส510 นายบัณฑิต อาจวิชัย

นร620

เด็กหญิงปัทมาภรณ์ เหล่าสินชั

ผส511 นายธนวรรธน์ หาญประสพ

นร621 เด็กหญิงวราลักษณ์ เชียงขวาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6

ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

1 ทอง

บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร622

เด็กหญิงปริญญดา นาโสก

ผส512 นายสุสกิต วังคะฮาต

นร623

เด็กหญิงเนติรัตน์ มัดชะนา

ผส513

นร624

เด็กหญิงกานต์ธิดา พรรณนา

นร625

เด็กหญิงชมัยพร บัวระพา

ผส514 นางศิริบังอร หาญประสพ

นร626

เด็กหญิงนริศรา ลองทอง

ผส515 นางสาวกาญจนมาศ เมธามณี

2 ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

3 เงิน

4 เงิน

ชุมชนโพนทราย

บ้านแก่นเต่า

นร627

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชาลี

นร628

เด็กหญิงณันนการณ์ สิงห์ศร

ผส516 นางลาเพียร บุญเรือง

นร629

เด็กหญิงเกวรินทร์ สุวรรณศรี

ผส517 นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว

นร630

เด็กหญิงกรรณิกา ทองชิน

นร631

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มงคลสุภา

ผส518 นางสาววิภาวดี แพงหอม

นร632

เด็กหญิงชลี ภูมลา

ผส519 นางธนัตถ์ธิดา สุมา

นร633 เด็กหญิงวัชรพล จันสองแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น ประเภท

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 ป.4-6

ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

1 ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

นร634

เด็กชายกิตตินันท์ บุตรดีวงศ์

ผส520 นางพิชชากร เสียงลา

นร635

เด็กชายจิรเมธ เชียงขวาง

ผส521 นางเกศกนก แสงทอง

นร636

เด็กชายบุญเฉลิม แซ่โม้

นร637

เด็กหญิงสุชัญญา นาโสก

ผส522 นายไพรุ้ง นาโสก

นร638

เด็กหญิงดนยา อุดมคา

ผส523 นางรังษี นาโสก

นร639

เด็กหญิงจุลชีวัน บับภาร

นร640

เด็กหญิงอินธิรา พุฒิจีบ

ผส524 นางจณิสตา พุฒิจีบ

นร641

เด็กหญิงพัชราพร บับพาน

ผส525

นร642

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเติม

นร643

เด็กหญิงศิรภัสสร ราชนุวงศ์

ผส526 นางกนกวลี สุภาพันธ์

นร644

เด็กหญิงวรรณิศา ทวีโคตร

ผส527

นร645

เด็กหญิงปณิธิดา แสงศรี

นร646

เด็กชายปรวัสณ์ สวัสดิ์วงไชย

2 ทอง

3 ทอง

4 ทอง

5 ทอง

ชุมชนนาโสก

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

บ้านนาโสกน้อย

ชุมชนโพนทราย

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

ผส528

นร647

เด็กชายวัชรพล คนดี

ผส529

นร648 เด็กชายทิตพงษ์ เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
ระดับชั้น ประเภท
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน ม.1-3 ม.1-3 ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

1 ทอง

ชุมชนโพนทราย

นร649

เด็กหญิงสุทธิดา แดงสีท่า

ผส530 นางศศิธร แน่นอุดร

นร650

เด็กหญิงพิชชาภา อุระ

ผส531 นางศศินันท์ แฝงสาคู

นร651

เด็กชายทวีศักดิ์ คาศรีพล

ผส532 นายวัชราวุธ สายวร

นร652

เด็กหญิงนภรัตน์ กลางประพันธ์ ผส533 นายรินทอง จาปา

นร653

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมตน

2 ทอง

บ้านป่งเปือย

ชื่อ - สกุลนักเรียน

นร654 เด็กหญิงพัชรพร เบญมาตย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
ระดับชั้น ประเภท
การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ป.4-6 ป.4-6 ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล
1 ทอง

2 ทอง

การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-3 ม.1-3

ทานาพริก ผักสดเครื่องเคียง ป.4-6 ป.4-6

ทีม 3 คน

ทีม 3 คน

1 ทอง

1 ทอง

โรงเรียน
ดงยางนันทวัน

บ้านกุดแข้ใต

ชุมชนโพนทราย

บ้านดงยางนันทวัน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

ผส534 นางนงลักณ์ จาปา
ผส535
เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร655

เด็กหญิงสุริวิภา อัคศรี

ผส536 นางวยุณีย์ คล่องแคล่ว

นร656

เด็กหญิงวรรณวิมล ขาวอ่อน

ผส537 นางคริษฐา คนขยัน

นร657

เด็กหญิงนรีการนต์ ทวยเจริญ

นร658

เด็กหญิงพิมดา ปัญญา

ผส538 นายสงขลา ผายพันธ์

นร659

เด็กหญิงธาวิตา ชาวดร

ผส539 นางฐานิษนันท์ เชาว์รงุ่ เรือง

นร660

เด็กหญิงกมลวรรณ ตรงเทีย่ ง

นร661

เด็กหญิงวรารักษ์ วงษา

ผส540 นางศศิธร แน่นอุดร

นร662

เด็กหญิงนฤพร ป้องเพชร

ผส541 นางสาวธัญวลัย สิทธิยา

นร663

เด็กชายนพรัตน์ มงคลสุภา

นร664

ผส542

นร665

ผส543

นร666
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานการอาชีพ)
รายการแข่งขัน
การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6 ทีม 3 คน

และอาหารหวาน (ขนมไทย)

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 ป.4-6

ทีม 3 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล โรงเรียน
เลขทะเบียน
1 ทอง
บ้านเหล่าป่าเป้ด นร667
นร668
นร669
2 ทอง
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
นร670
นร671
นร672
3 ทอง
ดงยางนันทวัน
นร673
นร674
นร675
1 ทอง

2 ทอง

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3

1 ทอง

บ้านหนองหญ้าไซย์

ชุมชนโพนทราย

ชุมชนโพนทราย

ชื่อ - สกุลนักเรียน
เลขทะเบียน
เด็กหญิงชนกพร นาโสก
ผส544
เด็กหญิงสวนุช นาโสก
ผส545
เด็กหญิงอินทิวา นาโสก
เด็กหญิงเมธิตรา จาปา
ผส546
เด็กหญิงอินทิรา พุฒิจีบ
ผส547
เด็กหญิงนรินทราทิพย์ เสน่ห์ผุด
เด็กหญิงขวัญข้าว คนดี
ผส548
เด็กหญิงมนัสวีร์ คาพิลา
ผส549
เด็กหญิงกัลยา สุวรรณมงคล

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน
นางวลัยลักษณ์ จิตรจักร
นางสาวนวลตา นาโสก
นางสาวสุจิตรา พรมพินจิ
นายชัยยะ พรมพิศ

นางวยุณีย์ คล่องแคล่ว
นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา

นร676

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ผันผ่อน

ผส550 นางวลัยพร เหลือศิริ

นร677

เด็กหญิงสุนิสา ชัยสงค์

ผส551 นางศิริบังอร หาญประสพ

นร678

เด็กหญิงอรัญญา สิงห์สุ

นร679

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชราลิน

ผส552 นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว

นร680

เด็กหญิงสุชาดา เนาคาแพง

ผส553 นางลาเพียร บุญเรือง

นร681

เด็กหญิงฤดีรัตน์ พรมมา

นร682

นางสาวกรรณิการ์ รัตเนตร

ผส554 นางศศินันท์ แฝงสาคู

นร683

นางสาวพัชชาภา ศุภเลิศ

ผส555 นางศศินันท์ แฝงสาคู

นร684 นางสาวสุนิสา สวัสดิ์วงษ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น ประเภท

อันดับที่ เหรียญรางวัล

โรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3

ป.1-3

ทีม 2 คน

1 ทอง
2 ทอง
3 ทอง
4 ทอง

สร้างการ์ตนู แอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3

1 ทอง

ชุมชนนาโสก
บ้านหนองนาเต้า
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

บ้านนาโด่
บ้านป่งเปือย

นร685

เด็กชายศิวภัทร์ อาจดวงดี

ผส556 นางไพรวัลย์ แสนสุข

นร686

เด็กหญิงอะมันดา โสมจันทร์

ผส557 นางสาวสิรินะดา นาโสก

นร687

เด็กชายกิตติพงษ์ สีโลน

ผส558 นางจาปี รัตพันธ์

นร688

เด็กหญิงอาจีรยา นารีนุช

ผส559

นร689

เด็กหญิงธัญสินี คนเพียร

ผส560 นางอรนุช แสนขาว

นร690

เด็กหญิงวรัญญา ศรีอินทร์

ผส561

นร691

เด็กหญิงบุษบา วงษ์ชา

ผส562

นร692

เด็กชายธนพล นารีนุช

ผส563

นร693

ผส564

นร694

ผส565

นางสาวอมรรัตน์ ธัญญอัครพัฒน์

นร695
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6

สร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-Book) ป.4-6

ป.4-6
ป.4-6

ทีม 2 คน
ทีม 2 คน

1 ทอง
1 ทอง
2 ทอง

สร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-Book) ม.1-3

ม.1-3

ทีม 2 คน

1 ทอง

ชุมชนโพนทราย
บ้านกุดแข้
ชุมชนโพนทราย
คาฮีเบญจวิทย์

นร696

เด็กชายนัทพงษ์ สมศรี

ผส566 นางสาวธัญวลัย สิทธิยา

นร697

เด็กชายณัฐทภัทร

ผส567

นร698

เด็กหญิงกาญจนา พันธ์หมุด

ผส568

นร699

เด็กหญิงพิมพ์ธาดา กลิ่มปทุมทิพย์ ผส569

นร700

เด็กชายณัฐภัทร แสนวิเศษ

ผส570

นร701

เด็กชายเอกชัย ทองออน

ผส571

นร702

นายมงคล กงนะ

ผส572 นางสาววิลาวัลย์ ชินวรรณะ

นร703 นายไชยรีย์ กงนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
รายการแข่งขัน
การใช้โปรแกรมนาเสนอ

ระดับชั้น ประเภท
ป.4-6 ทีม 2 คน

อันดับที่ เหรียญรางวัล โรงเรียน
1 ทอง
บ้านนาโด่

เลขทะเบียน
ชื่อ - สกุลนักเรียน
นร704 เด็กหญิงพัชลิดา นารีนุช

ผส573 นางอุไร จันปุม่
เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน
ผส574 นางสาวอมรรัตน์ ธัญญอัครพัฒน์

(Presentation) ป.4-6

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ม.1-3

ม.1-3

ทีม 2 คน

2 ทอง

บ้านกุดแข้

3 ทอง

ชุมชนนาโสก

4 ทอง

บ้านนาหัวภู

1 ทอง

บ้านป่งเปือย

นร705
นร706
นร707
นร708
นร709
นร710
นร711

เด็กชายภคพงศพัทร เลือดไทสง
เด็กหญิงกชพร เขจรพารถ
เด็กหญิงอรอนงค์ เชี่ยวชาญ
เด็กชายชัยเชษฐ์ ไชยโคตร
เด็กชายนิติศักดิ์ เสียงใส
เด็กหญิงวรัญญา อืนยง
เด็กหญิงสกุล พรมวิชา

ผส575
ผส576 นายอภินันท์ ก้อนใจจิตร
ผส577
ผส578 นายนิรุจน์ เพียรจิตร
ผส579
ผส580 นางสาวราไพ คนเพียร
ผส581

นร712

ผส582

นร713

ผส583

นร714

