
ระดับ ช่ือ-สกุล จ านวนทีม

เด่ียว ทีม ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้ารว่มแข่งขัน

1.  การปั้นดินน้้ามัน  ปฐมวัย เด็กชายญาณวุฒิ   หนูรัก 1. นางสาวองค์อร   ละอองเทพ

เด็กชายชนนน   มุขสุวรรณ 2. Mrs.Lady Ninah N. Cioco

เด็กหญิงเตชวัฒน์    แก้วเพชร

2.  การสร้างภาพด้วยการฉกี  ปฐมวัย เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วรัตนศรี 1. นางสาวศิริพร   สงผัด

ตัด ปะ กระดาษ เด็กชายปิยภัทร  บุญเซ่ง 2. นางสาวอารียา   สาขาหรี

เด็กชายกิตติภิชญ์  ด้วงครุฑ

3. คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-ป.3 เด็กหญิงกชกร   ทองค้า นางเฉลียว            มะลิแก้ว 28 63 ทองแดง 13

4. คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-ป.6 เด็กชายสนธิเดช      งามสี นางเฉลียว            มะลิแก้ว 25 88 ทอง 6

5. อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  ป.1-ป.3 เด็กหญิงอริญชยา       แซ่โง้ว นางเฉลียว            มะลิแก้ว 19 78.3 เงิน 5

6. อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  ป.4-ป.6 เด็กชายชิติพัทธ์          แก้วประถม นางเฉลียว            มะลิแก้ว 21 69 ทองแดง 9

7. เรียงร้อยถ้อยความ  ป.4-ป.6 เด็กหญิงนิฏฐา      จันทร์ทอง นางเฉลียว            มะลิแก้ว 12 72 เงิน 4

8. ท่องอาขยานท้านองเสนาะ  ป.1-ป.3 เด็กหญิงกานต์พิชชา       ไชยรัตน์ นางเฉลียว            มะลิแก้ว 8 80.2 ทอง 6

9. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่  ป.4-ป.6 เด็กหญิงศุภษิตา        รัตนะ นางเฉลียว            มะลิแก้ว

เด็กหญิงธนัชชา      พันธุ์สถิตวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

14 88 ทอง 4

กลุ่มการศกึษาปฐมวัย

32 77 เงิน 12

29 78 เงิน 9

สรุปการแข่งขันทกัษะทางวิชาการของนกัเรียน เครือข่ายอ าเภอนาทวี ประจ าปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที ่  14 - 15 กันยายน 2559   ณ   โรงเรียนบ้านนาทวี

โรงเรียนสายชล

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ประเภท

ช่ือ- สกุล นักเรียน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล ล าดับที่



ระดับ ช่ือ-สกุล จ านวนทีม

เด่ียว ทีม ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้ารว่มแข่งขัน

10. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เด็กชายวัศพล            พุดเอียด นางสาวไตรทิพย์     รัตนเสถียร
เด็กหญิงภายุมาศ      ชุมจัน
เด็กหญิงจิรัญญา       จันทร์เกื้อ

11. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงวชิรญาณ์     ไชยอิน นางสาวไตรทิพย์     รัตนเสถียร
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เด็กหญิงอัศวินี         แก้วช่วย นางสาวยุวิตา    กาเส็ม

เด็กหญิงชนาภา       เกื้อเอียด

12. การแข่งขันเคร่ืองร่อนประเภทร่อนไกล เด็กชายเนติธร        จันทระ นายอิบรอฮีม       สาเฮ๊าะ
เด็กชายกันตพิชญ์      อ็องล่ัน

13. การแข่งขันเคร่ืองร่อนประเภทร่อนนาน เด็กชายนัชนนท์     หนูมา นายอิบรอฮีม       สาเฮ๊าะ
เด็กชายภควัต           ขริบเอม

14. เล่านิทานคุณธรรม  ป.1-ป.3 เด็กหญิงสุประวีณ์     สงวนดี นางสมจิตร     ชายพรม 9 98 ทอง 2
15. เล่านิทานคุณธรรม  ป.4-ป.6 เด็กหญิงอัศวินี     แก้วช่วย นางสมจิตร     ชายพรม 8 97 ทอง 1

เด็กชายธนกิจ          แก้วงาม นางสมจิตร     ชายพรม
เด็กหญิงสุภานัน    เอียดยอด นางดวงนภา       ย่ีโชติช่วง
เด็กชายกิตติกานต์  กาญจนพร นางสมจิตร     ชายพรม
เด็กหญิงมลสิยา    จันทร์อ่อน นางดวงนภา       ย่ีโชติช่วง

ระดับ ช่ือ-สกุล จ านวนทีม

เด่ียว ทีม ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้ารว่มแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ทอง 4

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ประเภท

ช่ือ- สกุล นักเรียน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล ล าดับที่

17. มารยาทไทย  ป.4-ป.6
19 83

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

16. มารยาทไทย  ป.1-ป.3
20 68 ทองแดง 7

 ป.4-ป.6
13 73.35 เงิน 8

(นักบินน้อย)
 ป.4-ป.6

13 91 ทอง 3

 ป.4-ป.6
7 75 เงิน 7

ล าดับที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ป.4-ป.6

11 149 เงิน 3

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ประเภท

ช่ือ- สกุล นักเรียน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล



18. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค”์  ป.1-ป.3 เด็กชายชนาธิป    รัตนเสถียร นายสมชาติ  คงเขียว 10 65 ทองแดง 7
19. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค”์  ป.4-ป.6 เด็กชายอภิวิชญ์   อ่อนบัวขาว นายสมชาติ  คงเขียว 15 85 ทอง 2
20. การแข่งขันวาดภาพระบายส ี  ป.1-ป.3 เด็กชายวิศวะ  นวลนิล นายสมชาติ  คงเขียว 22 85 ทอง 1
21. การแข่งขันวาดภาพระบายส ี  ป.4-ป.6 เด็กชายจิรชัย    บุญโร นายสมชาติ  คงเขียว 23 85 ทอง 4

เด็กหญิงนิวาริน   ไชยอิน นายสมชาติ  คงเขียว
เด็กหญิงพิชญา    นวลนิล นางสาวนูริยา       ฝาสีน
เด็กหญิงจตุพร    บุญมีประกอบ
เด็กหญิงปัฐมาภรณ์   สุขแก้ว นายสมชาติ  คงเขียว
เด็กหญิงนุชศรา      สารสุข นางสาวยุวิตา    กาเส็ม
เด็กชายบูรพา      คงแก้ว

24. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)  ป.1-ป.6 เด็กหญิงปัณชญา     คนคล่อง นางจิระนนท์           แก้วประสิทธิ์ 17 93 ทอง 1
25. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)  ป.1-ป.6 เด็กชายนาธาน     ด่าเระสาและ นางจิระนนท์           แก้วประสิทธิ์ 6 68.4 ทองแดง 4
26. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ป.1-ป.6 เด็กหญิงศุภษิตา     รัตนะ นางจิระนนท์           แก้วประสิทธิ์ 12 69.8 ทองแดง 11
27. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง)  ป.1-ป.6 เด็กหญิงปัณชญา     คนคล่อง นางจิระนนท์           แก้วประสิทธิ์ 6 89 ทอง 1
28. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ป.1-ป.6 เด็กหญิงปัณชญา     คนคล่อง นางจิระนนท์           แก้วประสิทธิ์ 11 89.2 ทอง 1

เด็กหญิงพิณสุดา    เย็บและ นางสาวจุรี    นันทกาญจน์
เด็กหญิงปาลิดา     หนูเอียด นางสาวปาณิสรา    แก้วจันทร์
เด็กหญิงชมพูนุท    สุวรรณสุโข
เด็กหญิงอัศวินี    แก้วช่วย
เด็กหญิงรัญชิดา     อนุพงศ์
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยอิน

ระดับ ช่ือ-สกุล จ านวนทีม

เด่ียว ทีม ช้ัน ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้ารว่มแข่งขัน

ทอง 4

รายการกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ประเภท

ช่ือ- สกุล นักเรียน คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล ล าดับที่

เงิน 7

(สาระดนตรี)

( สาระนาฏศลิป์ ) 

29. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์  ป.1-ป.6

4 81

23. การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-ป.6
9 76

(สาระทัศนศลิป์)

22. การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-ป.3
11 84 ทอง 3



เด็กชายทัศนะ    ไชยชาย นางจิระนนท์    แก้วประสิทธิ์
เด็กชายภัคภูมิ   ยกกระบัตร นางสาวอารียา     สาขาหรี
เด็กชายพสธร    ราชสุวรรณ

31. กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย เด็กหญิงปิญชาน์     แดงศรีวัลย์ นางอัญชลี       หนูสีแก้ว
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เด็กชายเขมพิชฌน์     มณีรวม นางสาวพุธรัตน์     แก้วรัตน์
32. กิจกรรมการแข่งขันการใช้ เด็กชายอริย์ธัช     จัทนร์สองแก้ว นางอัญชลี       หนูสีแก้ว
โปรแกรมน้าเสนอ (Presentation) เด็กหญิงสุจิตรา     ย่ีโชติช่วง นางสาวพุธรัตน์     แก้วรัตน์

33. การแข่งขันพูดสุนทรพจน ์( ภาษาจีน )  ป.4-ป.6 เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วกลับ นางสาวศศิวิมล      มีลาภ

34. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เด็กหญิงปาลิดา     หนูเอียด นางเฉลียว       มะลิแก้ว
(การแข่งขันการท้าหนังสือเล่มเล็ก) เด็กหญิงณญาดา    ตรีตรง นางสาวนูริยา       ฝาสีน

เด็กหญิงพิณสุดา    เย็บและ

สรุปผล
1. เหรียญทอง             17         กิจกรรม
2. เหรียญเงิน                9          กิจกรรม
3. เหรียญทองแดง       7        กิจกรรม

  

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ป.4-ป.6

11 74 เงิน 6

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ

 ป.4-ป.6
16 66 ทองแดง

ทอง 6

(คอมพิวเตอร)์ 
 ป.1-ป.3

14 83 ทอง 5

30. กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-ป.6
8 80.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 (การงานอาชีพ)


