
รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนบุรารักษ์ 

เรื่อง ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67   ฝ่าย วิชาการอนุบาล – ประถมศึกษา   ปีการศึกษา  2560 

วัน / 

เดือน / 

ป ี

รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - ระดับอนุบาล 

19  ก.ย. 

60 

การปั้นดินน้ํามัน 

1. เด็กหญิงชญาดา  เรืองรอง 

2. เด็กหญิงศรุตา  จันทะนาม 

3. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนบุรี 

1. นางสาวอัยยาณัฎฐ์   ทองวิจิตร 

2. นางอารี   ชูสุข 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

1. เด็กหญิงปทิตตา  ภวังครัตน์ 

2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โฮนกระโทก 

3. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขเจริญ 

1. นางพัชรวลัย  พันธธรรมสรณ์ 

2. นางยุพาภร   ขาวเปี่ยม 

 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 - ระดับประถมศึกษา 

22 ก.ย. 

60 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 

เด็กหญิงนานา  พึ่งสุวรรณ 

นายเจริญ  ผลัดรื่น เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมืองเหมอะ 

2. เด็กชายรัฐภูมิ  เหล็กเกี้ยว 

1. นายเจริญ  ผลัดรื่น 

2. นางสาวปิยนุช  จุลกนก 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 

เด็กชายอนาวิล  บุญรอด 

นายเจริญ  ผลัดรื่น เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

1. เด็กหญิงพิชญากร  ศรีสุดใจ 

2. เด็กชายวุฒิพงษ ์ เกตุเทศ 

1. นายเจริญ  ผลัดรื่น 

2. นางสาวปิยนุช  จุลกนก 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

25 ก.ย. 

60 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 

Show) ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สระแก้ว 

2. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วังหิน 

3. เด็กชายศิริพล  วันเพร้าพริ้ง 

1. นายสายันต ์ สระแก้ว 

2. นางสาวสรารัตน ์ ปิยะ 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

28 ก.ย. 

60 

การแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด 

เครื่องเคียง ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เจียมรัมย ์

2. เด็กหญิงกรกช  พงษ์ประเทศ 

3. เด็กหญิงญาณินี  ประดิษฐ์ศิลป์ 

1. นางดวงใจ  ยั่งยืน 

2. นางสาวสรารัตน ์ ปิยะ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนบุรารักษ์ 

เรื่อง ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67   ฝ่าย วิชาการอนุบาล – ประถมศึกษา   ปีการศึกษา  2560 

วัน / 

เดือน / ปี 

รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



2 ต.ค. 60 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงรมณียา  วังประชุม 

2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ภะวังค์ 

1. นายทวีศักดิ์  รอดภัย 

2. นางปานจิตร  รอดภัย 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 

เด็กชายสิริศักดิ์  ทองคํา 

นางนภสร  วัฒนพานิช เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

ป.1-ป.3 

1. เด็กหญิงจารุพัสตร ์ ปลื้มใจ 

2. เด็กหญิงพรสิรินทร์  ละอออ่วม 

1. นายทวีศักดิ์  รอดภัย 

2. นางปานจิตร  รอดภัย 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  ปัดไธสง 

2. เด็กหญิงกีรติ  เจริญด้วยสิร ิ

3. เด็กหญิงนิษา  นันแก้ว 

1. นางนภสร  วัฒนพานิช 

2. นางปานจิตร  รอดภัย 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 

เด็กชายฉันทพัฒน ์ โพธิ์นา 

นายทวีศักดิ์  รอดภัย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 

1. เด็กชายพีรพัฒน ์ ทองดี 

2. เด็กหญิงมณีมุก  สอาดศรี 

3. เด็กชายวรวุฒ ิ เศษคํา 

1. นางนภสร  วัฒนพานิช 

2. นางปานจิตร  รอดภัย 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

3 ต.ค. 60 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ป.1-ป.6 

1. เด็กชายปริญ  ศุภปริยาธร 

2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สนธิตระกูล 

1. นางสาวมยุรา  พงษ์ไพฑูรย ์

2. นายเจริญ  ผลัดรื่น 

 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

(ชนะเลิศ) (ตัวแทน 

สพป.สป.เขต 1) 

4 ต.ค. 60 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3 

1. เด็กหญิงภาณุมาส  งามพร้อม 

2. เด็กชายวุฒิพัฒน ์ สุขจิตร ์

1. นางพิสมัย  ศรีสมโภชน์ 

2. นางดวงใจ  ยั่งยืน 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

5 ต.ค. 60 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)     

ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กลิ่นหอม 

2. เด็กหญิงภคมัย  จริตเอก 

1. นางพิสมัย  ศรีสมโภชน์ 

2. นางดวงใจ  ยั่งยืน 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 

รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนบุรารักษ์ 

เรื่อง ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67   ฝ่าย วิชาการอนุบาล – ประถมศึกษา   ปีการศึกษา  2560 

วัน / เดือน / 

ป ี

รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 ต.ค. 60 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) 

ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกีรติ  เจริญด้วยสิร ิ

2. เด็กหญิงณิชากร  กลึงพุดซา 

1. นางแพรวพรรณ  กิจแก้ว 

2. นางสุพรรษา  ฉิมเล็ก 

 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 นางสาวสารี  ลอยไสว เกียรติบัตรเหรียญเงิน 



เด็กหญิงกฤษฎาภา  ปัดไธสง 

 การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ          

ป.4-ป.6 

เด็กหญิงนนท์ลนีย์  นนท์ธนาเรืองกุล 

นางสาวสารี  ลอยไสว เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่    

(๔ บท) ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงภคพร   ร่มโพธิ์ภักดิ์ 

2. เด็กหญิงภคมัย   จริตเอก 

1. นางสาวสารี  ลอยไสว 

2. นางสาวสุพรรษา  ฉิมเล็ก 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 

เด็กหญิงวรัชยา  ภูสีนวน 

นางสาวสารี  ลอยไสว เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ          

ป.1-ป.3 

เด็กชายวุฒิพงษ ์ เกตุเทศ 

นางอาภรณ์  คุ้มไพรันต ์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค ์

วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภักดีไทย 

2. เด็กหญิงปรีดามาศ  ครุฑอุ่น 

3. เด็กหญิงสุนิสา  ชื่นคุ้ม 

1. นางแพรวพรรณ  กิจแก้ว 

2. นางสาวสุพรรษา  ฉิมเล็ก 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 

 


