
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  65 
ปีการศึกษา 2558 

ระดับปฐมวัย  
1.  กิจกรรมการปั้นดินน ้ามัน (ทีม 3 คน) 

1.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  2 นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
1.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ 
2.  เด็กชายธนพล  จันทร์อู่ 
3.  เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม 

2. กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
2.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  2 นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
2.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงพิชญ์  รักสุจริต 
2.  เด็กหญิงอรอินทร์  ศรีสังข์ 
3.  เด็กหญิงสุวรรณษา  ทรัพย์ทอง 

รวม  ครู  2  คน   นักเรียน  6  คน 

ผลการแข่งขัน 
กิจกรรมการปั้นดินน ้ามัน (ทีม 3 คน)   เหรียญทอง อันดับที่ 3 คะแนน  90 คะแนน 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ   เหรียญเงิน อันดับที่ 18 คะแนน  71 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  65 
ปีการศึกษา 2558 

ระดับประศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมมารยาทไทย  (ทีม 2 คน) ป.1-3 
1.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางอัมพร  กิจานุกูล  2 นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
1.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเผือก 
2. เด็กชายณัฐชัย  รอดอ้าไพ 

2. กิจกรรมมารยาทไทย  (ทีม 2 คน) ป.4-6 
2.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางอัมพร  กิจานุกูล  2 นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
2.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช 
2.  เด็กชายจิรภัทร์  จันทร์หลง 

รวมครู  2  คน   นักเรียน  4 คน 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ ทอง ทั ง 2 รายการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

1. กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ  (ทีม 2 คน) ป.1-3 
1.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางยุวดี  ทองค้า  2 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
1.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กชายพีรภพ  ติลเชษฐ์ 
2.  เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ 

ผลการแข่งขัน  เหรียญ  ทองแดง 
รวมครู  2  คน   นักเรียน  2  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

1. กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์  (เดี่ยว) ป.1-3 และ ป.4-6 
1.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์   2 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
1.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงพิมพ์พิษา  เนตรประเสริฐ 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ ทอง อันดับที่ 2  คะแนน 81 คะแนน 
2. เด็กหญิงศุภกานต์   สกุลเจริญ 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ เงิน  คะแนน 74  คะแนน 
 

2. กิจกรรม วาดภาพระบายสี  (เดี่ยว) ป.1-3 และ ป.4-6 
2.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์   2 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  
2.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กชายชยางกูร  เล้วอน 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ ทอง อันดับที่ 3  คะแนน 88 คะแนน 
2.  เด็กชายณัฐนนท์  ป่าเกลือ 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ ทองแดง  คะแนน 62.3 คะแนน 
 

3. กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตัด  (ทีม 2 คน) ป.4-6 
3.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์   2 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  
3.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กหญิงพิยดา  จีนสุทธี 
2.  เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง อันดับที่ 1 คะแนน 82 คะแนน (ตัวแทนเขตแข่งขันต่อระดับภาค) 

รวม ครู  2  คน  นักเรียน  6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. กิจกรรม วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ทีม 2 คน)  ป.1-3  
1.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม  
1.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กชายธนวิน  ค้าซุง 
2.  เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ เงิน 
 

2. กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  (ทีม 2 คน)  ป.4-6  
2.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
2.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  เด็กชายกีรติ  เชียงรัมย์ 
2.  เด็กชายรัฐภูมิ  แฟงคล้าย 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ เงิน 
 

3. กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  (ทีม 2 คน)  ป.4-6  
3.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
3.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริไพบูลย์พันธ์ 
2.  เด็กชายกิจรวีย์  มีแป้น 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ ทอง 
 

4. กิจกรรม การใช้โปรแกรมน้าเสนอ  (Presentation)  (ทีม 2 คน)  ป.4-6  
4.1 ครูผู้ฝึกซ้อม  1 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
4.2 นักเรียนเข้าแข่งขัน 

1. เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน 
2. เด็กหญิงริญญาภัทร์  โสภาธีรชนธรณ์ 
ผลการแข่งขัน  เหรียญ เงิน 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั งที่ 65 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

 
รายการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 

กิจกรรมการปั้นดินน ้ามัน 1 - - - 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ 

- 1 - - 

กิจกรรมมารยาทไทย   2 - - - 
กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ   - - 1 - 
กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์   1 1 - - 
กิจกรรม วาดภาพระบายสี   1 - 1 - 
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตัด 1 - - - 
กิจกรรม วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

- 1 - - 

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ 

- 1 - - 

กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) 

1 - - - 

กิจกรรม การใช้โปรแกรมน้าเสนอ  
(Presentation) 

- 1 - - 

รวม 7 5 2 - 
 

 

 

 


