รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66
เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน
1. การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์

ระดับชั้น ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล
โรงเรียน
ป.1-3
เดี่ยว
1
ทอง รร.ชุมชนนาโสก
2

ป.4-6

เดี่ยว

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

ชื่อ - สกุลนักเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร421

เด็กชายเนติณฐกานต์ นาโสก

ผส342 ครูไพรวัล แสนสุข

นร422

เด็กชายธนลภ สุวรรณพันธ์

ผส343 นายประยูร บุญเหลื่อม

1

ทองแดง รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นร423

เด็กหญิงวรัชยา ฤทธิวงษ์

ผส344 นายปัญณวิชญ์ นาโสก

2

ทองแดง รร.บ้านป่งเปือย

นร424

เด็กชายศุพศักดิ์ กะทะมุกดา

ผส345 นางสุตานันท์ ปางชาติ

เข้าร่วม รร.ชุมชนโพนทราย

นร425

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองออน

ผส346 นางศรีสุมล คาบุญ

เข้าร่วม รร.บ้านกุดแข้

นร426

เด็กหญิงพรนภัส ผาดี

ผส347 นางพรพิมล ศิริกุล

เข้าร่วม รร.บ้านนาโด่

นร427

เด็กหญิงธิติมา ปิยะมาตย์

ผส348 นางสาวพัทธ์ธีรา บับพาน

1
2

ทอง

เลขทะเบียน

ทอง

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร428 เด็กหญิงสุชาดา จุลลาย ผส349 นายประยูร บุญเหลื่อม

ทอง

รร.คาฮีเบญจวิทย์

นร429 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บับภาร ผส350 นางสาวทัศนา มะลิซ้อน

เงิน

รร.บ้านกุดแข้

นร430 เด็กชายภานุ พรรณนา ผส351 นายอภินันท์ ก้อนใจจิตร

เงิน

รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นร431 เด็กหญิงภัครวดี บับพาน ผส352 นายสุเทพ สุวรรณไตย์

ทองแดง รร.บ้านม่วงหัก

นร432 เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูจนั ทึก ผส353 นางสาวอรพรรณ คนซื่อ

ทองแดง รร.ชุมชนนาโสก

นร433 เด็กชายชนนันท์ สิงห์ศร ผส354 นายนิยม นาโสก

ทองแดง รร.บ้านนาโด่

นร434 เด็กหญิงศุภทั รตรา มาตย์คา ผส355 นายธีรยุทธ์ สิงห์ศร

เข้าร่วม รร.ชุมชนโพนทราย

นร435 เด็กหญิงอรจิรา ปฏิโชติ ผส356 นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว

เข้าร่วม รร.บ้านนาหัวภู
ม.1-3

เดี่ยว

1

ทอง

คาฮีเบญจวิทย์

นร436 เด็กหญิงมัณฑนา พลสุวรรณ ผส357 นายสมพงษ์ พลสุวรรณ
นร437 เด็กหญิงวรรณา บุตรวงค์ ผส358 นางศศิธร ศรีโยธี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. การแข่งขันสร้างสรรค์ ป.4-6
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP

ทีม 2 คน

1
2
1

ม.1-3

ทีม 2 คน

1

ทอง
ทอง
เงิน
ทอง

รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นร438
รร.ชุมชนนาโสก
รร.บ้านนาหัวภู

ชุมชนโพนทราย

เด็กหญิงนริญา พาดี

นร439

เด็กชายจงกล พาดี

นร440

เด็กชายธรรมธัช นาโสก

นร441

เด็กชายอรรถวุฒน์ นาโสก

นร442

เด็กชายจงกล พาดี

นร443

เด็กหญิงนริญา พาดี

นร444

เด็กชายกฤษดา เชี่ยวชาญ

นร445

เด็กชายศุภชัย จันทวงศ์

ผส359

นางสาวราไพ คนเพียร

ผส360

นายประชาน แสนสุข

ผส361

นางสาวราไพ คนเพียร

ผส362

รุชชดา คาลือช้ย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3

เดี่ยว

1

ทอง

รร.บ้านนาโด่

2

ทอง

รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นร447 เด็กหญิงณัฐณิชา บับพาน ผส364 นายปัญญวิชญ์ นาโสก

1

เงิน

รร.บ้านหนองนาเต้า

นร448 เด็กชายชินวุฒิ จันปุม่

2

เงิน

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร449 เด็กชายวัฒนา ชุ่มแก้ว ผส366 นายประยูร บุญเหลื่อม

3

เงิน

รร.ชุมชนนาโสก

นร450 เด็กหญิงพิชนก นาโส

1

ทองแดง รร.บ้านกุดแข้

นร446 เด็กหญิงพิชญภรณ์ บังศรี ผส363 นางสาวพัทธ์ธีรา บับพาน
ผส365 นางจาปี รัตพันธ์
ผส367 นายประชาน แสนสุข

นร451 เด็กชายธนาวัฒน์ วาปี ผส368 นางพรพิมล ศิริกุล

ป.4-6

เดี่ยว

2

ทองแดง รร.บ้านนาถ่อน

นร452 เด็กหญิงนัชชา ทองออน ผส369 นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด

3

ทองแดง รร.บ้านป่งเปือย

นร453 เด็กชายโดยอง เสียงหวาน ผส370 นางสุตานันท์ ปางชาติ

4

ทองแดง รร.คาฮีเบญจวิทย์

นร454 เด็กชายปารเมศ โพชินันขา ผส371 นางสาวปรียาภา หวังชินกลาง

5

ทองแดง รร.บ้านหนองหญ้าไซย์

นร455 เด็กหญิงกวิตา เมืองโคตร ผส372 นางวลัยพร เหลือศิริ

1

ทอง

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

นร456 เด็กชายธีรพงศ์ นาโสก ผส373 นายประยูร บุญเหลื่อม

2

ทอง

รร.บ้านนาโด่

นร457 เด็กชายเสฎวุฒิ วงค์ช้า ผส374 นางสาวพัทธ์ธีรา บับพาน

1

ทองแดง รร.บ้านหนองนาเต้า

นร458 เด็กชายนัฐวุฒิ ลาภเจริญ ผส375 นางจาปี รัตพันธ์

2

ทองแดง รร.คาฮีเบญจวิทย์

นร459 เด็กหญิงภครพรรัศภา โผรีย์ ผส376 นางสาวทัศนา มะลิซ้อน

3

ทองแดง รร.ชุมชนนาโสก

นร460 เด็กชายธีรเทพ นาโสก ผส377 นายนิยม นาโสก

เข้าร่วม รร.บ้านนาหัวภู

นร461 เด็กหญิงวรัญญา ยืนยง ผส378 นางสาวราไพ คนเพียร

เข้าร่วม รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นร462 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บับพาน ผส379 นายสุเทพ สุวรรณไตรย์

ม.1-3

เดี่ยว

เข้าร่วม รร.บ้านกุดแข้

นร463 เด็กหญิงวิจิตรา อุระ

ผส380 นายอภินันท์ ก้อนใจจิตร

เข้าร่วม รร.บ้านป่งเปือย

นร464 เด็กหญิงพิยดา จาปา

ผส381 นายพัทธนา กลางประพันธ์

เข้าร่วม รร.บ้านกุดแข้ใต้

นร465

ผส382 นายสงขลาผายพันธ์

เข้าร่วม รร.ชุมชนโพนทราย

นร466 เด็กชายณัฐภัทร แสนวิเศษ ผส383 นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว

เข้าร่วม รร.บ้านนาถ่อน

นร467 เด็กหญิงธนัญชนก คนเพียร ผส384 นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด

เด็กหญิงมนทกานต์ เบญมาตย์

1

ทอง

รร.คาฮีเบญจวิทย์

นร468

เด็กหญิงปิยะวรรณ กงนะ

ผส385

นางศศิธร ศรีโยธี

1

ทอง

รร.บ้านป่งเปือย

นร469

เด็กหญิงอันธิกา เสียงหวาน

ผส386

นายวิเชียร สลางสิงห์

1

ทอง

รร.ชุมชนโพนทราย

นร470

เด็กชายวีรภัทร อุระ

ผส387

นางสาวรุจริ ดา คาลือชัย

