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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
รายการแข่งขัน
1. แอโรบิก

ระดับชั้น
ป.1-6

ประเภท อันดับที่ เหรียญรางวัล โรงเรียน เลขทะเบียน ชื่อ - สกุลนักเรียน เลขทะเบียน
ทีม๑๕คน

1

ทอง

รร.ชุมชนโพนทราย

ชื่อ - สกุลผู้ฝึกสอน

นร363

เด็กหญิงสุพิตรา จันทวงศ์

ผส306

นางลาเพียร บุญเรือง

นร364

เด็กหญิงสุพัสสรา ยศศรียา

ผส307

นางบูระณา อุระ

นร365

เด็กหญิงศิริขวัญ วงษ์ใส

ผส308

นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว

นร366

เด็กหญิงสุชาดา เนาค่าแพร

ผส309

นายนิวตั ศาสตร์แก้ว

นร367

เด็กหญิงนิตยา อุระ

นร368

เด็กหญิงอารยา ผาสุก

นร369

เด็กวริศรา คาขาว

นร370

เด็กหญิงประวีนา ลุณริลา

นร371

เด็กญิงฤดีรัตน์ พรมมา

นร372

เด็กหญิงณัฐนิชชา กองทุ่งมน

นร373

เด็กหญิงธารารัตน์ ชาธิพา

นร374

เด็กหญิงนิภาพร ผาสุข

นร375

เด็กชายวีระยุทธ อุระ

นร376

เด็กชายนพนันท์ อุปโมง

นร377

เด็กชายประเมษฐ์ คนเพียร

2

ทอง

รร.บ้านนาโสกน้อย

นร378

เด็กหญิงชุติมา อุระ

ผส310

นร379

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทราช

ผส311

นร380

เด็กหญิงพรนิภา ทองอ่อน

ผส312

นร381

เด็กหญิงศศิภา ทองอ่อน

ผส313

นร382

เด็กหญิงภารดี บัวมิ่ง

นร383

เด็กหญิงสุพัตรา วันคากูด

นร384

เด็กหญิงวรรณศา ทวีโคตร

นร385

เด็กหญิงปณิธดิ า แสงศรี

นร386

เด็กชายธนาวัฒน์ ผาสุก

นร387

เด็กหญิงศิริญญา ราชนุวงศ์

นร388

เด็กหญิงศิรภัสสาร ราชนุวงศ์

นร389

เด็กหญิงโลมฤดี เชี่ยวชาญ

นร390

เด็กชายภาคภูมิ บัวมิ่ง

นร391

เด็กหญิงกิ่งกมล วันคากูด

นร392

เด็กชายกฤษฎา นามศรี

นางกนกวลี สุภาพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล ป.1-6
ศึกษา

ทีม๒คน

1
2

เงิน
เงิน

รร.บ้านเหล่าป่าเป้ด

รร.ชุมชนนาโสก

นร393

เด็กหญิงพิมพิไล พัดชนะโชติ

ผส314 นายวาทธรรม จิตจักร

นร394

เด็กหญิงชมัยพร พรมพาน

ผส315

นร395

เด็กหญิงศิริลกั ษณ์ นารีนชุ

ผส316 นายไพรุ้ง นาโสก

นร396 เด็กหญิงชนิตสิริ นาโสก ผส317 นางจุรีย์พร นาโสก

1

ทองแดง

รร.คาฮีเบญจวิทย์

นร397 เด็กหญิงสุภาสินี พรมมา ผส318
นร398 เด็กหญิงสุดารัตน์ อัมโพด ผส319

2

ทองแดง

รร.บ้านนาโสกน้อย

นร399 เด็กหญิงโลมฤดี เชี่ยวาญ ผส320 นางกนกวลี สุภาพันธ์
นร400 เด็กหญิงชุติมา อุระ

3

ทองแดง

รร.บ้านป่งเปือย

ผส321

นร401 เด็กหญิงปณิตา คนซือ่ ผส322 นายพัฒนา กลางประพันธ์
นร402 เด็กหญิงญาณิศา จาปา ผส323

4

ทองแดง

รร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นร403 เด็กหญิงบุษกร บับพาน ผส324 นายยุทธการ กลสุวรรณ
นร404

เด็กหญิงรุ่งนภา มณีวรรณ

ผส325

เข้าร่วม รร.บ้านนาถ่อน นร405 เด็กหญิงโสรียา ภาดี ผส326 นางทิพเกสร สุนทรส
นร406 เด็กหญิงสินาภรณ์ ระนา ผส327
เข้าร่วม

รร.บ้านหนองหญ้าไซย์

นร407 เด็กชายคณิศร มณีวรรณ ผส328 นายธนวรรธน์
นร408 เด็กชายอภิชาติ หงษ์ทอง ผส329

เข้าร่วม รร.บ้านนาหัวภู นร409 เด็กหญิงวิจติ ตรา ชาธิพา ผส330 นายสมพงษ์ พลสุวรรณ
นร410 เด็กหญิงมณิดา นาโสก ผส331
เข้าร่วม รร.บ้านนาโด่

นร411

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาดรัมย์

ผส332 นายธีระยุทธ์ สิงห์ศร

นร412 เด็กหญิงอภิญญา บรรจง ผส333
เข้าร่วม

รร.บ้านหนองนาเต้า

นร413 เด็กหญิงนริศา นารีนุช ผส334 นายวิเลิศ กาฬหว้า
นร414 เด็กหญิงวรัตญา นารีนุช ผส335

เข้าร่วม รร.บ้านกุดแข้ นร415

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญชูช่วย

ผส336 นางจรินทิพย์ ก้อนแพง

นร416

เด็กหญิงอทิตยา รอบคอบ

ผส337

เข้าร่วม

รร.ชุมชนโพนทราย

นร417 เด็กชายวัชรพล คนดี ผส338 นางวงเดือน ศาสตร์แก้ว
นร418 เด็กหญิงนิภากร คนดี ผส339

ม.๑-๓

ทีม๒คน

๑

ทอง

รร.ชุมชนโพนทราย

นร419

๑ เด็กหญิง พรนิตา ราชวงค์

ผส340 นางศศินันท์ แฝงสาคู

นร420

๒ เด็กชายนฤภร ป้องเพชร

ผส341

