
ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
ปฐมวัย

1. การเล่านิทานประกอบสื่อ เหรียญเงิน ด.ช. ธีรัตน์ เพ็ชร์รัตน์
ด.ญ. ฐิติมา จันทบุรี
ด.ช. วิศวะ นวลนิล
ด.ญ. จิรัชญา ไชยยะ
ด.ญ. กชกร ทองค า
ด.ญ. อริญชยา แซ่โง้ว
ด.ญ. พิชามญชุ์ ราตรี

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

4. การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ เหรียญทองแดง ด.ญ. ญารินดา ทองไฝ

5. ท่องอาขยานท านองเสนาะ เหรียญเงิน ด.ญ. วรนิษฐา พรหมศิลป์

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์(วิทย์)
ด.ญ. วันฤดี ขวัญทองย้ิม
ด.ญ. ธนเกียรติ มะลิแก้ว
ด.ญ. สิริยากร พรยุทธศาสตร์
ด.ญ. อิสราภรณ์ อิสระโชติ
ด.ญ. จารุวรรณ ศรีทอง
ด.ช. ธนศักดิ์ บัวใหม่
ด.ญ. กมลวรรณ วรพินิต
ด.ญ. ศศิกานต์ กุลเกลี้ยง

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์(เครือ่งรอ่น)
ด.ช. นาธาน ด่าเระสาและ
ด.ช. เสถียรรัตน์ รัตนเสถียร

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

10. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) เหรียญทองแดง ด.ญ. วชริญาณ์ ไชยอิน

11. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) เหรียญเงิน ด.ญ. ปาริชาติ เกษมกุล

12. การแข่งขันกิจกรรม(Spelling Bee) เหรียญเงิน ด.ช. รัฐโรจน์ กฤตยาเรืองกิตต์ิ

9. การแข่งขันเคร่ืองร่อน  กระดาษพับ เหรียญทองแดง

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง

เหรียญทอง

8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน

6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน

2. การปั้นดินน้ ามัน เหรียญทองแดง

3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ เหรียญทองแดง

สรปุผลจากการแขง่ขนัทักษะวิชาการนักเรยีนอ าเภอนาทวี   ประจ าปี 2556

ระหว่างวันที ่  5 – 6   กันยายน  2556    ณ   โรงเรยีนบ้านนาทวี

โรงเรยีนสายชล

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม ผลการแข่งขัน
นักเรียน



13. การเล่านิทาน (Story Telling) เหรียญเงิน ด.ญ. ฟารีดา ล่องนาวา

14. การแข่งขันพูดภาษาจีน เหรียญเงิน ด.ญ. เพียงใจ จิตนุกูล

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ(งานอาชีพ)
ด.ญ. พรไพลิน ศรียะสัตย์
ด.ช. อนุชาติ สุธาประดิษฐ์
ด.ญ. ปิยธิดา บุญแนบ

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ(คอม)
ด.ญ. ภายุมาศ ชมุจัน
ด.ญ. ธนัชชา พันธุ์สถิตย์วงศ์
ด.ญ. ณัฏฐ์นรี ชอ่ผกา
ด.ญ. สุรดา คงแก้ว

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษาและวัฒนธรรม

18.เล่านิทานคุณธรรม เหรียญทอง ด.ญ. อัศวินี แก้วชว่ย
ด.ญ. ณญาดา ตรีตรง
ด.ช. ทัศนะ ไชยชาย
ด.ช. ณัฎฐพล ชอ่ผกา
ด.ญ. กัณฐิกา ย่ีโชติชว่ง

พุทธศาสนา

21.เรียงความเร่ืองหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เหรียญเงิน ด.ญ. ภัทรวิจิตรา อินทองชมุ
ด.ญ. ชนาภา เกื้อเอียด
ด.ญ. หทัญพรณ์ รัสสะวรรณโณ
ด.ญ. รินรดา แก้วประสิทธิ์
ด.ช. สหรัฐ สิงหห์นู

24.อาราธนาศีลหา้ เหรียญทอง น.ส. วรกมล บุญธรรม

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์)
ด.ญ. ปัณชญา คนคล่อง
ด.ญ. ชนนิกานต์ จินตนุกูล
ด.ญ. วิชญาดา บัวใหม่
ด.ญ. กัญญ์วรา เพชรจินดา
ด.ญ. รัญชดิา อนุพงค์
ด.ญ. อมรศิริ ไชยเอียด
ด.ญ. อารีชานันท์ พัศธนไพศาล
ด.ญ. มนัสนันท์ สุวรรณจันทร์

25.การแข่งขันนาฎศิลปไทยสร้างสรรค์ เหรียญทอง

22.วาดภาพพุทธประวัติ เหรียญเงิน

23.วาดภาพพุทธประวัติ เหรียญเงิน

19.มารยาทไทย เหรียญทองแดง

20.มารยาทไทย เหรียญทอง

16.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก

เหรียญทองแดง

17.การแข่งขันการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ
(Presentation)

เหรียญเงิน

15.การจัดสวนถาดแบบแหง้ เหรียญทองแดง



กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ดนตร)ี

26.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) เหรียญทอง ด.ญ. อมรศิริ ไชยเอียด

27.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง) เหรียญทอง ด.ญ. ณิชกานต์ สุวรรณชาตรี

28.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) เหรียญทอง ด.ญ. อมรศิริ ไชยเอียด

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ทัศนศลิป์)

29.การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค"์  ป.4-6 เหรียญทอง ด.ช. กฤตภัค คงบ้านควน

30.การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค"์ ป.1-3 เหรียญทอง ด.ช. สนธิเดช งามสี

31.การแข่งขันวาดภาพระบายสี เหรียญทอง ด.ญ. รัญชดิา พันธุ์สถิตย์วงศ์
ด.ช. ชติิพัทธ์ แก้วประถม
ด.ช. บูรพา คงแก้ว
ด.ช. อภิวิชญ์ อ่อนบัวขาว
ด.ช. ก้องภพ สีทองใส
ด.ญ. ภัฑรณิชา ด าทองสุข
ด.ช. พงศ์ศิริ คงเพ็ชร

เหรียญทอง

32.การแข่งขันประติมากรรม เหรียญทอง

33.การแข่งขันประติมากรรม


