กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ ม.1-ม.3

68.8 ทองแดง

53

1. เด็กหญิงพิชามล เชิดรัมย์

1. นางยุพาวดี เสนาภักดิ์

2

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

29.5 เข้าร่วม

31

1. เด็กหญิงกชมน ไชยแสน

1. นายจักรทิพย์ ก้านจักร

3

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

77.8

เงิน

7

1. เด็กหญิงกฤษณา พรมลี
2. เด็กหญิงมัฑริกา ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์ ดาริห์

1. นายสารวย วาเหลา
2. นายสมัย นามชารี

4

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1- 81.8
ม.3

ทอง

9

1. เด็กหญิงจันทิมา สหะไชย
2. เด็กหญิงภาวริน โต่นวุธ
3. เด็กหญิงศิวกรานต์ ยาวศิริ
4. เด็กหญิงสุพัตรา ดาภา
5. เด็กชายเอกพล ยอดสะเทิน

1. นายบัญชา วงศ์เสนา
2. นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์

5

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม ม.
1-ม.6

84.6

ทอง

7

1. นางสาวกาญจนา บุราญศรี
2. นางสาวจารุวรรณ แก้วสังข์
3. นางสาวจิราพร แก้วสังข์
4. นางสาวชลิตา ดอกพรมลา
5. นายชัยวุฒิ ทาจาปา
6. นายฐาปกรณ์ ชัยอินทร์
7. นางสาวทิพย์ติยา สุดสังข์
8. นางสาวปณิตา แก้วมา
9. นายภูธวัฒน์ สิงธิมาตร
10. นางสาววชิราภรณ์ ยมนัตถ์
11. นางสาววณิษา ปัดสาราญ
12. นายศราวุธ มูลคาหล้า
13. นางสาวสุกัญญาณี เวฬุวนารักษ์
14. นายสุทธิพงษ์ อาจวาที
15. นางสาวสุภร แสงน้า
16. นางสาวสุภาพร ศรีสนิท
17. นายสุรเกียรติ สุรวาทกุล
18. นางสาวอรวี จุปะมะนัย
19. นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์
20. นางสาวอุลัยลักษณ์ แสนตลาด

1. นายมิตรชัย บุญมา
2. นายบัญชา วงศ์เสนา
3. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
4. นายณรงค์ สุดชารี
5. นางชญานิศ ตาลกุล

6

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

97

ทอง

ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษญา จาปาทอง
2. นางสาวกฤษฎาธาร กาหลง
3. นางสาวกานต์ชนก บุระดา
4. นายชัชวาลย์ วรรณประเสริฐ
5. นายณัฐวรากรณ์ ยามโสภา
6. นายธีรพันธุ์ วงค์วังจันทร์
7. นางสาวนฤมล แก้วประเสริฐ
8. นายปิยพันธ์ ทองชนะ
9. นายปิยภัทร ทองชนะ
10. นางสาวผกาวรรณ มะโรงมืด
11. นายพุฒิเมธ อุทธรส
12. นายศักดิ์นรินทร์ อินสีเมือง
13. นายสิทธิพงษ์ หรดี
14. นางสาวสุชาดา วิทยา
15. นายอดิศักดิ์ ศิริ
16. นางสาวอนัญญา คามณี
17. นายเกริกพล ดาภา
18. นายเทวราช วิราฑูรย์
19. นางสาวเบญจวรรณ นาคนชม
20. นางสาวแพรไหม สุริยา

1. นายมิตรชัย บุญมา
2. นายสุนทร สุรวาทกุล
3. นายมิตรชัย แก้วอินตา
4. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
5. นางนันทนาตรี เผ่าศิริ

7

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
4-ม.6

68

ทองแดง

28

1. นายอาพร จันทร์เหล่าหลวง

1. นางประทุมวรรณ อินธิสาร

8

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3

90

ทอง

4

1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กงทัพ

1. นายปกรณ์ สีดาพาลี

9

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6

79

เงิน

23

1. นายอภิชาติ สงครินทร์

1. นายปกรณ์ สีดาพาลี

10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-ม.3

86

ทอง

4

1. เด็กหญิงกนกวรรณ คายางจ้อง
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ แสนโพธิ์

1. นางประทุมวรรณ อินธิสาร
2. นายปกรณ์ สีดาพาลี

11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4ม.6

85

ทอง

4

1. นายจักรกฤษ พันธ์ดี
2. นายนิติศักดิ์ โพธิจักร
3. นางสาวปทุมวดี ประทุมทอง

1. นายปกรณ์ สีดาพาลี
2. นายเฉลิมชัย ชินพร

12 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.
4-ม.6

93

ทอง

4

1. นางสาวประภารัตน์ หินวิเศษ

1. นายประภาส กิติศัพท์

13 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ม.1-ม.3

93

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวัลย์ วงศ์วังจันทร์

1. นางสาวรัชตพร กุมผัน

14 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

89.5

ทอง

15

1. เด็กชายอัครเดช แก้วสีไว

1. นายขนบ เที่ยงผดุง

15 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

80.3

ทอง

40

1. นางสาวกชมน ไชยแสน

1. นายขนบ เที่ยงผดุง

16 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

78

เงิน

9

1. เด็กชายสหัสวรรษ โชติขันธ์

1. นายขนบ เที่ยงผดุง

17 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3

66

ทองแดง

33

1. เด็กหญิงติรญาภรณ์ จันทจร

1. นางสุภาภรณ์ โพธินาม

18 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.
1-ม.3

78.31

เงิน

26

1. เด็กหญิงพิชญานันต์ เจริญเขต

1. Mr.Peng Zhencai

19 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
ม.4-ม.6

45.33 เข้าร่วม

36

1. นางสาวกัลยาณี แก้วฮองคา

1. นายวิเชียร กาลา

20 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor: YC) ม.1-ม.3

68

ทองแดง

36

1. เด็กหญิงณัฐสุดา ยักคะฮึม
2. เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีขอน
3. เด็กหญิงสุภัตตรา ภูฮง
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก
5. เด็กหญิงเบญจมาศ ชุนสาย

1. นายบวร ใยคาโพด
2. นางรัตนา จันสว่าง

21 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor: YC) ม.4-ม.6

66

ทองแดง

31

1. นางสาวชวัลรัตน์ นามหงษา
2. นางสาวดวงฤดี เปตะโก
3. นายมลฑล เย็นนิกรณ์

1. นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์
2. นางสาวภัคจิรา ปิ่นทอง

4. นางสาวศิริรัตน์ บุตกาด
5. นายสุรชัย แก้วมา
22 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation) ม.1ม.3

62

ทองแดง

32

1. เด็กชายนรภัทร นามทัศน์
2. เด็กชายรวีวิชญ์ จันทร์ศรี

1. นายนรินทร์ บุญศักดิ์
2. นางสาวอมร เวชกามา

23 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

85.5

ทอง

6

1. นายภัทรพล สุริสุข
2. นางสาวลลิตา บุญศร

1. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์
2. นางสาวอริสา สีหานาม

24 คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.4-ม.6

84

ทอง

25

1. นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย
2. นายภานุพงษ์ โต่นวุธ
3. นายอมร จันทะเกิด

1. นายเพิ่มพูน พลศิริ
2. นายพีรยุทธ แสงฟ้า

25 หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.
1-ม.3

95

ทอง

10

1. เด็กชายชนาธิป บุญพาทา
2. เด็กชายภูวดล ภูถวิล
3. เด็กชายเกียรติกาธร พรมพิลา

1. นายไพจิตร ลินทอง
2. นายภัทรวิทย์ ก้องเสียง

26 หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.
4-ม.6

60

ทองแดง

32

1. นายณัฐนันท์ จันทร์ศรี
2. นายดวงสมพงษ์ มะณีสาร
3. นายภูวเนศ ลือโสภา

1. นายไพจิตร ลินทอง
2. นายภัทรวิทย์ ก้องเสียง

27 การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1ม.3

28 การงานอาชีพ

29 การงานอาชีพ

ทอง

23

1. เด็กหญิงฐิฏิยา คณะโท
2. เด็กหญิงปาริชาด พลจุลี
3. เด็กหญิงสุวีรญา มุลริยะ

1. นางพนาวัน สงครินทร์
2. นางสุปราณี พลพันธ์งาม

การแข่งขันการทาอาหารคาว 78.16
จานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.
3

เงิน

37

1. เด็กหญิงชุติมา วังหิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีทิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา บูชาธรรม

1. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ วันบัวแดง

การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3

84

ทอง

11

1. เด็กชายธนวัฒน์ แก้วพวน
2. เด็กหญิงสาวดี ธะนนไชย
3. เด็กหญิงสุธิลักษณ์ สอนจันทร์

1. นายสมชัย มีแวว
2. นางสุปราณี พลพันธ์งาม

83.65

ทอง

8

1. เด็กชายวีระพล พวงใต้ั

1. นางรัตนา จันสว่าง

75

เงิน

15

1. เด็กชายวีระพล พวงใต้ั

1. นางรัตนา จันสว่าง

30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
ม.1-ม.3
31 เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
ฯ ม.1-ม.3

84

