
แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 1/1 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กำนต ์ นนทศักดิ์         
2 เด็กชำย คณิสร  สำมัญ         
3 เด็กชำย คีริน  เขำแก้ว         
4 เด็กชำย ชลธ ี ประจิตร         
5 เด็กชำย ณฏฐ์กิตติ ์ ลักษณะอัฐ         
6 เด็กชำย ณตปกร  บุญกอง         
7 เด็กชำย ณัฏฐพณ  รีพล         
8 เด็กชำย ณัฐพัชร ์ วงษ์กุลชัยชนะ         
9 เด็กชำย นพนัฐ  พุทธเจริญ         

10 เด็กชำย บรรยวัสถ ์ บุญฤทธิ ์         
11 เด็กชำย ปรำณนต์  ยะลำทรัพย ์         
12 เด็กชำย ปิยะพงศ์  แป้นสุวรรณ         
13 เด็กชำย พนธกร  ฉันทภักด ี         
14 เด็กชำย พีรณัฐ  พูลผล         
15 เด็กชำย ภวินท ์ เครือภู่         
16 เด็กชำย วรัญชน ์ บัวลพ         
17 เด็กชำย สิทธิศักดิ ์ อินต๊ะพรม         
18 เด็กหญิง แคร่ำ  รัศมีธรรม         
19 เด็กหญิง เฌอเอม  จันทร์ศรี         
20 เด็กหญิง ญำณิศชำ  ยังเหลือ         
21 เด็กหญิง ณัชชนิกำ  ขันแดง         
22 เด็กหญิง ณัฐิดำ  บุญวิเศษ         
23 เด็กหญิง ณิชำภัทร  วรสุทธิ์         
24 เด็กหญิง นำรำ  นิคมคำย         
25 เด็กหญิง ปำณิสรำ  พินธิสืบ         
26 เด็กหญิง พัชรพร  พันธุโม         
27 เด็กหญิง แพรววนิด  สัจจะโชคธรรม         
28 เด็กหญิง ภรภัทร  แม้นเหมือน         

29 เด็กหญิง มุนิษรำ  โล่สกุล         
30 เด็กหญิง รติชำ  ด้วงแก้ว         
31 เด็กหญิง ลัลญ์ลลิล  เอี่ยมแจง         
32 เด็กหญิง ศิรดำ  แป้นดี         
33 เด็กหญิง อัยย ์ หฤทัยธนำสันติ ์         
34 เด็กหญิง อินท์ฐิตำ  เชียงอำรีย ์         

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 1/2 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กรพิวัชร ์ รัตนเทวมำตย ์         
2 เด็กชำย กฤตนัย  นิลทอง         
3 เด็กชำย กฤติน  พินิจมนตรี         
4 เด็กชำย กัณต์ธีภพ  วีรอนันตมิตร         
5 เด็กชำย จิรภัทร  เล่ียมศร         
6 เด็กชำย ชัชวัจน ์ เร่ือศรีจันทร์         
7 เด็กชำย นภสินธุ ์ สุบรรณเสนีย์         
8 เด็กชำย นัธทวัฒน ์ ปรำชญ์เปรื่อง         
9 เด็กชำย ปรีดิวัฒน ์ กิตติสัมพันธก์ุล         

10 เด็กชำย ปัณณธร  ชูเลื่อน         
11 เด็กชำย ปูรณ์  เดชเกตุ         
12 เด็กชำย พุฒิธร  เสำะแสวง         
13 เด็กชำย ภูผำ  ผำติเสนะ         
14 เด็กชำย มำรักษ ์ เชิญรุ่งโรจน์         
15 เด็กชำย ศตวุฒ ิ สุขสว่ำง         
16 เด็กชำย หฤษฎ ์ ตั๊นงำม         
17 เด็กชำย อชิรวิชณ ์ หัตถกิจอุดม         
18 เด็กชำย อัยณัฏฐ ์ ทองสว่ำงแจ้ง         
19 เด็กชำย อุกฤษฏ ์ เฟื่องลักษณะกุล         
20 เด็กหญิง กตัญญำ  ศรีเจริญ         
21 เด็กหญิง กมลวรรณ  ใจเย็น         
22 เด็กหญิง กรพินธุ ์ ศักดิ์เจริญ         
23 เด็กหญิง ชัญญำ  ตรีพรเจริญ         
24 เด็กหญิง ฐิติรัตน์  แจ่มศรีใส         
25 เด็กหญิง ณัฏฐกัญฐ ์ เดือนเพ็ญศรี         
26 เด็กหญิง นริฐกำนต ์ วงศ์เตชะศิลป์         
27 เด็กหญิง ปภัชญำ  ธิติพัฒนธำดำ         
28 เด็กหญิง ปัณณธร  ประดุจพรม         

29 เด็กหญิง ปิยะดำ  รักษำศิลป ์         
30 เด็กหญิง พัทธ์พิชำ  สุวรรณพงษ์         
31 เด็กหญิง ภัทรภร  แม้นเหมือน         
32 เด็กหญิง มญชุ์พิชญำ  ถนอมขวัญ         
33 เด็กหญิง อรินดำ  สุทธิธรรม         
34 เด็กหญิง อรุโณทัย  ญำณะพันธ ์         
35 เด็กหญิง เอวำรินทร์  ปินตำปัน         

 เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 1/3 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กุลชำต  ขจรภิวัฒนำ         
2 เด็กชำย คณพศ  บุญมำมีพูล         
3 เด็กชำย จำรุพัฒน ์ สิมวิเศษ         
4 เด็กชำย ณธรรศ  พิกุลณี         
5 เด็กชำย ณัฐรัชต์  ออมทรัพย ์         
6 เด็กชำย เดชำธร  เพ็งอินทร์         
7 เด็กชำย นพณัฎฐ ์ สิทธ ิ         
8 เด็กชำย ผริตโชติ  พอล อินทรทัต         
9 เด็กชำย พบธรรม  ภักดีธนำกุล         

10 เด็กชำย พฤทธกิร  รัตนสุรชัย         
11 เด็กชำย พศิน  มั่นเจริญ         
12 เด็กชำย สิรธีร ์ งำมวงศ์วำน         
13 เด็กชำย อชิระ  บุญรักษำ         
14 เด็กหญิง กชพร  ปลุกใจ         
15 เด็กหญิง กรณิศ  อำณำเขตต์         
16 เด็กหญิง ญำณิดำ  งำมจ ำรัส         
17 เด็กหญิง ณฐิตำ  โชติพำนิช         
18 เด็กหญิง ณัฎฐนันท ์ ถนอมแกว้         
19 เด็กหญิง ทอฝัน  ณ หนองคำย         
20 เด็กหญิง ปรรณรัก  พิทักษ์ตระกูล         
21 เด็กหญิง ปัญณ์  ทรรทรำนนท์         
22 เด็กหญิง พลอยจันท ์ พุ่มพวง         
23 เด็กหญิง พลอยภัสสร  กิตติวรกำล         
24 เด็กหญิง พีรดำ  ดีรักษำ         
25 เด็กหญิง มนสิชำ  เจษฎำไพสิฐ         
26 เด็กหญิง มิลินท ์ มงคล         
27 เด็กหญิง ศุธนกำนต ์ ตรำชู         
28 เด็กหญิง อรณิชำ  เทพพรมวงศ์         
29 เด็กหญิง อลิชำ  อำจวำนิชชำกุล         
30 เด็กหญิง เอวำรินทร์  จิตรรัตน์         

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 1/4 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กฤศณัฏฐ ์ ธนวิทยำกร         
2 เด็กชำย กวินทัต  อิฐโสภณพันธ ์         
3 เด็กชำย กัญจน ์ กีรติสุนันท์พร         
4 เด็กชำย กันทรว์รัตถ ์ นฤพันธำวำทย์         
5 เด็กชำย ชยุต  ขจรภวิัฒนำ         
6 เด็กชำย ณนน  อินทร์พยุง         
7 เด็กชำย ธำม  ศรีต้ังศิริกุล         
8 เด็กชำย ปุณณพัฒน ์ ชำลี         
9 เด็กชำย ภัทรพล  รักเผ่ำ         

10 เด็กชำย รัชชดนัย  รัตนสมบูรณ์         
11 เด็กชำย ลำภิศ  กิจกำญจนกุล         
12 เด็กชำย ศรรวริศ  ตั้งแสงธรรม         
13 เด็กชำย อัครินทร์  ติณชำติอำรักษ ์         
14 เด็กหญิง จำรุพิชญำ  สิมวิเศษ         
15 เด็กหญิง จิรัชญำ  อำภำบุญยืน         
16 เด็กหญิง ชัชชญำ  อินทเศียร         
17 เด็กหญิง ณลัลธิชำร ์ กิตติมโนรม         
18 เด็กหญิง ณัชชำ  ออง         
19 เด็กหญิง ณัฐนันท์  บุตรฉุย         
20 เด็กหญิง ปภำวริน  ทองอ่อน         
21 เด็กหญิง ปวันรัศมิ ์ สร้อยศรี         
22 เด็กหญิง ภัคชัญญำ  ปวรเทศฤทธิ ์         
23 เด็กหญิง ภัททิญำ  โกมลคงอยู ่         
24 เด็กหญิง รินลดำ  วรชัยรุ่งโรจน ์         
25 เด็กหญิง วรณำรมย ์ ปรีชำ         
26 เด็กหญิง วริษฐำ  คุรุกิจโกศล         
27 เด็กหญิง สิรินำร ี ลีบูรณ์         
28 เด็กหญิง สุณัฏฐำ  ฉิมตระกูล         
29 เด็กหญิง อตินุช  วงศ์ศิรินพคุณ         
30 เด็กหญิง เอรดำ  เกิดป้ำน         

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 2/1 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กตัณณ ์  ศรีเจริญ         
2 เด็กชำย กฤศภณ   จิระกุล         
3 เด็กชำย กวิน   บ ำรุงเอี่ยมปัญญำ         
4 เด็กชำย จำรวุิทย ์  ฐำนวิเศษ         
5 เด็กชำย จิระเดช   จริยเดชกุศล         
6 เด็กชำย ชนะภยั   ทิมเมือง         
7 เด็กชำย ธัชพล   คงจีบ         
8 เด็กชำย นันทพัทธ ์  เหอ         
9 เด็กชำย ปุญญวัชร ์  ตั้งประดิษฐ์ชัย         

10 เด็กชำย พิชิตชัย   วรสำร         
11 เด็กชำย ศรัณย์พัทธ ์  สำรพันธ ์         
12 เด็กชำย สิมิลัณ   อ่อนเอื้อน         
13 เด็กชำย อชิรวิทย ์  อินต๊ะพรม         
14 เด็กหญิง ชดำภร   ชอบสุขพิสัย         
15 เด็กหญิง ชนิภรณ์   งำมข ำ         
16 เด็กหญิง ชมนำด   ยอดดวงแข         
17 เด็กหญิง ณัฐชำ   นพน้อม         
18 เด็กหญิง ณิชำปวีณ ์  ทองระอำ         
19 เด็กหญิง นลินนิภำ   ปัญญำกำ         
20 เด็กหญิง พลอยนภัส   ปทุมกฤตไพศำล         
21 เด็กหญิง พิชญดำ   ทองรัตน์         
22 เด็กหญิง ภัทร์ชำ   ศรีไพร         
23 เด็กหญิง วริศรำ   อินอ ำนวย         
24 เด็กหญิง ศริรกำญจน ์  สมบูรณ์         
25 เด็กหญิง สิรินดำ   อินทร์สุวรรณ์         
26 เด็กหญิง อชิรญำ   อนุทัต         
27 เด็กหญิง อภิสรำ   จีนสวัสดิ ์         
28 เด็กหญิง จิระนันท์ นธิิโรจน์พงศำ         
29 เด็กหญิง พิมพ์ทอง ทองน้ ำเพ็ญ         
30 เด็กชำย กตัณณ ์  ศรีเจริญ         

 
 
 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน  
   ผา่น 2 รายการ ขึน้ไป ผา่น 

   ผา่น 1 รายการการ ไมผ่า่น 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 2/2 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กันต์ธีร ์  นิสสัยสุข         
2 เด็กชำย จิรโสภณ   เท่งเจียว         
3 เด็กชำย ซีน หนัน   หยำว         
4 เด็กชำย ธนภัทร   แซ่ตั้ง         
5 เด็กชำย ธีร์พิรัชย ์ กิจจ ำเริญ         
6 เด็กชำย ธำดำพงค์   สุริยำ         
7 เด็กชำย ปรำนต ์  ยอดดวงแข         
8 เด็กชำย ปัณณวิชญ์   ตันหยง         
9 เด็กชำย ปิยำกร   บัวแกว้         

10 เด็กชำย พอ พีร   วงศ์อุปรำช         
11 เด็กชำย พิธำ   จริยำนันทกุล         
12 เด็กชำย วรวัฒน ์  โคตระกูล         
13 เด็กชำย วิทวัส   พิมพ์สวัสดิ ์         
14 เด็กชำย ศรัณย์พงศ์   ชูสวัสดิ์         
15 เด็กชำย ศรัณย์พงศ์   สำรพันธ ์         
16 เด็กชำย ศุภัสกร   หวังลำภ         
17 เด็กชำย สไตรเกอร์ แจมมนิ   คีโนล         
18 เด็กหญิง กวินตรำ   สุขังพงษ์         
19 เด็กหญิง กุลฐิชำ   แสงทอง         
20 เด็กหญิง จิรภัสฐ์   เจิมจรุง         
21 เด็กหญิง ชุลีรักษ ์  โกษำทอง         
22 เด็กหญิง ญำณิน   ลิ้มละไม         
23 เด็กหญิง ปำนระพ ี  กงทอง         
24 เด็กหญิง ปำลิกำ   หักกะยำนนท ์         
25 เด็กหญิง ปุณยนุช   ยองเพ็ชร         
26 เด็กหญิง พรชนก   นันทชมชื่น         
27 เด็กหญิง ภทรภร   อินทรโชติ         
28 เด็กหญิง วรวลัญช ์  พฤกษ์สรนันทน์         
29 เด็กหญิง สิริญำดำ   นนทศักดิ์         
30 เด็กหญิง อภิชญำ   สนำมทอง         

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 2/3 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย ฐิติพันธ์ อ่ ำช้ำง         
2 เด็กชำย กรณ์กวิน   ตรีบ ำเพ็ญ         
3 เด็กชำย กว ี  ขันสำครกิตต ิ         
4 เด็กชำย จิรัฎฐ ์  วงษ์จิรโรจน ์         
5 เด็กชำย ชยพล   ถำวรวิริยะนันท ์         
6 เด็กชำย ฐำนวีร ์  เกษทอง         
7 เด็กชำย เตภพ   แก้วสนิท         
8 เด็กชำย บุณยกร   เตมีย์         
9 เด็กชำย ปภังกร   หงส์เลิศคงสกุล         

10 เด็กชำย พำทิน   ตันเจริญ         
11 เด็กชำย ภัสสจญ   แซ่เฮ็ง         
12 เด็กชำย ศิกษก   ชะเอม         
13 เด็กชำย สรภัค   เหรียญแกว้         
14 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชร   ค ำเครือ         
15 เด็กหญิง กัญญำภัค   ทับดวง         
16 เด็กหญิง ชนกำนต ์  ผลมี         
17 เด็กหญิง ณมน   จันทรำวด ี         
18 เด็กหญิง ณริณรดำ   ไชยโชติ         
19 เด็กหญิง ณัฐิดำ   มั่นเจริญ         
20 เด็กหญิง ธัญญรัตน ์  ลีลำสุขสันต์         
21 เด็กหญิง ปภัสรำ   ทองวัชระ         
22 เด็กหญิง ปุณิกำ   ทองประกอบ         
23 เด็กหญิง พรนัชชำ   สินประจกัษ์ผล         
24 เด็กหญิง พรรลดำ   ประสพชัยชนะ         
25 เด็กหญิง พรสิร ิ  แดงสำยศิริ         
26 เด็กหญิง พัชรพร   โรจนกร         
27 เด็กหญิง เฌอฟ้ำ   อึ้งสกุล         
28 เด็กหญิง วรฤทัย   โกมล         
29 เด็กชำย อธิป เตธนำนันท์         

 
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 2/4 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กลวัชร   ยงศิริ         
2 เด็กชำย กลินท ์  ด่ำนพิทักษ ์         
3 เด็กชำย ฉัตระพัฒน ์  เจรียงโรจน์         
4 เด็กชำย ชีรฏิกำนต ์  โพธิ์ท ิ         
5 เด็กชำย ฐิติพันธ ์  บรรพบุรุษสกุล         
6 เด็กชำย ณัฐวัฒน ์  วำสประเสรฐิสุข         
7 เด็กชำย ตฤณ   ศิริตันหยง         
8 เด็กชำย ธีรติ   เสนพรหม         
9 เด็กชำย เมษรุตม์   ปิ่นทองค ำ         

10 เด็กชำย รวิพล   รัศมีธรรม         
11 เด็กชำย รัชช์ชำ   เช้ือทอง         
12 เด็กชำย รัชพล   วันฤกษ ์         
13 เด็กหญิง กัลยรัตน ์  จันทสมิต         
14 เด็กหญิง เขมจิรำ   ลือกิตินันท์         
15 เด็กหญิง จุฑำมณีภัทร   แถวเนิน         
16 เด็กหญิง ฐำนิดำ   พัฒนก ำจรกจิ         
17 เด็กหญิง ณัชชวกร   ยิ่งสุขผล         
18 เด็กหญิง ธัญพร   เทพวีระกุล         
19 เด็กหญิง นำรำ   อำรมย์สุข         
20 เด็กหญิง ภรณ์นภัส   วิริยะด ี         
21 เด็กหญิง ริญชิฎำ   ณวัชรำกรณ์         
22 เด็กหญิง ลภัสรดำ   นำคงำม         
23 เด็กหญิง สิริณวีร ์  ศรีชมภู         
24 เด็กหญิง เอมติมำ   อำสนจินดำ         
25 เด็กหญิง ไอฎีญำร ์  แท่นมณเฑียร         
26 เด็กชำย เจรญิวัฒน ์  ชินวำนิชย์เจริญ         
27 เด็กชำย ธนเดช อั่งสกุล         
28 เด็กชำย พบตะวัน ลำวัลย ์         
29 เด็กหญิง ทิชำ ธนขจรจิรำ         
30 เด็กหญิง นวพร ธำรำดล         

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 3/1 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กนกพล   สุขสวัสดิ ์         
2 เด็กชำย กรชวัล   ปล้องอุดม         
3 เด็กชำย ณัฐวรรธน์   วินทสิทธิ ์         
4 เด็กชำย นรธิป   เกิดปรำงค์         
5 เด็กชำย โนอำห ์  สแกนเนล         
6 เด็กชำย บูรพำ   ผำติเสนะ         
7 เด็กชำย ปิยะพล   แป้นสุวรรณ         
8 เด็กชำย พชรพล   จันทนำภรณ์         
9 เด็กชำย พิชญ์ภคิน   อินทรโชติ         

10 เด็กชำย พิรธร   กุลธนไกรเดช         
11 เด็กชำย รณกร   เนตรหิน         
12 เด็กชำย ศักดิ์สิทธิ ์  โรจน์พำนิชกจิ         
13 เด็กชำย สิปปพัชร ์  จุติกิติ์เดชำ         
14 เด็กชำย อัครเดช   ธันยำกรวรกุล         
15 เด็กชำย อิงครัศม์   ก ำลังดี         
16 เด็กหญิง ธนัชญำ   คุ้มยำ         
17 เด็กหญิง นภสรณ ์  เมฆิยำนนท ์         
18 เด็กหญิง ปุญญรัสมิ์   ฐิรำยุวัฒน์         
19 เด็กหญิง พิชชำนันท ์  สงวนดี         
20 เด็กหญิง พิทยำภรณ์   เพียรพิเชฐชื่น         
21 เด็กหญิง ภิญญดำ   นิตอินทร์         
22 เด็กหญิง อินทิยำ   ล่วงพ้น         
23 เด็กหญิง อิสรีย ์  จักร์กรีนทร ์         
24 เด็กชำย ฌำณธนำภัทร์   ภำกรสกุล         
25 เด็กหญิง อัชพร   ลีวุฒินันท์         
26 เด็กหญิง นิชำนันท์ นำมบุตรดี         
27 เด็กหญิง พชรมน มังธำนี         

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 3/2 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย จรณะกร   มุกดำเสถียร         
2 เด็กชำย ชยพล   คงนำม         
3 เด็กชำย ณัชพัฒน ์  อิ่มขำว         
4 เด็กชำย ณัฏฐ์ชพนธ ์  วงเวียน         
5 เด็กชำย ณัฐนันท์   อ่ ำช้ำง         
6 เด็กชำย ณัฐศรัณย์   ศรีสมโพธิ         
7 เด็กชำย ธันยำกร   รอดศิริ         
8 เด็กชำย ธีรปริญญ ์  ทองค ำ         
9 เด็กชำย ธีรภัทร   เจียรสุวรรณ์         

10 เด็กชำย พรรษวุฒ ิ  วงษะดี         
11 เด็กชำย พุทธิพัฒน ์  รำชบุร ี         
12 เด็กชำย วรัตถ ์  เถกิงเกียรติ         
13 เด็กชำย วิชชำกร   กลิ่นวัน         
14 เด็กชำย สิรวิชญ ์  ธีรเรืองสิริ         
15 เด็กหญิง กัลยวีร์   จริยำนุรัตน์         
16 เด็กหญิง ฐิตำ   บุญโล่ง         
17 เด็กหญิง ณัฎฐ์พัชร์   เดือนเพ็ญศรี         
18 เด็กหญิง ณัฐทิตำ   เหล่ำรบ         
19 เด็กหญิง ณัฐพร   เสริมศรี         
20 เด็กหญิง ติณณำ   สุดเนตร         
21 เด็กหญิง นันทกัญ   อ้อมเขต         
22 เด็กหญิง มนัสชนัญ   พูนทอง         
23 เด็กหญิง รัตนำภรณ์   เปล่งแสงศรี         
24 เด็กหญิง วรัญชล ี  ศรีจันทร์โท         
25 เด็กหญิง วิชำวด ี  เปี้ยฝั้น         
26 เด็กชำย ติณณภพ   วิริยำ         
27 เด็กชำย พีรวิชญ์ เลิศดำรำรัศม ี         

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 3/3 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กฤษฏิ์กรุณ   ใจเย็น         
2 เด็กชำย จิรำธร   ตันเต็ง         
3 เด็กชำย ณัฐวรรธน์   อินจันทร ์         
4 เด็กชำย ณิชชำนน   ศรีดำบัณฑิต         
5 เด็กชำย ทำเคชิ   ฐิติบุญญกฤต         
6 เด็กชำย ปัณณวิชญ ์  เมืองหนองหว้ำ         
7 เด็กชำย พุทธภิูม ิ  สง่ำเนตร         
8 เด็กชำย ภำกร   แก้วแหวน         
9 เด็กชำย เมฆำ   รุ่งเรือง         

10 เด็กหญิง กมลลฎำ   ลำภอนันต ์         
11 เด็กหญิง กอบวั   อธิฤทธิ์เดชำ         
12 เด็กหญิง ธัญกมล   โสภณำรมณ์         
13 เด็กหญิง นิชำภำ   จัตตำนนท์         
14 เด็กหญิง ปำฬิน   พรงำม         
15 เด็กหญิง พริมำ   ปุญญำ         
16 เด็กหญิง พัทธธ์ีรำ   สุวรรณพงษ์         
17 เด็กหญิง อชิรญำ   ณัถฤทธิ ์         
18 เด็กหญิง อภิชยำ   โกมลคงอยู ่         
19 เด็กหญิง เณศรำ   สุขีวงศ์         
20 เด็กชำย สิทธิชัย จุลบุตรด ี         
21 เด็กชำย ธรรมรัตน์   ประสงค์ดี         
22 เด็กชำย ศุภกร   จันทร์ชุม         
23 เด็กชำย เศรษฐพัส     พูนพัฒนำทรัพย์         
24 เด็กหญิง พัณณิตำ    ศิริบริรักษ์         
25 เด็กชำย ธนัชชนม์ บุญเมือง         
26 เด็กชำย นพพิชญ์ ตั้งธนัง         
27 เด็กหญิง ปุญญิสำ โพธิปัญญำธรรม         
28 เด็กหญิง สิริวิมล รีพล         
29 เด็กหญิง อำลีนำ ปำทำน         

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ นักเรียนชั้นปฐมวัยปทีี่ 3/4 

ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย            ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ   

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล รายการ สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
กล้าแสดง

ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม

แล้วสนุก
เพลิดเพลิน/ 

มีน้ าใจนักกีฬา 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชำย กอบุญ   วัฒนศรีมงคล         
2 เด็กชำย กัณฑ์ธรรม   เมืองลือ         
3 เด็กชำย จิรัฏฐ ์  ชื่นศิริกุล         
4 เด็กชำย ปภินวิทย ์  ชินูปกำรพงศ์         
5 เด็กชำย ปัณณวัชร์   โรจน์พงศ์นิภำส         
6 เด็กชำย ปำรวัตร   รอดสุข         
7 เด็กชำย พชิรร์เดช   พุทธรักษำ         
8 เด็กชำย พิชญ ์  กิจขุนทด         
9 เด็กชำย ภำคิณ   ชำญณรงค์         

10 เด็กชำย รชำนนท์   อำรีรัชชกุล         
11 เด็กชำย ศรัณย์ชนนท์   เข็มทอง         
12 เด็กหญิง ณฐพร   อุเลำ         
13 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์   เอี่ยมวิไล         
14 เด็กหญิง ณัฐพัชร ์  เมธีพิทยำภรณ์         
15 เด็กหญิง ทัษพร   ยะหัวฝำย         
16 เด็กหญิง ธนิดำ   นิโครธำนนท ์         
17 เด็กหญิง นภสร   สินประจักษ์ผล         
18 เด็กหญิง เพลินน ์  พรชื่นชูวงศ์         
19 เด็กหญิง อชิตกำญจน์   เจริญศุภวัฒน์         
20 เด็กชำย ณัธภัฐ ์  กิตติวัฒนำกูล         
21 เด็กชำย พลำธปิป ์  พงษ์ประเสริฐ         
22 เด็กหญิง ฐิติวัลค์ุ    เทศสมบูรณ์         
23 เด็กชำย กัษณ นิธิธนำภัค         
24 เด็กชำย โทบี ้เฉิน         
25 เด็กชำย ศิรัญปวิชญ์ เนื่องจ ำนงค์         
26 เด็กหญิง กัญญำพัชร เกื้อกูลเกียรติ         
27 เด็กหญิง เกสรำ หลีฉ้วน         
28 เด็กหญิง เซเรน่ำ มูสเซอร์         
29 เด็กหญิง อลิชำญ์ นิลไพฑูรย ์         

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ผ่ำน 2 รำยกำร ขึ้นไป ผำ่น 

   ผ่ำน 1 รำยกำรกำร ไม่ผ่ำน 
 

ลงช่ือ....................................ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 
วันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 


