รายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการ “เมืองลุงวิชาการ” ประจําป 2558 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่
กิจกรรม
ชื่อ – สกุลนักเรียน
ครูผูรับผิดชอบ
รางวัลที่ไดรับ
1 คัดลายมือภาษาไทย (ป.1-3)
ด.ญ.มุกดาพร ตรีสุวรรณ
นางรัตนา นิคมรัตน
เหรียญทอง
2 คัดลายมือภาษาไทย (ม.4-6)
น.ส.กฤษณา ปญญานันทกิตต
นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
เหรียญทอง 7
3 อานบทรอยกรอง (ป.4-6)
ด.ญ.สากีนะ บินมาหมัด
นางอรวรรณ สุวรรณดี
เหรียญทอง 3
4 อานบทรอยกรอง (ม.1-3)
ด.ญ.กฤติมา แกวชนะ
นางนูรัยนา หรีมโตะสัน
เหรียญทอง 1
5 อานบทรอยกรอง (ม.4-6)
น.ส.ธัญญาพร หมื่นยา
นางสาววริศรา กาสา
เหรียญทองแดง
6 เขียนเรียงความ (ม.1-3)
ด.ญ.วิลาสินี คุณคุณานุกร
นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
เหรียญเงิน 10
7 เขียนเรียงความ (ม.4-6)
น.ส.ชนัญชิดา บิลหละ
นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
เหรียญทอง 3
8 แตงบทรอยกรอง (ม.1-3)
ด.ญ.รุงอันดา วงศตั้นหิ้น
นางสาวนวลฉวี ออนสง
เหรียญทองแดง
9 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย (ป.4-6)
ด.ญ.พรชนก ขุนศาล
นางสมศิลป ศิริคติธรรม
เหรียญเงิน
10 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย (ม.1-3)
ด.ญ.ชลนันท ทิพยมณี
นางพรกช เอียดอุย
เหรียญทองแดง 4
11 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย (ม.4-6)
น.ส.เข็มอัปสร มุสิกชาติ
นางนูรัยนา หรีมโตะสัน
เหรียญทองแดง 10
12 โครงงานภาษาไทย (ป.4-6)
ด.ญ.สโรรักษ วงศชูสุข
นางสาวทัศนีย สุพัฒนกุล
เหรียญทอง 8
ด.ญ.สุนิษา สุขประเสริฐ
นางวัณดี เหลาสุวรรณ
ด.ช.ธนารุจิรัตน วาจาสุจริต
สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน
12
6
2

เหรียญทองแดง
4

ไมไดเหรียญ
-

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่
กิจกรรม
1 การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร
(ป.4-6)
2 การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร
(ป.4-6)
3 การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร
(ม.4-6)
4 โครงงานคณิตศาสตร (ม.4-6)

ชื่อ – สกุลนักเรียน
เด็กชายพันธวัช เทียบรัตน

ครูผูรับผิดชอบ
นางสาวนารีรัตน ภูกัน

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน

เด็กชายพิชยะ อารีสุข

นางกานตสิรี ภูกัน

เขารวม

นางสาวฐาปณี ไตรยะวงค

นางชฎาพร สมมาตร
นางภรณทิพย สุขใส
นางชฎาพร สมมาตร
นางภรณทิพย สุขใส

เขารวม

1. นางสาวธนพร บุญลือศักดิ์
2. นางสาวปนัดดา ปตตานี
3. นางสาวฐิติรัตน คงปราบ

สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน
4
1

เหรียญทองแดง
1

เหรียญทองแดง

ไมไดเหรียญ
2

2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่
กิจกรรม
1 ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ป.1-3)
2 ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ม.1-3)
3 ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ม.4-6)
4 กระบวนการทางวิทยาศาสตร (ม.4-6)

5 เครื่องรอนกระดาษพับ (ป.1-3)
6 โครงงานทางวิทยาศาสตร (ม.4-6)

ชื่อ – สกุลนักเรียน
1. ด.ญ.มัสหยา สามาย
2. ด.ญ.เมษยา หวันหีม
1. ด.ญ.ศิริลักษณ ชาตรีกุล
2. ด.ช.เจษฎากร มุสิกชาติ
1. น.ส.มธุลดา แซเขา
2. นายพงษเทพ แดงนอย
1. นายนฤ ตราชื่นตอง
2. นายภูริวัฒน มังคลาด
3. นายอาชวิน สวัสดี
1. ด.ช.ทนงศักร ศรีถาน
2. ด.ช.กรกฤช อุไรรัตน
1. นายตุลย เกสโร
2. น.ส.กัญญาภัค คุณคุณาเดช
3. นายจงรัก คุณคุณาเดช

สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
6
2
2

ครูผูรับผิดชอบ
นางสาวจินตกานต ศรีเพชร

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทองแดง

นางนาทยา ธรรมทัศธนกุล

เขารวม

นางนันทนลิน เพชรรักษ

เขารวม

นางสาวสาลามะฮ เหมมันต

เหรียญเงิน 6

นางสาวสูใบดะ

เหรียญเงิน 4

ทิ้งผอม

นางสาวสิริมา แทนบุญ
เหรียญทองแดง 6
นางสาวกาลิตาร นกแอนหมาน

ไมไดเหรียญ
2

3

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
กิจกรรม
ชื่อ – สกุลนักเรียน
1 ตอบปญหาสารานุกรม (ป.1-3)
1. ด.ช.กวิน พัฒนชวย
2. ด.ญ.ปภาขวัญ ประทุมวัลย
3. ด.ญ.วีรภัทรา หมัดสี
2 ตอบปญหาสารานุกรม (ม.4-6)
1. นางสาวรวิวรรณ เจือละออง
2. นางสาววิภาฐินี ทองทรง
3. นางสาวเปรมยุดา ฟงประเสริฐสุข
3 อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา (ม.4-6)
1. นางสาวปนมนัส ตันศิริ
2. นางสาวขนิษฐา สังขศิลปชัย
สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
3
1
1

ครูผูรับผิดชอบ
นางอํานวย แกวสุขผอง
นายจรูญ ไชยสวัสดิ์

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทองแดง 4

นางวิจิตรา สมทรัพย
นายธนากร ไชยเขียว

เหรียญทอง

นางวิจิตรา สมทรัพย
นายธนากร ไชยเขียว

เขารวม

ไมไดเหรียญ
1

4

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
กิจกรรม
ชื่อ – สกุลนักเรียน
1 ตอบปญหาสุขศึกษา (ม.1-3)
1. ด.ญ.อรนุกูล บุญตามชวย
2. ด.ญ.ชนิษฐา บุญนิล
2 ตอบปญหาสุขศึกษา (ม.4-6)
1. นางสาวกัลยาณี คําแกว
2. นางสาวพรชิตา จันทรมิตร
สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
2
1
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ที่
กิจกรรม
1 โครงงานศิลปะ (ป.4-6)

2 โครงงานศิลปะ (ม.4-6)

3 นาฏศิลปไทยสรางสรรค
(ม.ตน)

ครูผูรับผิดชอบ
นายวุฒิศักดิ์ เกิดเกตุ

รางวัลที่ไดรับ
เขารวม

นายวุฒิศักดิ์ เกิดเกตุ

เหรียญทองแดง

ครูผูรับผิดชอบ
นางสาวมาวดี นวลมิ่ง

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง 5

นางสาววิไลรัตน แกวทวี

เหรียญทอง 3
ไปตอระดับประเทศ

นางสาวจารินี มณีแสง
นางธัญลักษณ มณีโชติ
นางศศิธร ระเบียบพล
นางกัญธิรา มาสชรัตน

เหรียญทอง 3
ไปตอระดับประเทศ

ไมไดเหรียญ
1

ชื่อ – สกุลนักเรียน
1. ด.ญ.นาเดีย เหมหมัน
2. ด.ญ.พรพรรณ ตันพานิชกุล
3. ด.ช.ปวเรศ โมคะรัตน
1. น.ส.นัฐฐิดา นิ่มเกตุ
2. น.ส.มณฑกานต แกวมณี
3. น.ส.วิรัลยุพา เจริญศรี
1. ด.ญ.สุพรรษา ตัวบุญ
2. ด.ญ.สุธิดา สุวรรณชาตรี
3. ด.ญ.ปญณพร แกวบุปผา
4. ด.ญ.ศศิธร ทับทอง

5

ที่

กิจกรรม

ชื่อ – สกุลนักเรียน
5. ด.ญ.อาทิตยา ภัคลดาพงศสนิ
6. ด.ญ.จริงยู คอ
7. ด.ญ.ชญานนันทร ดวงแกว
8. ด.ญ.ประภาพร วงกุฏ
9. ด.ญ.ญาณิน ศรีสุวรรณ

สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน
3
3
-

เหรียญทองแดง
-

ครูผูรับผิดชอบ

รางวัลที่ไดรับ

ไมไดเหรียญ
-

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
กิจกรรม
ชื่อ – สกุลนักเรียน
1 การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช
1. ด.ช.สุชาครีย พลรัตน
(ม.1-3)
2. ด.ช.สุรินทร ทองจารึก
3. ด.ช.นครา ไชยศรี
2 งานประดิษฐเศษวัสดุเปนของ
1. น.ส.สายใย ชินศรี
ตกแตง (ม.4-6)
2. น.ส.พิชญาพร ชัยแกว
3. น.ส.นุรอัยน ไบบาว
3 การประกวดแกะสลักผลไม (ม.1-3)
1. ด.ญ.สุธาทิพย หนูตะพงษ
2. ด.ญ.กัญญาณัฐ ตรีพงค
3. ด.ญ.ธิดารัตน หวันสู

ครูผูรับผิดชอบ
น.ส.ปทมา พันธรัตนสงคราม
นางวราภรณ ถูกตอง

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง 4

น.ส.ปทมา พันธรัตนสงคราม
นางไอยเรศ เหลาแกว

เหรียญทอง 1

น.ส.ปทมา พันธรัตนสงคราม
นางยินดี
จุลนวล

เหรียญทอง 3
ไปตอระดับประเทศ

6

ที่
กิจกรรม
4 การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย
(ม.1-3)

ชื่อ – สกุลนักเรียน
1. ด.ญ.สุวรินทร ทวีแสง
2. ด.ญ.กฤตพร หมัดระหีม
3. ด.ญ.ศิริพร สุคนธปฏิภาค

ครูผูรับผิดชอบ
น.ส.ปทมา พันธรัตนสงคราม
นางยินดี
จุลนวล

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง 5

5 การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง
(ม.1-3)

1. ด.ญ.กิตติพร ชื่นจิตร
2. ด.ญ.กุลจิรา แกลวทนงค
3. ด.ญ.ปริญฉัตร ศรีวรรณทอง
น.ส.วรกมล เหล็กทอง

น.ส.ปทมา พันธรัตนสงคราม
นางวราภรณ ถูกตอง

เหรียญทอง 5

นางอรนุช

เหรียญทองแดง

6 ทักษะทางคอมพิวเตอร (ม.4-6)

สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
6
5
1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ที่
กิจกรรม
1 กลาวสุนทรพจนภาษาจีน
ระดับชั้น ม.1-3
2 โครงงานภาษาอังกฤษ (ม.1-3)

สุวรรณรัตน

ไมไดเหรียญ
-

ชื่อ – สกุลนักเรียน
ด.ญ.สุภาวดี เกตุแกว

ครูผูรับผิดชอบ
นางสาวกิ่งพลอย ฉอนเจริญ

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน

1. ด.ญ.รัสวรรณ คงจันทร
2. ด.ญ.สรินทรญา ชูสวัสดิ์
3. ด.ญ.สายแพร วงศตั้นหิ้น

นางสุภิญญา ยีหมัดอะหลี
นางสาวณฐมน รักบางบูรณ

เหรียญทอง 1
ไปตอระดับประเทศ

7

ที่
กิจกรรม
3 โครงงานภาษาอังกฤษ (ม.4-6)

ชื่อ – สกุลนักเรียน
1. นายทศวรรต จงจิตต
2. น.ส.สุนิสา สังขดุก
3. น.ส.นิตยา เจะรัมย

สรุป กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
3
2
1
ระดับปฐมวัย
ที่
กิจกรรม
1 การตอเลโก ปฐมวัย
(อายุ 5-6 ป)
2 ทายซิอะไรเอย ปฐมวัย
(อายุ 5-6 ป)
สรุป กิจกรรมของกลุมปฐมวัย
เขารวม/กิจกรรม เหรียญทอง
2
1

เหรียญทองแดง
-

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง 1
ไปตอระดับประเทศ

ครูผูรับผิดชอบ
นางสาววนิดา ตันสกุล
นางสาวปทมาพร กาญจน
ไพบูลย
นางกัญธิรา มาสชรัตน
นางธัญญารัตน เรืองดิษฐ

รางวัลที่ไดรับ

ไมไดเหรียญ
-

ชื่อ – สกุลนักเรียน
1. ด.ช.ชนันธร เทพรินทร
2. ด.ช.อัลวาริช เหมมันต
3. ด.ช.ศุภเชฏฐ โชติการ
1. ด.ช.ปยวัฒน สุขมาก
2. ด.ญ.กัญญาภัทร ศุภเศวต

เหรียญเงิน
-

ครูผูรับผิดชอบ
นางรินทรรดี พิทักษ
นางสาวชุติมา แกวคําแสง

เขารวม

เหรียญทอง 4

ไมไดเหรียญ
1

8

สรุป รายการเหรียญที่ไดรับในการแขงขันทักษะวิชาการ “เมืองลุงวิชาการ” ประจําป 2558 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
ปฐมวัย
รวมทั้งหมด

สง
กิจกรรม

เหรียญ
ทอง

เหรียญ
เงิน

เหรียญ
ทองแดง

เขารวม
เกียรติบัตร

12
4
6
3
2

6
1
-

2
1
2
-

4
1
2
1
1

2
2
1
1

3
6
3
2

3
5
2
1

1
-

1
-

1

41

18

6

10

7

โครงงาน

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ

เหรียญทอง 8

-

-

-

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
-

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
ปฐมวัย

เหรียญทอง 5
-

เหรียญทอง 1

เหรียญทอง 3
เหรียญทอง 1

หมายเหตุ รายการกิจกรรมตามกลุมสาระรวมโครงงานไวแลว

9

