
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั 
โรงเรียนวุฒวิิทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต ๑ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทย 
 ป.1-ป.3 

87 ทอง 1. เดก็หญิงธนพร   
   เลาลอ้ 
  

1. นางกาญจน์สิตา  
   ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

2 ภาษาไทย การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทย 
 ป.4-ป.6 

66 ทองแดง 1. เดก็หญิงทอฝัน  
   วิเศษกนัทรากร 
  

1. นางกาญจน์สิตา  
   ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

3 ภาษาไทย การแข่งขนั 
อ่านเอาเร่ืองตามแนว  
PISA ป.1-ป.3 

49 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงภศัญาภรณ์   
    ยวนแหล 
  

1. นางกาญจน์สิตา  
   ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

4 ภาษาไทย การแข่งขนั 
อ่านเอาเร่ืองตามแนว 
 PISA ป.4-ป.6 

53 เขา้ร่วม 1. เดก็ชายภาณุวิชญ ์  
    ตั้งตระกูลศิลป์ 
  

1. นางกาญจน์สิตา  
   ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

5 ภาษาไทย การแข่งขนัท่อง
อาขยานท านอง
เสนาะ ป.1-ป.3 

64 ทองแดง 1. เดก็หญิงจิตตก์าญจน์ 
   วุฒิสิทธิญาณ 
  

1. นางกาญจน์สิตา  
   ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

6 ภาษาไทย การแข่งขนักวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนส่ี (๔ บท)  
ป.4-ป.6 

62 ทองแดง 1.  เดก็ชายจิรเมธ   
    นิลเกษร 
2. เดก็หญิงปรียาภรณ์   
    นิยมเวทยศ์กัด์ิ 
  

1. นางกาญจน์สิตา   
    ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
2. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
  

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัคิดเลขเร็ว  
ป.1-ป.3 

40 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงภศัญาภรณ์   
    ยวนแหล 
  

1. นางสาวปัทมา   
    จนัทร์ทองสา  

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัซูโดกุ  
ป.1-ป.6 

55 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงรวินทนิ์ภา  
    บ ารุงตา 
  

1. นางสาวปัทมา   
    จนัทร์ทองสา  



9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขนั
อจัฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์  
ป.4-ป.6 

24 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงณวิพา   
    บุญรอด 
2. เดก็หญิงปรียาภรณ์   
    นิยมเวทยศ์กัด์ิ 
3. เดก็ชายภาณุวิชญ ์  
     ตั้งตระกูลศิลป์  
 

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
2. นางสาวปัทมา  
    จนัทร์ทองสา 
  

10 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวด 
มารยาทไทย  
ป.1-ป.3 

75.56 เงิน 1. เดก็ชายจกักฤติ   
    ประจวบสุข 
2. เด็กหญิงณฐัณิชาภทัร   
    ทศัทอง  
 

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
2. นางกาญจน์สิตา  
    ไกรวุฒิกิตติพงษ ์ 

11 สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การประกวด 
มารยาทไทย  
ป.4-ป.6 

58 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงดวงกมล   
    แกว้สะอาด 
2. เดก็ชายอภิสิทธ์ิ  
    เลาลอ้ 
  

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
2. นางกาญจน์สิตา  
    ไกรวุฒิกิตติพงษ ์ 

12 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขนัตอบ
ปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา  
ป.1-ป.6 

46 เขา้ร่วม 1. เดก็ชายชยพรรณ   
   จุมพรม 
2. เดก็หญิงปริฉตัร   
    ประหยดัผล  
 

1. ว่าท่ีร้อยตรีธีระวสั   
    ภูมิเชวง 
2. นางสาวศุภคัชญา   
    ไกรโภชน์  

13 ศิลปะ-ทศันศิลป์ การแข่งขนัศิลป์
สร้างสรรค ์ป.4-ป.6 

-1 - 1. เดก็ชายจิรเมธ   
    นิลเกษร  

1. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง 
  

14 ศิลปะ-ทศันศิลป์ การแข่งขนัการวาด
ภาพระบายสี ป.1-ป.3 

65 ทองแดง 1. เดก็ชายพงศป์กรณ์   
    อริยธนกุล  
 

1. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง 
  

15 ศิลปะ-ทศันศิลป์ การแข่งขนัการวาด
ภาพระบายสี ป.4-ป.6 

75 เงิน 1. เดก็หญิงฑิฆมัพร   
    พนัธ์เจริญ  

1. นายพรเทพ   
    ตระกูลแสงพรหม  

16 ศิลปะ-ทศันศิลป์ การแข่งขนัการ
สร้างสรรคภ์าพดว้ย
การปะติด ป.1-ป.3 

66 ทองแดง 1. เดก็หญิงชชัฎา  
    เตชะกุลพงศ ์
2. เดก็ชายภทัรดนยั   
    ระบอบ  

1. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง 
2. นายพรเทพ   
    ตระกูลแสงพรหม 
  



17 ศิลปะ-ทศันศิลป์ การแข่งขนั
ประติมากรรม  
ป.1-ป.3 

61 ทองแดง 1. เดก็ชายชยัญกรณ์   
     มุกขด์ารา 
2.  เดก็ชายอภินนัท ์  
     กล่อมประเสริฐ 
3. เดก็ชายเสฏฐวุฒ ์  
     กล่ินหอม  

1. นายพรเทพ   
    ตระกลูแสงพรหม 
2. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง 
  

18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงไทยลกูทุ่ง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

60 ทองแดง 1. เดก็ชายจิรเมธ   
   นิลเกษร 
  

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
  

19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงไทยลกูกรุง 
ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6 

67 ทองแดง 1. เดก็หญิงณฐัณิชาภทัร 
    ทศัทอง 
  

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
  

20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

76.8 เงิน 1. เดก็หญิงปรียาภรณ์  
   นิยมเวทยศ์กัด์ิ 
  

1. นางกาญจน์สิตา 
  ไกรวุฒิกิตติพงษ ์
  

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6 

-1 - 1. เดก็หญิงณวิพา   
    บุญรอด 
  

1. นางสาวกรรณิการ์   
    หาญมนต์ 
  

22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัพูด
ภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.1-ป.3 

- - 1. เดก็หญิงณฐัวรรณ  
     เหมือนใจ 
  

1. นางสาวเพญ็ประภา 
    แกว้นิน 
  

23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัพูด
ภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.4-ป.6 

- - 1. เดก็ชายศุภเดช 
    เตชะกุลพงศ ์
  

1. นางสาวเพญ็ประภา  
    แกว้นิน 
  

24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัพูด
ภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 
 

83 ทอง 1. เดก็หญิงกุลธิดา   
    สาทพนัธ์ 
  

1. นางสาวดวงจนัทร์   
   ค าเกตุ 
  



25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ป.4-ป.6 

- - 1. เดก็หญิงปรียาภรณ์   
    นิยมเวทยศ์กัด์ิ 
  

  

26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนั Multi 
Skills Competition 
ป.4-ป.6 

- - 1. เดก็หญิงณวิพา   
    บุญรอด 
  

1. นางสาวเพญ็
ประภา  แกว้นิน 
  

27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนั Multi 
Skills Competition  
ม.1-ม.3 

75 เงิน 1. เดก็ชายเอกภกัด์ิ   
    ฉิมงาม 
  

1. นางสาวน ้าทิพย ์ 
    ศรีชะนะ 
  

28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัต่อศพัท์
ภาษาองักฤษ    
(ครอสเวิร์ด)  
ป.1-ป.6 

50 เขา้ร่วม 1. เดก็หญิงณฐัวรรณ  
    เหมือนใจ 
2. เดก็ชายวริทธ์นนัท ์  
    พูลเจริญ  

1. นางสาวเพญ็ประภา   
     แกว้นิน 
2. นางสาวภทัรา   
     ชยัเพียรเจริญกิจ  

29 กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

การแข่งขนัการท า
หนงัสือเล่มเลก็  
ป.4-ป.6 

62 ทองแดง 1. เดก็หญิงฑิฆมัพร   
    พนัธ์เจริญ 
2. เดก็หญิงวรพิชชา   
    แสงกฤติยากร 
3. เดก็ชายศุภเดช   
    เตชะกุลพงศ ์ 

1. นางสาวเชิญชญา   
    ทดัธนพนัธ์ 
2. นางสาวปวิชญา         
    ผกูประยรู 
  

30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ป.1-ป.3 

68 ทองแดง 1. เดก็หญิงกวีณาพร 
    เช้ือดี 
2. เดก็ชายปุญญพฒัน์   
    พลูเจริญ  

1. นางสาวเสาวลกัษณ์   
   วานิช 
2. นางสาวอุไรวรรณ   
    จนัทอง  

31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการใช้
โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation)  
ป.4-ป.6 

87 ทอง 1. เดก็หญิงบณัฑิตา  
    แซ่หวง 
2. เดก็หญิงวรพิชชา  
    แสงกฤติยากร  

1. นางสาวเสาวลกัษณ์   
   วานิช 
2. นางสาวอุไรวรรณ   
    จนัทอง  

32 การงานอาชีพ การแข่งขนัท าอาหาร
คาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ป.4-ป.6 

88.33 ทอง 1. เดก็หญิงฑิฆมัพร   
   พนัธ์เจริญ 
2. เดก็หญิงบณัฑิตา  
    แซ่หวง 
3. เดก็หญิงวรพิชชา   
    แสงกฤติยากร 
  

1. นางสาวเสาวลกัษณ์   
   วานิช 
2. นางสาวอุไรวรรณ   
    จนัทอง  

 



 

 
 


