ระดับชั�นประถมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
รายการแข่งขัน
ลําดับที�
1 การแข่งขันคัดลายมือสื�อภาษาไทย
2 การแข่งขันคัดลายมือสื�อภาษาไทย
3 การแข่งชันท่องอาขยานทํานองเสนาะ
4 การแข่งชันท่องอาขยานทํานองเสนาะ
5

สรุปผลการแข่งขันงานทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจําปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที� 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนสี�)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน
ลําดับที�
1 การข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้
2 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์
3 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์
4 การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
5 การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

รายชื�อนักเรียน
เด็กหญิงกวินนาฏ
จิตต์วัฒนกุล
เด็กชายศิรภัทร
คงคา
เด็กชายสุกฤษฏิ�
ติงชาติ
เด็กหญิงภูษณิศา
ทิมสุข
1. เด็กหญิงวรรณกร
อิ�มจันทร์
2. เด็กหญิงวาสน์ตะวัน กลิ�นกลั�น

ระดับชั�น
ป.1-3
ป.4-6
ป.1-3
ป.4-6

รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ป.4-6 เหรียญเงิน

รายชื�อนักเรียน
ระดับชั�น
1. เด็กชายกฤตภาส
หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกฤษณวรรณ มัฆนาโส
ป.4-6
ทองด้วย
3.เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายธรภณ
นํ�าจันทร์
ป.1-3
เด็กหญิงหม่อนไหม
สายสกุลภิญโญ ป.4-6
เด็กชายธีธัช
ปรีกมล
ป.1-3
เด็กชายเศรษฐวิสุทธิ�
สอนเจริญกุล
ป.4-6

ครูผู้สอน
ครูวิภาวรรณ กลํ�าช้าง
ครูวิภาวรรณ กลํ�าช้าง
ครูอังคนาง หมอกชัน
ครูอังคนาง หมอกชัน

(ครูฝน)
(ครูฝน)
(ครูหลิน)
(ครูหลิน)

ครูเสาวรักษ์

(ครูเสาร์)

รางวัล
ครูพัชรียา
เหรียญทอง
อันดับ 2 ครูนฤชา
เข้าร่วม
เหรียญทองแดง
เข้าร่วม
เหรียญทองแดง

ครูนฤชา
ครูพัชรียา
ครูนฤชา
ครูพัชรียา

ณ พัทลุง

ครูผู้สอน
บัวเผื�อน
(ครูมด)
โพธิ�ทอง

(ครูก)ี�

โพธิ�ทอง
บัวเผื�อน
โพธิ�ทอง
บัวเผื�อน

(ครูก)ี�
(ครูมด)
(ครูก)ี�
(ครูมด)

กลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์
ลําดับที�
1

2

รายการแข่งขัน

การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขัน
ลําดับที�
1 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
2

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย

3 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
4 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิล-์ นาฎศิลป์
รายการแข่งขัน
ลําดับที�
1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย
2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง
3

การแข่งขันประติมากรรม

4
5
6
7

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

ครูผู้สอน
ครูธนภรณ์ หงษ์ทอง
(ครูน้อง)
ครูภานุวัฒน์ ส่องแสง
(ครูแบงค์)

รายชื�อนักเรียน
1. เด็กหญิงภราภณ์
ม่วงพุฒ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ แก้ววิศิษฎ์
3. เด็กหญิงศรุตา
ไชยูปถัมภ์
1. เด็กหญิงณัฐชญา
รักไทย
2. เด็กหญิงชัญญา
เจริญพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน คัมมกสิกิจ

ระดับชั�น

รางวัล

ป.4-6

เหรียญทอง
อันดับ 1

รายชื�อนักเรียน
เด็กหญิงสิริรัตน์
ดอกสี
1. เด็กหญิงชนกนาถ
พันธุ์ทวี
2. เด็กชายชยากร
คชเลิศ
เด็กหญิงปาณิสรา
อาลัยสุข
1. เด็กหญิงขวัญข้าว
ไทยเขียว

ระดับชั�น
รางวัล
ป.4-6 เหรียญทอง

รายชื�อนักเรียน
เด็กชายอภิกฤช
วัชระคฑกุล
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
มั�งมี
1. เด็กหญิงพิชชาพร
แซ่ล้อม
2. เด็กชายฉัตริน
ชัยวงศ์วิวัฒน์
3. เด็กชายธนวัฒน์
เสนาะกลาง
เด็กหญิงชลกร
รอดพงษ์พันธ์
เด็กหญิงพนิดา
พูลรัตน์
เด็กหญิงรวิปรียา
พลพงษ์
เด็กหญิงปพิชญา
มะณีสา

ระดับชั�น
รางวัล
ป.4-6 เหรียญทองอันดับครูสิริสักก์
ครูสิริสักก์
ป.4-6 เหรียญทอง

ป.4-6

ครูธนภรณ์ หงษ์ทอง
เหรียญทอง ครูภานุวัฒน์ ส่องแสง

ครูสุพรรณี

(ครูน้อง)
(ครูแบงค์)

ครูผู้สอน
ครูสุพรรณี (ครูตั�ก)

ป.1-3 เหรียญทอง

ครูปัณชญา สมใจ

(ครูตุ๊กตา)

ป.1-3 เหรียญเงิน
ป.4-6 เหรียญเงิน

ครูสุพรรณี ครูสุพรรณี
ครูปัณชญา สมใจ

(ครูตั�ก)
(ครูตุ๊กตา)

ป.4-6 เหรียญทอง
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ครูผู้สอน
กิจเต่งสุทธิ�ภัค (ครูศักดิ)�
กิจเต่งสุทธิ�ภัค (ครูศักดิ)�

ครูจริยา

พานทอง

(ครูจอย)

ครูอํานวยพร
ครูสิริสักก์
ครูสิริสักก์
ครูสิริสักก์

พงษ์ศิริพัฒน์
กิจเต่งสุทธิ�ภัค
กิจเต่งสุทธิ�ภัค
กิจเต่งสุทธิ�ภัค

(ครูต่าย)
(ครูศักดิ)�
(ครูศักดิ)�
(ครูศักดิ)�

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ลําดับที�
1

การแข่งขันประดิษฐของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ�น

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
ลําดับที�
1
2

รายการแข่งขัน

รายการแข่งขัน

การแข่ขันการสร้างการ์ตูนด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
การแข่ขันการใช้โปรแกรมนําเสอ (Presentation)

รายชื�อนักเรียน
1. เด็กหญิงธนภรณ์
วงษ์รัตน์
2. เด็กหญิงสิริวิมล
บัวคลี�
3. เด็กหญิงสุณัฎฐา
สิงขรแก้ว

ระดับชั�น

รายชื�อนักเรียน
1.เด็กชายบัณฑวิช
คงแสง
2. เด็กชายณัฐชนน
ศรีนวลอินทร์
1. เด็กหญิงสโรชา
นิวาศะบุตร
2. เด็กชายศรัณย์
มังคละสวัสดิ�

ระดับชั�น

ป.4-6

ครูผู้สอน

รางวัล

เหรียญทอง ครูวันวิสาข์ ไค่ย่ง

(ครูอ้อม)

ครูผู้สอน

รางวัล

ป.1-3 เหรียญทอง
ครูเมธาวี
ป.4-6 เหรียญเงิน

ยืนนาน

ครูแบงค์(หญิง)

