การนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคม และซูโดกุ ระดับภาค
ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ลาดับ ประเภทการแข่งขัน
1 การแข่งขันซูโดกุ
ม.1 – ม.๓
๒ การแข่งขันซูโดกุ
ม.4 – ม.๖
๓ การแข่งขันCross word
ม.1 – ม.๓

รายชื่อนักเรียน
๑. เด็กหญิงชุติมา ค้ากระบือ

๑. เด็กชายจีรภัทร จินดามัย
๒. เด็กชายนรสิงห์ จันทะสาร

รางวัล
ได้รับอันดับที่ ๙
เหรียญทอง
ได้รับอันดับที่ ๑๐
เหรียญทอง
ได้รับอันดับที่ ๑๗
เหรียญทองแดง
ได้รับอันดับที่ ๑๒
เหรียญเงิน

๑. นายประเสริฐ พรมประโคน

๔

การแข่งขัน A- Math
ม.1 – ม.๓

๑. เด็กหญิงปิติสกุล จันสุพรม
๒. เด็กหญิงอาทิตยา ทัดไธสง

๕

การแข่งขัน A- Math
ม.4 – ม.๖
การแข่งขันคาคม
ม.1 – ม.๓

๑. นส.นุจรินทร์ พันสาง

การแข่งขันคาคม
ม.4 – ม.๖

๑. นส.เบญญาภา แสงวิจิตร

๖

๗

ได้รับอันดับที่ ๓๒
เข้าร่วม
๑. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยปัญหา ได้รับอันดับที่ ๑๑
๒. เด็กชายวิชยะ หงษาหลวง เหรียญเงิน
ได้รับอันดับที่ ๒๒
เหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน
๑.นางสาวกนกวรรณ
หมั่นกิจ
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๑.นางวรัชฎา ครองยุติ
๒.นางสาวสายสมร
อาไธสง
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๒.นางสาวจีระภา
นพพิบูลย์
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๑.นางนงคราญ
จันทะสาร
๒.นางสาวภคอร
มินไธสง
๑.นางรุ่งนภา
สุวรรณวิโรจน์

การนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
รายการ Sawad Crossword Inter – School Tournment 2015
ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ ประเภทการแข่งขัน
รายชื่อนักเรียน
รางวัล
1 การแข่งขันCross word ๑. เด็กชายจีรภัทร จินดามัย ได้รับอันดับที่ ๔
ม.1 – ม.๓
๒. เด็กชายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว เหรียญทอง
2

การแข่งขันCross word ๑. เด็กชายนรสิงห์ จันทะสาร
ม.1 – ม.๓
๒. เด็กชายวิริทธิ์พล กิ่งนอก

3

การแข่งขัน A- Math
ม.1 – ม.๓

๑. เด็กชายวีรศรุต ทิพย์คูนอก ได้รับอันดับที่ ๑๐
๒. เด็กชายพรภวิษย์ ทองนอก เหรียญทอง

4

การแข่งขัน A- Math
ม.4 – ม.๖
การแข่งขัน A- Math
ม.4 – ม.๖
การแข่งขันคาคม
ม.1 – ม.๓
การแข่งขันคาคม
ม.1 – ม.๓

๑. นายกฤตภาส ตั้งสัจจธรรม

5
6
7

ได้รับอันดับที่ ๖
เหรียญทอง

ได้รับอันดับที่ ๕
เหรียญทอง
๑. นางสาวอนุธิดา นามนนท์ ได้รับอันดับที่ ๘๖
เข้าร่วม
๑. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยปัญหา ได้รับอันดับที่ ๘
๒. เด็กหญิงสิริมา ลุนสาโรง
เหรียญทอง
๑. เด็กหญิงเมธาวินี มะปะโท ได้รับอันดับที่ ๙
๒. เด็กชายวิชยะ หงษาหลวง เหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน
๑.นางวรัชฎา ครองยุติ
๒.นางสาวสายสมร
อาไธสง
๑.นางวรัชฎา ครองยุติ
๒.นางสาวสายสมร
อาไธสง
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๒.นางสาวจีระภา
นพพิบูลย์
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์
๑.นางนงคราญ จันทะสาร
๒.นางสาวภคอร มินไธสง
๑.นางรุ่งนภา สุวรรณ
วิโรจน์

การนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทครอสเวิร์ด คาคม และซูโดกุตามโครงการทรูเอแม็ท
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ ประเภทการแข่งขัน
1 การแข่งขันCross word
มัธยมศึกษาตอนต้น
2 การแข่งขันCross
word มัธยมศึกษา
ตอนต้น
3 การแข่งขันCross word
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 การแข่งขันCross word
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 การแข่งขัน A- Math
ม.1 – ม.๒ ชาย
6 การแข่งขัน A- Math
ม.1 – ม.๒ ชาย
7 การแข่งขัน A- Math
ม.๓ – ม.๔ ชาย
8 การแข่งขัน A- Math
ม.๓ – ม.๔ หญิง
9 การแข่งขัน A- Math
ม.๕ – ม.๖ หญิง
10 การแข่งขัน A- Math
ม.๕ – ม.๖ หญิง
11 การแข่งขันซูโดกุ
มัธยมศึกษาตอนต้น
12 การแข่งขันซูโดกุ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
13 การแข่งขันซูโดกุ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อนักเรียน
๑. เด็กชายจีรภัทร จินดามัย
๒. เด็กชายวิริทธิ์พล กิ่งนอก
๑. เด็กชายนรสิงห์ จันทะสาร
๒. เด็กชายอนุรักษ์สกุล
นุ่มแก้ว
๑. นายกมล ศรีวิสุทธิ์

รางวัล
ได้รับอันดับที่ 6๔
เหรียญเงิน
ได้รับอันดับที่ 25
เหรียญทอง

ได้รับอันดับที่153
เข้าร่วม
๑. นางสาวหทัยรัตน์ หาริกัน ได้รับอันดับที่ 81
เหรียญทองแดง
๑. เด็กชายวีรศรุต ทิพย์คูนอก ได้รับอันดับที่ 84
๒. เด็กชายนครินทร์ โอนนอก เข้าร่วม
๑. เด็กชายพิชญพงษ์ บุญมา ได้รับอันดับที่ 78
๒. เด็กชายพรภวิษย์ ทองนอก เหรียญทองแดง
๑. นายกฤตภาส ตั้งสัจจธรรม ได้รับอันดับที่39
เหรียญเงิน
๑. นางสาวอนุธิดา นามนนท์ ได้รับอันดับที่63
เหรียญทองแดง
๑. นางสาวชรินทร์ดา
ได้รับอันดับที่ 9
อุทัยรัตน์
เหรียญทอง
๑. นางสาวนุจรินทร์ พันสาง ได้รับอันดับที่24
เหรียญเงิน
๑. เด็กหญิงชุติมา ค้ากระบือ ได้รับอันดับที่33
เหรียญเงิน
๑. นายประเสริฐ พรมประโคน ได้รับอันดับที่ 8
เหรียญทอง
๑. นายจิรโชติ จันทีนอก
ได้รับอันดับที่63
เหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน
๑.นางวรัชฎา ครองยุติ
๒.นางสาวสายสมร
อาไธสง

๑.นางสาวจีระภา
นพพิบูลย์
๑.นางสาวจีระภา
นพพิบูลย์
๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์

๑.นางสาวธัญญ์ฐิตา
พงศธรภูริวัฒน์

ลาดับ ประเภทการแข่งขัน
14 การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น
15 การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น
16 การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17
18
19

การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันคาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อนักเรียน
๑. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยปัญหา
๒. เด็กหญิงสิริมา ลุนสาโรง
๑. เด็กหญิงเมธาวินี มะปะโท
๒. เด็กชายวิชยะ หงษาหลวง
๑. นายกรรภิรมย์กร
ปัญญารัศมีพร

รางวัล
ได้รับอันดับที่ 4
เหรียญทอง
ได้รับอันดับที่ 16
เหรียญทอง
ได้รับอันดับที่ 85
เหรียญทองแดง

๑. นางสาวเบญญาภา
ได้รับอันดับที่ 57
แสงวิจิตร์
เหรียญทองแดง
๑. นางสาวทัสมา นิธิวรรณกิจ ได้รับอันดับที่ 156
เข้าร่วม
๑. นางสาวปุณยวีร์ โพยนอก ได้รับอันดับที่ 50
เหรียญเงิน

ครูผู้ฝึกสอน
๑.นางนงคราญ
จันทะสาร
๑.นางรุ่งนภา
สุวรรณวิโรจน์

