สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ป.1-ป.6

92.83

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์

1. นายเฉลิมชล ดาสอน

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6

91.67

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงพนัชกร ภิรมย์

1. นายสุภัทร ลิลาพันสิทธิ

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1ป.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์

1. นายเฉลิมชล ดาสอน

4

คอมพิวเตอร์

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

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายชิติพัฒน์ โพธิ์เงิน
2. เด็กชายพิชญพงศ์ มีอรุณ

1. นางสุภมาส รักษาเขตร
2. นางสาวกุลธิดา ทวีรัตน์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

5

การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ป.4-ป.6

92

ทอง

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก ตันติวิท
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงธัญณิชา ศรีชลธาร
3. เด็กชายเทพศักดิ์ อุดม

1. นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร
2. นางผ่องศรี ตันติวิท

6

กิจกรรมพัฒนา การแข่งขันกิจกรรมสภา
ผู้เรียน
นักเรียน ป.1-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลณัชย์ สีสุข
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงชนากานต์ แซ่อ๋อง
3. เด็กหญิงชนิสรา ศรีงาม

1. นายปัณณธร ละม้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ
3. นางพริยาภรณ์ เกลี้ยงจิตร

4. เด็กชายชวัลวิทย์ ทรัพย์เภาสมบัติ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพิม่ มงคลกุล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส ขอพุทธานุภาพ

7. เด็กหญิงพิมพาพรรณ อินทวงศ์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์ ไทยนาม
9. เด็กชายภูวเดช ตันติสิทธิพร
10. เด็กหญิงศศิวิมล เด็นมาลัย
7

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ป.4-ป.6

80.67

ทอง

4

1. เด็กหญิงรัตธิชา วิมาณ

1. นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต

8

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
GSP ป.4-ป.6

90.67

ทอง

6

1. เด็กชายภวัต ลิลาพันธิสิทธิ
2. เด็กชายภัทรพล บุญวรรโณ

1. นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

9

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ป.4-ป.6

83.67

ทอง

6

1. เด็กหญิงชัญญาพิชญ์ สุดสม
1. นางกัญญาณี มะลิชู
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์ สนามพลี 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบารุง
3. เด็กหญิงสโรชินี จันทร์มุข

การแข่งขันประติมากรรม ป.4ป.6

90

ทอง

7

1. เด็กหญิงจิดาภา รัตนศิริเนตร
2. เด็กหญิงอภิรุจี รักษาราษฎร์
3. เด็กหญิงเมธาวดี เอียดอ้น

1. นางนูรียา อสัมภินวัฒน์
2. นางสาวเสาวกุล ป้อง
ทองหลาง

11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
แห้ง ป.4-ป.6

80.33

ทอง

29

1. เด็กหญิงลักษิกา สมศิริ
2. เด็กหญิงวรชนก สนิทปู่
3. เด็กหญิงสุธาสินี ล่องจ้า

1. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น
2. นางนูรียา อสัมภินวัฒน์

12 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.
4-ป.6

71.33

เงิน

13

1. เด็กชายธรรมรัตน์ ต้นเตย
2. เด็กหญิงอนันตญา ลิมป์สุทธิพงศ์

1. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์
2. นางสาววรางคณา ณรงค์ราช

13 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

79.33

เงิน

17

1. เด็กหญิงรัมภ์รดา รอดเนียม
2. เด็กหญิงอาห์เดีย หะยีเจะมะ

1. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์
2. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์

14 ปฐมวัย

การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย

70

เงิน

29

1. เด็กหญิงขวัญนภา ขวัญยืน
2. เด็กหญิงบุณยวีย์ พลคา
3. เด็กชายภัทรกร บุญวรรโณ

1. นางสาวสุธิรา บุญยะวัตร
2. นางสาวนันทิยา ชลกิจ

10 ศิลปะทัศนศิลป์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

15 ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันระบามาตรฐาน ป.
1-ป.6

74

เงิน

15

1. เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสุวรรณ 1. นางสาวอรอุมา ทับไทร
2. เด็กหญิงกมลพรรณ จิรสิทธิกวิน 2. นางสาวจันทิมา พิบูลย์
3. เด็กหญิงณิชชา เลี่ยวสกุล
3. นางโสภา ภัทรชุติกุล
4. เด็กหญิงธริษญา อารีย์พงศ์
5. เด็กหญิงนัชชา เมรุรัตน์
6. เด็กหญิงวรยา ธาดากุล
7. เด็กหญิงสรัสวดี เจริญศรี
8. เด็กหญิงเดวิดา อักษรเพียร

16 คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

68

ทองแดง

20

1. เด็กชายภัทรกร สิงห์ฆาฬะ
2. เด็กชายสิรวิชญ์ สมุทบาล

17 วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

68.33 ทองแดง

18

1. เด็กชายภาสกร อาชีวระงับโรค 1. นางสาวทิพย์กมล ชิตจันทร์
2. เด็กชายสัณหณัฐ ดีบุกกรรม
2. นายอนุชิต หมอเล็ก

18 กิจกรรมพัฒนา การแข่งขันการทาหนังสือเล่ม
ผู้เรียน
เล็ก ป.4-ป.6

67.17 ทองแดง

27

1. เด็กหญิงชนิญธิญา สาธุภาค
2. เด็กหญิงณัชชา รื่นจิตต์
3. เด็กหญิงศิขรินทรา คัลลาห์นะ

1. นางสาวณัฏฐา กิสลัย
2. นางสุภาพร ดีมาก

21

1. เด็กหญิงรัมภ์รดา รอดเนียม
2. เด็กชายวิชญ์ภาส แก้วเสน

1. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์
2. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์

19 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรม
นาเสนอ (Presentation)
ป.4-ป.6

50

เข้าร่วม

1. นายอนุชิต หมอเล็ก
2. นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์

