
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
โรงเรียนโชคชยัพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร ั�งที� 69 ปีการศกึษา 2562 ระดบัชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ระหว่าง วนัที� 12 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ (การเขยีนเรื�องจากภาพ) ป.1-
ป.3

83.4 ทอง 47 1. เด็กชายเลศิ
พสิฐิ  สทิธสิธุี
 

1. นาย
นรนิทร์  จนัทคาม
 

2 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เขา้รว่ม 11 1. เด็กชายนพตั
ธร  เปรื�องกระโทก
 

1. นางลาํใย  ศริิ
กาํเนิด
 

3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ป.4-ป.6

83.8 ทอง 33 1. เด็กชายธน
พล  เขลากระโทก
2. เด็กชายธวชั
ชยั  ฟูกระโทก
3. เด็กชายพชิา
ภพ  โพธสิาร
 

1. นางสาวปวติร
า  คา้ดี
2. นางรตัตยิา  ศรี
หาบญุทนั
 

4 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เขา้รว่ม 39 1. เด็กชายภาณุ
พงศ์  น้อยบวั
 

1. นางสาวสา
ยพนิ  กองกระ
โทก
 

5 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญงิธดิา
รตัน์  พรหมปภากร
 

1. นาง
บญุชว่ย  ครกึกระ
โทก
 

6 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงนิ 42 1. เด็กชายจริ 1. นางสาวสา



ภทัร  เดชพีระโชติ
 

ยพนิ  กองกระ
โทก
 

7 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงนิ 11 1. เด็กหญงิกญัช
พร  จติมานะ
2. เด็กหญงิปวีณ์
ลดา  ทมกระโทก
3. เด็กหญงิ
วรญัญา  หอ่มกระ
โทก
 

1. นางสพุนิ  ทม
กระโทก
2. นางสาว
ปทัมา  กมัพลา
นนท์
 

8 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ป.4-
ป.6

77.4 เงนิ 50 1. เด็กชายณฏัฐ
กรณ์  เจตนา
2. เด็กชายนภสั
กร  ปุ๊ กหมื�นไวย
3. เด็กหญงิสุ
กญัญา  ขมุกระโทก
 

1. นางสาวสจั
จา  มุง่ลา
2. นาย
อนุพงศ์  ฉายชู
วงษ์
 

9 สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะ
เลศิอนัดบั

ที� ๒

1. เด็กหญงิฐานิ
ดา  ปอกระโทก
2. เด็กหญงิปิย
นุช  หมอ่มกระโทก
3. เด็กหญงิพชัร
กมล  พายผกัแวน่
4. เด็กหญงิพชิญา
กร  ผนักระโทก
5. เด็กหญงิพมิพ์ล
ภทัร  เกง่กระโทก
 

1. นางวษิา  บญุว
รสถติ
2. นาง
สวุชิา  รตันชยั
เดชา
 

10 สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

การประกวดภาพยนตร์ส ั�น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิกนก
วรรณ   ประกอ
บนนัท์
2. เด็กหญงิกญัญา
รตัน์  เมนิกระโทก

1. นาย
อนุพงศ์  ฉายชู
วงษ์
2. นางสาวสาย



3. เด็กหญงิปณิุ
กา  บณุยกรบวรภคั
4. เด็กหญงิพรรณิ
ตา  ชุม่จงัหรีด
5. เด็กหญงิวาธิ
นี  ศรีจนัทร์กลดั
 

รุง่  แทนคาํ
 

11 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัแอโรบกิ ป.1-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กหญงิกญัญา
พร  แนบสนัเทยีะ
2. เด็กหญงิชยา
นนัท ์ พนัธ์สกลุ
3. เด็กหญงิชดิ
ชนก  ปรุะโน
4. เด็กหญงิชุตกิาญ
จน์  มาลาม
5. เด็กหญงิณชั
ชา  ศรีสวา่ง
6. เด็กหญงิณฐัณิ
ชา  ขมุพุทรา
7. เด็กหญงิ
วรญัญา  เปลง่
พฒันโชติ
8. เด็กหญงิวรทั
ยา  หมอ่มกระโทก
9. เด็กหญงิสดุา
รตัน์  กอจนักลาง
10. เด็กหญงิสรุพิ
ชญา  ผวิฉิมพลี
 

1. นายฐริตพิล
ชนะ  อดุมชยัพนัธ์
2. นาง
รงัสมิา  คลา้ยมณี
3. นายณฐัชยั  จุก
ลาง
 

12 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยวซออู ้ป.1-ป.6 86.66 ทอง 12 1. เด็กหญงิสริิ
พกัตร์  เงื�อนตะคุ
 

1. นางสาวพร
พมิล  ยอดสงัวาลย์
 

13 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยวขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 36 1. เด็กหญงิพริยิ
า  นิสยนัต์
 

1. นางสาวพร
พมิล  ยอดสงัวาลย์
 



14 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงนิ 19 1. เด็กหญงิสริิ
พกัตร์  เงื�อนตะคุ
 

1. นางสาวพร
พมิล  ยอดสงัวาลย์
 

15 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 55 1. เด็กหญงิญา
ดา  ฉตัรกระโทก
 

1. นาย
ฤทธไิกร  ศรี
สทุศัน์
 

16 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 55 1. เด็กชายปญุญ
พฒัน์  หรคณุ
2. เด็กชายอติ
วชิญ์  อเนกะมยั
 

1. นาง
อาํนวย  แพง่
สงูเนิน
2. นางสาวศริิ
กลุ  จงดี
 

17 กจิกรรมพฒันาผู้
เรียน

การแขง่ขนัการใชเ้ข็มทศิและการคาดคะเนและการสะกดรอย
ป.4-ป.6

61 ทองแดง 60 1. เด็กหญงิชนา
ธปิ  มณีไสย์
2. เด็กหญงิฐภิา
พรรณ   จามกระ
โทก
3. เด็กหญงิณภคัร
รดา  เจียนเกาะ
4. เด็กหญงิณฐั
ภทัร  อนิทมาตร
5. เด็กหญงิวมิล
ทพิย์  เปลื�องกระ
โทก
6. เด็กหญงิอภิ
ชญา  พูลผล
 

1. นายฐริตพิล
ชนะ  อดุมชยัพนัธ์
2. นายณฐัชยั  จุก
ลาง
3. นางสาว
ปรศินา  จติมานะ
 

18 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3

93.2 ทอง 5 1. เด็กหญงิชญาณ์
นนัท ์ มุง่กระโทก
2. เด็กหญงิณฐัธ
ยาน์  กาจกระโทก
 

1. นางสาวฉตัร
นภา  กนัยา
 

19 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงนิ 15 1. เด็กหญงิปวนั 1. นางสาวฉตัร



พสัตร์  กรมทอง
2. เด็กชายโชตสิวิ
ตต์  อยูค่ณูรกัษ์
 

นภา  กนัยา
 

20 ปฐมวยั การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ปฐมวยั 78 เงนิ 50 1. เด็กหญงิญารญิ
ดา  จนิดากลุ
2. เด็กหญงิพชร
พร  ปั�นปี
3. เด็กหญงิพฒัน์ณิ
ชา  ผสุดี
 

1. นางสาวพรรณิ
พา  ประกอบนนัท์
2. นางณฐั
ธดิา  ดวงมาศ
 

21 เรียนรวม - ภาษา
ไทย

การแขง่ขนัการเลา่นิทาน ประเภทนกัเรียนที�มคีวามบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้ป.1-ป.6

87.2 ทอง 28 1. เด็กชายธน
ฤกต  มงุกระโทก
 

1. นางพมิกลุ
เพชร  เรืองพทัร์ธิ
กลุ
 

22 เรียนรวม - ศลิปะ การแขง่ขนัการเตน้หางเครื�องประกอบเพลง ประเภทนกัเรียน
ที�มคีวามบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ป.1-ป.6

90.5 ทอง 12 1. เด็กหญงิณฐัธิ
ตา  ขมุพุทรา
2. เด็กหญงิปณัณ
พร  บญุครบ
3. เด็กหญงิพรธดิา
  กรรณสงัข์
4. เด็กหญงิพชิา
มล  ธนะคณุ
5. เด็กหญงิ
สชุาดา  เดชขนุทด
6. เด็กหญงิอรช
พร  ผกูกระโทก
 

1. นาง
รงัสมิา  คลา้ยมณี
2. นาง
วรญัญา  บวชสนั
เทยีะ
3. นางสาวสภุาวิ
นี  วริยิภาพ
 


