สรุปผลกิจกรรมแข่ งขัน
โรงเรียนวุฒวิ ิทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต ๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปี การศึกษา 2560
สั งกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ระหว่ าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือ
สื่ อภาษาไทย
ป.1-ป.3

87

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือ
สื่ อภาษาไทย
ป.4-ป.6

3

ภาษาไทย

4

ทอง

นักเรียน

ครู

1. เด็กหญิงธนพร
เลาล้อ

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

66

ทองแดง 1. เด็กหญิงทอฝัน
วิเศษกันทรากร

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

การแข่งขัน
อ่านเอาเรื่ องตามแนว
PISA ป.1-ป.3

49

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงภัศญาภรณ์
ยวนแหล

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

ภาษาไทย

การแข่งขัน
อ่านเอาเรื่ องตามแนว
PISA ป.4-ป.6

53

เข้าร่ วม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์
ตั้งตระกูลศิลป์

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

5

ภาษาไทย

การแข่งขันท่อง
อาขยานทานอง
เสนาะ ป.1-ป.3

64

ทองแดง 1. เด็กหญิงจิตต์กาญจน์ 1. นางกาญจน์สิตา
วุฒิสิทธิญาณ
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

6

ภาษาไทย

การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่ นใหม่
กลอนสี่ (๔ บท)
ป.4-ป.6

62

ทองแดง 1. เด็กชายจิรเมธ
นิลเกษร
2. เด็กหญิงปรี ยาภรณ์
นิยมเวทย์ศกั ดิ์

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์
2. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์

7

คณิ ตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ ว
ป.1-ป.3

40

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงภัศญาภรณ์
ยวนแหล

1. นางสาวปัทมา
จันทร์ ทองสา

8

คณิ ตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ
ป.1-ป.6

55

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา
บารุ งตา

1. นางสาวปัทมา
จันทร์ ทองสา

9

วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน
อัจฉริ ยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
ป.4-ป.6

24

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงณวิพา
บุญรอด
2. เด็กหญิงปรี ยาภรณ์
นิยมเวทย์ศกั ดิ์
3. เด็กชายภาณุวิชญ์
ตั้งตระกูลศิลป์
เงิน

10 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวด
มารยาทไทย
ป.1-ป.3

75.56

11 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวด
มารยาทไทย
ป.4-ป.6

58

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงดวงกมล
แก้วสะอาด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์
เลาล้อ

1. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์
2. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

12 สุขศึกษา และพล การแข่งขันตอบ
ศึกษา
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา
ป.1-ป.6

46

เข้าร่ วม 1. เด็กชายชยพรรณ
จุมพรม
2. เด็กหญิงปริ ฉตั ร
ประหยัดผล

1. ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัส
ภูมิเชวง
2. นางสาวศุภคั ชญา
ไกรโภชน์

13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

-1

14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ป.1-ป.3

65

15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ป.4-ป.6

75

16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ป.1-ป.3

66

-

1. เด็กชายจักกฤติ
ประจวบสุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชาภัทร
ทัศทอง

1. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์
2. นางสาวปัทมา
จันทร์ ทองสา

1. เด็กชายจิรเมธ
นิลเกษร

ทองแดง 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์
อริ ยธนกุล
เงิน

1. เด็กหญิงฑิฆมั พร
พันธ์เจริ ญ

ทองแดง 1. เด็กหญิงชัชฎา
เตชะกุลพงศ์
2. เด็กชายภัทรดนัย
ระบอบ

1. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์
2. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

1. นางสาวรุ่ งรวี รุ่ งแสง
1. นางสาวรุ่ งรวี รุ่ งแสง

1. นายพรเทพ
ตระกูลแสงพรหม
1. นางสาวรุ่ งรวี รุ่ งแสง
2. นายพรเทพ
ตระกูลแสงพรหม

17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน
ประติมากรรม
ป.1-ป.3

61

ทองแดง 1. เด็กชายชัยญกรณ์
มุกข์ดารา
2. เด็กชายอภินนั ท์
กล่อมประเสริ ฐ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒ์
กลิ่นหอม

1. นายพรเทพ
ตระกูลแสงพรหม
2. นางสาวรุ่ งรวี รุ่ งแสง

18 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ป.1-ป.6

60

ทองแดง 1. เด็กชายจิรเมธ
นิลเกษร

1. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์

19 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุ ง
ประเภทหญิง
ป.1-ป.6

67

ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฐณิ ชาภัทร 1. นางสาวกรรณิ การ์
ทัศทอง
หาญมนต์

20 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ป.1-ป.6

76.8

เงิน

21 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง
ป.1-ป.6

-1

22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ป.1-ป.3

1. เด็กหญิงปรี ยาภรณ์
นิยมเวทย์ศกั ดิ์

1. นางกาญจน์สิตา
ไกรวุฒิกิตติพงษ์

-

1. เด็กหญิงณวิพา
บุญรอด

1. นางสาวกรรณิ การ์
หาญมนต์

-

-

1. เด็กหญิงณัฐวรรณ
เหมือนใจ

1. นางสาวเพ็ญประภา
แก้วนิน

23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ป.4-ป.6

-

-

1. เด็กชายศุภเดช
เตชะกุลพงศ์

1. นางสาวเพ็ญประภา
แก้วนิน

24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

83

ทอง

1. เด็กหญิงกุลธิดา
สาทพันธ์

1. นางสาวดวงจันทร์
คาเกตุ

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

-

-

1. เด็กหญิงปรี ยาภรณ์
นิยมเวทย์ศกั ดิ์

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

-

-

1. เด็กหญิงณวิพา
บุญรอด

1. นางสาวเพ็ญ
ประภา แก้วนิน

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

75

เงิน

1. เด็กชายเอกภักดิ์
ฉิ มงาม

1. นางสาวน้ าทิพย์
ศรี ชะนะ

28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)
ป.1-ป.6

50

เข้าร่ วม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ
เหมือนใจ
2. เด็กชายวริ ทธ์นนั ท์
พูลเจริ ญ

1. นางสาวเพ็ญประภา
แก้วนิน
2. นางสาวภัทรา
ชัยเพียรเจริ ญกิจ

29 กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

การแข่งขันการทา
หนังสื อเล่มเล็ก
ป.4-ป.6

62

ทองแดง 1. เด็กหญิงฑิฆมั พร
พันธ์เจริ ญ
2. เด็กหญิงวรพิชชา
แสงกฤติยากร
3. เด็กชายศุภเดช
เตชะกุลพงศ์

1. นางสาวเชิญชญา
ทัดธนพันธ์
2. นางสาวปวิชญา
ผูกประยูร

30 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
ป.1-ป.3

68

ทองแดง 1. เด็กหญิงกวีณาพร
เชื้อดี
2. เด็กชายปุญญพัฒน์
พลูเจริ ญ

1. นางสาวเสาวลักษณ์
วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ
จันทอง

31 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation)
ป.4-ป.6

87

32 การงานอาชีพ

การแข่งขันทาอาหาร 88.33
คาวหวานเพื่อสุขภาพ
ป.4-ป.6

ทอง

1. เด็กหญิงบัณฑิตา
แซ่หวง
2. เด็กหญิงวรพิชชา
แสงกฤติยากร

1. นางสาวเสาวลักษณ์
วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ
จันทอง

ทอง

1. เด็กหญิงฑิฆมั พร
พันธ์เจริ ญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา
แซ่หวง
3. เด็กหญิงวรพิชชา
แสงกฤติยากร

1. นางสาวเสาวลักษณ์
วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ
จันทอง

