
ระดับ ช่ือ-สกุล

ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรยีน

1.  การปั้นดินน้้ามัน ทีม  3 คน ปฐมวัย 1. เด็กหญิงภัทรญาดา      บุญรอด 1. นางสาวจุรี        นันทกาญจน์
2. เด็กชายนิชฤณ              มณีรวม 2. นางสาวศิริพร  สงผัด
3. เด็กหญิงพิชาพร          ราตรี

2.  การสร้างภาพด้วยการฉีก ทีม 3 คน ปฐมวัย 1. เด็กหญิงหทัยา              สุขแก้ว 1. นางสาวศิริพร   สงผัด
ตัด ปะ กระดาษ 2. เด็กหญิงลักษิกา           วิชยัโย 2. นางสงวน          หนูเอียด

3. เด็กหญิงพรนภัส          ทองศรีนวล
3.  การเล่านิทานประกอบท่าทาง เดี่ยว ปฐมวัย 1. เด็กหญิงสุประวีณ์        สงวนดี นางสาวจุรี        นันทกาญจน์ เหรียญทอง 90 2
4.  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน เดี่ยว ปฐมวัย 1. เด็กชายภคพล               แก้วสุข นายสมชาติ       คงเขียว เหรียญทอง 83 2

5.  อ่านออกเสียงและจับใจความส้าคัญ เดี่ยว ป.1-3 1. เด็กหญิงพรกมล          บุญรักษ์ 1. นางเฉลียว  มะลิแก้ว เหรียญเงิน 70.33 4
6.  อ่านออกเสียงและจับใจความส้าคัญ เดี่ยว ป.4-6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   จินตนุกูล 1. นางเฉลียว  มะลิแก้ว เหรียญเงิน 71 10
7.  แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (4 บท) ทีม 2 คน ป.4-6 1. เด็กหญิงศุภษิตา       รัตนะ 1. นางเฉลียว  มะลิแก้ว

2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เพชรจินดา

8. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เดี่ยว ป.4-6 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณจันทร์ นางสาวไตรทิพย์  รัตนเสถียร เหรียญทองแดง 66.5 4

ผลการแขง่ขนั คะแนน ล าดับที่

เหรียญเงิน 72 13

สรปุการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรยีน เครอืข่ายอ าเภอนาทวี ประจ าปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่   10 - 11 กันยายน 2558   ณ   โรงเรยีนบ้านนาทวี

โรงเรยีนสายชล

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม ประเภท ช่ือ- สกุล นักเรยีน

ภาษาไทย

เหรียญทองแดง 67 5

ปฐมัย

เหรียญเงิน 73 6

คณิตศาสตร์



ระดับ ช่ือ-สกุล

ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรยีน

9. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทีม 3คน ป.4-6 1. เด็กหญิงเพียงใจ     จิตนุกูล 1. นางสาวไตรทิพย์  รัตนเสถียร
ประเภททดลอง 2. เด็กหญิงพิณสุดา    เย็บและ 2. นางสาวนูริยา  ฝาสีน

3. เด็กหญิงเพทาย      เต๊ะหนิหม๊ะ
10. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทีม 3 คน ป.4-6 1. เด็กหญิงวิชญาดา       บัวใหม่ นางภาวิณี   ทองขจร

2. เด็กชายรัชชานนท์    กาญจนพร
3. เด็กหญิงกตัญชลี      วุ่นแก้ว

11. การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน ทีม 2 คน ป.4-6 1. เด็กชายนัชนนท์  หนูมา นายอิบรอฮีม  สาเฮ๊าะ
2. เด็กชายอริย์ธัช  จันทร์สองแก้ว

12. มารยาทไทย ทีม 2 คน ป.1-3 1. เด็กชายธนกิจ     แก้วงาม นางสาวสมจิตร   แก้วคง
2. เด็กหญิงสุภานัน    เอียดยอด

13. มารยาทไทย ทีม 2 คน ป.4-6 1. เด็กชายกิตติกานต์  กาญจนพร  นางสาวสมจิตร   แก้วคง
2. เด็กหญิงมลสิยา  จันทร์อ่อน นางดวงนภา  ย่ีโชติชว่ง

14. ตอบปัญหาสังคม ทีม 2 คน ป.1-3 1. เด็กชายธีรัตน์  เพชรรัตน์ นางสาวสมจิตร   แก้วคง
2. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  สุขแก้ว นางดวงนภา  ย่ีโชติชว่ง

15. ตอบปัญหาสังคม ทีม 2 คน ป.4-6 1. เด็กชายชติิพัทธ์  แก้วประถม นางสาวสมจิตร   แก้วคง
2. เด็กหญิงอัศวินี  แก้วชว่ย นายศักดิเทพ  ทองดีย่ิง

16. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ เดี่ยว ป.1-3 1. เด็กหญิงอริญชยา  แซ่โง้ว นางสาวปาณิสรา  แก้วจันทร์
(Impromptu Speech)

วิทยาศาสตร์

เหรียญทอง 80.4 5

เหรียญเงิน 78.5 2

เหรียญเงิน 73 9

ล าดับที่

สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เหรียญทอง 88 2

เหรียญทองแดง 2

เหรียญทอง 90 2

เหรียญทองแดง 65 4

ภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน 78.66 9

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม ประเภท ช่ือ- สกุล นักเรยีน ผลการแขง่ขนั คะแนน



ระดับ ช่ือ-สกุล

ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรยีน
17. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ เดี่ยว ป.4-6 1. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง นางสาวปาณิสรา  แก้วจันทร์
(Impromptu Speech)
18. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ทีม 2 คน ป.4-6 1. เด็กหญิงจิรัญญา จันทร์เกื้อ 1. นางสาวปาณิสรา  แก้วจันทร์
(ASEAN QUIZ) 2. เด็กชายณัฎฐพล  ชอ่ผกา 2. นางสาววรลักษณ์  ทองกลิ่น

19. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค"์ เดี่ยว ป.1-3 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทบุรี นายสมชาติ  คงเขียว เหรียญทอง 83 3
20. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค"์ เดี่ยว ป.4-6 1. เด็กหญิงณัฐมนกานต์   อินยะรัตน์ นายสมชาติ  คงเขียว เหรียญทอง 86 3
21. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เดี่ยว ป.1-3 1. เด็กชายเนติธร  จันทระ ครูสมชาติ  คงเขียว เหรียญทอง 82 4
22. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เดี่ยว ป.4-6 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พรมทองบุญ ครูสมชาติ  คงเขียว เหรียญทอง 86 1
23. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว(นูนต้่า) ทีม 3 คน ป.1-3 1. เด็กหญิงอรุณฉาย  อ่อนแต้ม ครูสมชาติ  คงเขียว

2. เด็กหญิงปพิชญา  คงแก้ว นายศักดิเทพ  ทองดีย่ิง
3.เด็กหญิงฉัตรตรี  คงเขียว

24. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว(นูนสูง) ทีม 3 คน ป.4-6 1. เด็กหญิงภิญญดา  แซ่อ่ึง ครูสมชาติ  คงเขียว
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เสน็เหล็ม นางสาวอารียา  สาขาหรี
3. เด็กชายจิรชยั  บุญโร

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เดี่ยว ป.1-6
25. ชาย เด็กชายนาธาน  ด่าเระสาและ นางจิระนนท์  แก้วประสิทธิ์ เหรียญทองแดง 63 4
26. หญิง เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม เหรียญทอง 87 1
27. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) เดี่ยว ป.1-6 เด็กหญิงศุภษิตา   รัตนะ นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม เหรียญเงิน 76 6
28. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) เดี่ยว ป.1-6 เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม เหรียญทอง 91 1
29. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ(์หญิง) เดี่ยว เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม เหรียญทอง 89.6 1

ประเภท ช่ือ- สกุล นักเรยีน ผลการแขง่ขนั คะแนน ล าดับที่

เหรียญทอง 86 4

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม

เหรียญทองแดง 61 4

ศลิปะ
สาระทัศนศลิป์

เหรียญทอง 86 3

เหรียญทอง 89 2

สาระดนตรี



ระดับ ช่ือ-สกุล

ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรยีน

30. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทีมไม่เกิน ป.4-6 1. เด็กหญิงรัญชดิา  อนุพงศ์ 1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
12 คน 2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณสุโข 2. นางสาวจุรี  นันทกาญจน์

3. เด็กหญิงณญาดา  ตรีตรง 3. นางสาวพุธรัตน์  แก้วัรตน์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  จินตนุกูล

31. การแข่งขันโครงงานอาชพี ทีม 3 คน ป.4-6 1. เด็กหญิงชนาภา  เกื้อเอียด นางภาวิณี  ทองขจร
2. เด็กหญิงวชริญาณ์  ไชยอิน นางสาวนูริยา  ฝาสีน
3. เด็กหญิงสิริยา  จันทร์อ่อน

32. การแขงขันจัดสวนถาด ทีม 3 คน ป.4-6 1. เด็กชายภัคภูมิ  ยกกระบัตร นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตต์ิ
การจัดสวนถาดแบบแหง้ 2. เด็กชายทัศนะ       ไชยชาย นางสาวนูริยา  ฝาสีน

3. เด็กหญิงภายุมาศ  ชมุจัน

33. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม ทีม2 คน ป.1-3 1. เด็กชายพัชรพล  เวชรังษี นางอัญชลี   หนูสีแก้ว
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2. เด็กหญิงพิมญาดา  สิงหห์นู นางสาวยุวิตา  กาเส็ม

34. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1. เด็กหญิงภัฑรณิชา   ด้าทองสุข นางเฉลียว  มะลิแก้ว
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ย่ีโชติชว่ง นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตต์ิ

3. เด็กชายก้องภพ  สีทองใส

ผลการแขง่ขนั คะแนน ล าดับที่

สาระนาฏศลิป์

เหรียญเงิน 79 4

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม ประเภท ช่ือ- สกุล นักเรยีน

การงานอาชีพ

เหรียญทอง 87 4

เหรียญทอง 83 8

คอมพิวเตอร์

เหรียญทอง 85 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

เหรียญทอง 83.2 3ป.4-6ทีม 3 คน



สรปุผล

1. เหรียญทอง              19          กิจกรรม
2. เหรียญเงิน                 9         กิจกรรม
3. เหรียญทองแดง        6         กิจกรรม


