สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรดา แก้วร่วมวงศ์

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันท่อง
อาขยานทานอง
เสนาะ ป.1-ป.3

94

ทอง

2

ภาษาไทย

การแข่งขันท่อง
อาขยานทานอง
เสนาะ ป.4-ป.6

63

ทองแดง

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวงปี่พาทย์ 91.5
ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ป.1-ป.6

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณสร คล้ายนาค
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซมเขียว
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สิงห์ชูวงศ์
4. เด็กหญิงทิพาภัสสร์ ภู่บัว
5. เด็กหญิงธนาวราพร สอนเนียม
6. เด็กหญิงนภัทร สายทอง
7. เด็กหญิงนันท์นภัส ภานุทัต
8. เด็กหญิงปาณิศา ชื่นภิรมย์
9. เด็กหญิงพชรกมล ฝีปากดี
10. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พุทธรัตน์
11. เด็กหญิงรักษณาลี จาดภักดี
12. เด็กหญิงวิสาย์สินี คลังเมือง
13. เด็กหญิงสุพรรษา มั่นต่าย
14. เด็กหญิงสุพรรษา ทองม่วง
15. เด็กหญิงโยษิตา เรืองศิริ

1. นายกมล ชูเฉลิม

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง
ป.1-ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์มณี คุ้มนวล

1. นายกมล ชูเฉลิม

5

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ป.1-ป.6

86.33

ทอง

รอง 1. เด็กหญิงกัญญณัช งามฉัตรธนกุล 1. นายกมล ชูเฉลิม
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

13

1. เด็กหญิงกัญญนัช งามฉัตรธนกุล

1. นางปรียา ชุ่มกมล

1. นางสุพัตรา อุทิศผล
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6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย
ป.1-ป.6

90

ทอง

รอง 1. เด็กชายศุภณัฐ บุญธรรม
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

1. นายกมล ชูเฉลิม

7

ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันราวง
มาตรฐาน ป.1-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชธนณัฐ อารีรัตนเวช
2. เด็กชายกิจจาพัฒน์ ศรีสังข์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา ครุฑพงษ์
4. เด็กชายธานุพัฒน์ ธรรมแพทย์
5. เด็กหญิงพรชนก แก้วจั่นเพชร
6. เด็กหญิงภัทรภร จงเศรษฐี
7. เด็กชายรณกฤต จันทขันธ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาลแวส
9. เด็กหญิงโชติมณี ปานแก้ว
10. เด็กหญิงไออุ่น ธนนาถ

1.นางเพ็ญนภา นิติเชาวกุล

8

ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์
ป.1-ป.6

85

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

1. เด็กหญิงจิตรลดา วีโรทัย
2. เด็กชายจิรภัทร์ ประวิง
3. เด็กชายฐาปนา เลขาวัฒนะ
4. เด็กหญิงฑิฆมั พร ศรีพุฒตาล
5. เด็กหญิงตฤณภรณ์ ทองภูสวรรค์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ วิมานทอง
7. เด็กหญิงนภัสรกร เนียมตุ๊
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร ลาภบุญเรือง
9. เด็กชายพัชรวราวุฒิ ภูมลิ าเนา
10. เด็กหญิงพัชราภา พานิชวัฒนะ
11. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ นิลพิบูลย์
12. เด็กหญิงภัทรภร สิงห์ทอง
13. เด็กหญิงภัทรวดี แข็งกล้า
14. เด็กชายวิสุทธิศักดิ์ วิเชียรฉาย
15. เด็กชายเตชภูมิ ทองภูสวรรค์
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุ่มใจ

1. นายกมล ชูเฉลิม
2. นางเพ็ญนภา นิติเชาวกุล
3. นางชุลี ไพรสันต์
4. นางสาวสุกัญญา สุนามะ
5. นางสาวสุภณิดา ดาวดี

9

กิจกรรม
การแข่งขันการผูก
พัฒนาผู้เรียน เงื่อน เดินทรงตัวและ
โยนบอล ป.1-ป.3

89

ทอง

5

1. เด็กชายกรพัฒน์ นาคพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ เหล็งพั้ง
3. เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงนันฑกานต์ เดชด่าน
5. เด็กชายพงศภัค ทับนิล
6. เด็กชายพงศภัค วิชาโครต

1.นายเกรียงศักดิ์ วิริยะวงศ์โรจน์

2. นายอาทิตย์ ราชกิจ

ลาดับ
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นักเรียน

ครู

10

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
ป.4-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร ทับทิมไทย
2. เด็กชายรัชพล พยัฆวิเชียร

1. นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวชิดชนันท์ คามก

11

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6

90

ทอง

รอง 1. เด็กหญิงศศิมา บุตรศรี
ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงแก้วมุกดา ยาหมู่
อันดับที่
๑

1. นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวชิดชนันท์ คามก

12

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท
Web Editor
ป.4-ป.6

85

ทอง

รอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์ วงศ์วิเศษกิจ
ชนะเลิศ 2. เด็กชายพชรพงษ์ วิบูลย์พันธ์
อันดับที่
๑

1. นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวชิดชนันท์ คามก

