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ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัผู้เรียน 
 

บทที่ 2 
 

 
  
 
 

ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนของโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ รายงานตามหวัขอ้  ดงัน้ี 
2.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

  2.1.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
  2.1.2   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีศึกษาต่อ 
  2.1.3   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัประเทศ 

2.2   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
2.3   ผลสรุปการอ่าน คิด วเิคราะห์ และส่ือความ  
2.4   ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 

2.1.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6       
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบัช้ัน ปีการศึกษา 2554 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน                      
(คน) 

ระดบัผลการเรียนเฉลีย่ 

ค่าเฉลีย่ระดบั 
ผลการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.1 96 76.14 83.40 77.63 74.70 83.74 82.20 74.04 77.61 78.68 

ป.2 89 77.73 79.99 81.29 78.59 81.37 81.17 77.81 78.45 79.55 

ป.3 115 75.50 74.89 76.44 78.04 77.19 81.02 72.05 76.80 76.49 

ป.4 116 83.88 76.30 83.09 80.20 82.25 78.74 78.05 75.07 79.70 

ป.5 125 76.93 73.26 78.20 75.34 80.02 76.97 75.60 74.23 76.32 

ป.6 128 81.24 69.54 81.44 78.07 79.62 78.03 71.94 74.91 76.85 
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จากตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 พบวา่ระดบัชั้น  ป.4 มี
ค่าเฉล่ียของผลการเรียนรวมสูงท่ีสุด คือ 79.70 รองลงมาคือ ชั้น ป.2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 79.55  ส่วนระดบัชั้นท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ชั้น ป.5 มีค่าเท่ากบั 76.32 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิา พบวา่ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 83.74 และ
รายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 74.04 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 81.37  และ
รายวชิาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 77.73 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาศิลปะ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 81.02 และรายวชิาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยมีีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 72.05 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 83.88 และรายวชิา
ภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 75.07 
   - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 82.02 และ
รายวชิาคณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 73.26 
   - ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 81.44 และวิชา
คณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 69.54 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6     

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบัช้ัน ปีการศึกษา 2554 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน                      
(คน) 

ระดบัผลการเรียนเฉลีย่ 

ค่าเฉลีย่ระดบั 
ผลการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.1 174 79.07 71.87 70.70 72.13 78.53 77.28 74.58 78.81 75.37 

ม.2 195 73.30 68.42 70.09 70.40 74.60 72.85 72.67 72.88 71.90 

ม.3 207 73.42 69.04 67.62 75.21 78.89 76.81 73.47 71.17 73.20 

ม.4 173 73.92 68.40 67.24 74.92 78.78 76.52 73.06 71.10 72.99 

ม.5 144 78.64 65.65 73.10 77.63 83.49 80.29 76.99 73.05 76.10 

ม.6 145 72.77 66.50 69.65 79.67 81.52 83.20 75.73 71.29 75.04 
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   จากตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 พบวา่ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเฉล่ียระดบัผลการเรียนรวมสูงท่ีสุด คือ 76.10 รองลงมา คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 75.37 ส่วนระดบัชั้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 2   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 71.90 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิา พบวา่ 

   - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 รายวชิาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 79.07 และรายวชิา
วทิยาศาสตร์มีค่าเฉล่ีย  ต ่าท่ีสุดคือ 70.70  
   - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 74.60 และรายวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 68.42 
  - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 78.89 และรายวิชา
วทิยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 67.62 
  - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 78.78 และรายวิชา
วทิยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 67.24 
  - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 83.49 และรายวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 65.65 
  - ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาศิลปะ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 83.20 และรายวิชาภาษา
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 66.50 
 

 2.1.2  ร้อยละของผู้เรียนทีศึ่กษาต่อ 
 

 สรุปผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2554 จ านวนนกัเรียน 145  คน แบ่งเป็น 5  
แผนการเรียนดงัน้ี 

 

 แผนการเรียนท่ี   1   องักฤษ – คณิต  จ านวน   37   คน 
 แผนการเรียนท่ี   2   วทิย ์– คณิต  จ านวน   44   คน 
 แผนการเรียนท่ี   3   องักฤษ – ฝร่ังเศส จ านวน   18   คน 
 แผนการเรียนท่ี   4   องักฤษ – จีน  จ านวน   24   คน 
 แผนการเรียนท่ี   5   องักฤษ – สังคม จ านวน   22   คน 
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สรุปผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
ปีการศึกษา 2554 

จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
(จ านวนนักเรียนทีจ่บหลกัสูตร 145 คน) 

 

ที่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 สถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ 113 77.93 
2 สถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนในก ากบัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 27 18.62 
3 ศึกษาต่อต่างประเทศ 3 2.07 
4 ไม่ศึกษาต่อ 2 1.38 

รวม 145 100 

 
แผนภูมิแสดงผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
ปีการศึกษา 2554 
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สรุปผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์   ปีการศึกษา 2554 

จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
 
ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3 2.07 
2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 4 2.76 
3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 12 8.28 
4 มหาวทิยาลยัศิลปากร 2 1.38 
5 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 5 3.45 
6 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1 0.69 
7 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 13 8.97 
8 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 12 8.28 
9 มหาวทิยาลยับูรพา 18 12.41 

10 มหาวทิยาลยัมหิดล 2 1.38 
11 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 3 2.07 
12 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2 1.38 

13 มหาวทิยาลยัพะเยา 1 0.69 
14 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 1 0.69 
15 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2 1.38 
16 สถานบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 2 1.38 
17 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 3 2.07 
18 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 2 1.38 
19 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 4 2.76 
20 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 6 4.14 
21 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 2 1.38 
22 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 2 1.38 
23 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 1 0.69 
24 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 5 3.45 

 

มหาวทิยาลัยภาครัฐ ร้อยละ 72.92 

มหาวทิยาลัย
ภาคเอกชน 

ศึกษาต่อต่างประเทศ ร้อยละ 
1.39 
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ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

25 มหาวทิยาลยัดุสิตธานี 1 0.69 
26 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 2 1.38 
27 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 1 0.69 
28 โรงเรียนนายสิบทหารบก 1 0.69 
29 สถาบนัการบินพลเรือน 4 2.76 
30 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 1 0.69 
31 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 4 2.76 
32 มหาวทิยาลยัรังสิต 5 3.45 
33 วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 2 1.38 
34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 5 3.45 
35 มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 2 1.38 
36 มหาวทิยาลยัศรีประทุม 1 0.69 
37 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 1 0.69 
38 ศึกษาต่อต่างประเทศ 3 2.07 
39 ศึกษาต่อทางคริสตศ์าสนา  2 1.38 
40 ไม่ศึกษาต่อ 2 1.38 

รวม 145 100 
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ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2554 
 แผนการเรียนคณติศาสตร์ - ภาษาองักฤษ 

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา มหาวทิยาลัย 

1 นายสุรชยั โกฏคา้งพลู วทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาสารคาม 

2 นายณรงคฤ์ทธ์ิ อินทร์เฉลียว โลจีสติกส์การคา้ชายแดน 
มหาวทิยาลยับูรพา 
(วทิยาเขตสระแกว้) 

3 นายก าพล หาสุนทรี นิเทศศาสตร์ (มลัติมีเดีย) มหาวทิยาลยัรังสิต 

4 นายชยัสิทธ์ิ โชวส์ันเทียะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(โลจิสติกส์) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก(วทิยาเขตบางพระ) 

5 นายสุมิตย ์ ก าลงัยาณ รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

6 นายภาสกร ผลฟัก 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ
(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก(วทิยาเขตจกัรพงภูวนาถ) 

7 นายสุทศัน์ อินทร์เฉลียว บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

8 นายนที ประสาทศิลป์ วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลงังาน มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

9 นายเมธี สุบิน ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

10 นายดาโรจน์ มาคาน 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

11 นายณฐัพล ธาตรีโรจน์ วทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาสารคาม 
12 นายถวลัย ์ เตะ๊ขนัหมาก บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

13 นายวรฐ บุรณศิริ เทคโนโลยกีารบินบณัฑิต สถาบนัการบินพลเรือน 

14 นายวฒิุชยั ทาทองมา ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นายวศกร กุรินทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) 
มหาวทิยาลยัเกษตร(วทิยาลยัเขต
ชลบุรี) 

16 นายธนภทัท ์ ประทีป ณ ถลาง นายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 

17 นายพงศกร มีผล ศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยับูรพา 

18 นายวโรตม ์ สายสิญจน์ วทิยาการการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี 

19 นายบุญยฤทธ์ิ องัศิริจินดา วทิยาศาสตร์ (สังคมและชุมชน) มหาวทิยาลยับูรพา 
20 นางสาวมีนา พินิจศกัด์ิกุล มนุษยศาสตร์ (จิตวทิยา) มหาวทิยาลยับูรพา 

  



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา มหาวทิยาลัย 

21 นางสาวเพญ็พิชชา        กุลมงคล 
มนุษยศาสตร์ ภาษาตะวนัออก 
(ภาษาจีนธุรกิจ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

22 นางสาวณชัชากร  มธุรวงษาดิษฐ์ บริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัหวัเฉลียว 

23 นางสาวชนานนัทน์  สุวรรณคุณ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืช มหาวทิยาลยัศิลปากร 

24 นางสาวอจัฉรา    ตลบัศรี เทคโนโลยกีารเกษตรและการผลิต 
มหาวทิยาลยับูรพา 
(วทิยาลยัเขตสระแกว้) 

25 นางสาวพฤกษา อศัวานุวตัร บริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญัญบุรี 

26 นางสาวจรรยพร ใจเยน็ นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

27 
นางสาวกุล
ประภสัสร์ 

บุญก่อน ศึกษาต่อประเทศ มหาวทิยาลยั 

28 นางสาวทิพวรรณ เอ้ือสลุง ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

29 นางสาวปรียาภรณ์ เพง็สุวรรณ์ เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิ 

30 นางสาวลภสัรดา เรืองศรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
31 นางสาวธญัญน์ภสั เรขะวรางครั์ตน์ ศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 

32 นางสาววรรณภา สาสกุล 
ศิลปศาสตร์(ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชคล
สุวรรณภูมิ 

33 นางสาววชิราพร ไทยศิริ วทิยาการสารสนเทศ (ดิจิตอล) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
34 นางสาวมณฑิชา วริิยะ มนุษยศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
35 นางสาวนวพร ภู่ชยั วทิยาการสารสนเทศ (ดิจิตอล) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
36 นางสาวขวญันภา ร่ืนภิรมย ์ มนุษยศาสตร์ (จิตวทิยา) มหาวทิยาลยับูรพา 

37 นางสาวสายธาร สุวรรณเขต ครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 
 
 
 
 



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณติศาสตร์  

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน /มหาวิทยาลยั 

1 นายกฤตกร ศกัด์ิการินทร์กุล เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 นายกิตติธชั สายทอง วชิาการจดัการ(บริหารการตลาด) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
3 นายธนกร เหลืองขจรวทิย ์ วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4 นายพิพฒัน์ พีรยวฒันา อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5 นายวรวทิย ์ เกียรติเสวี เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

6 นายภาวชั แกว้มณี 
วศิวกรรมศาสตร์ 
(การบินและอวกาศ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

7 นายอภิสร หรรษภิญโญ เทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหิดล 

8 นายธนายทุธ จงสกุลชยั วศิวกรรม (อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

9 นายชยัวฒัน์ โฆษิตชยัมงคล วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) มหาวทิยาลยับูรพา 

10 นายศุภกิตต์ิ สิทธิเกษร เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

11 นายอนิรุทธ์ นุชนิตย ์
วศิวกรรม(อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี 

12 นายเปรมปรี วงษเ์จริญ เทคโนโลยกีารบินบณัฑิต สถาบนัการบินพลเรือน 

13 นายณฐัพล สุนทรนอ้ย วศิวกรรมศาสตร์(วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยับูรพา 
14 นายณฐัภทัร์ อินทร์มงคล วศิวกรรมศาสตร์(วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยับูรพา 
15 นายนกับุญ ตนักรณ์ สังคมศาสตร์ (ประวติัศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นายนนทพทัธ์ สงวนสุข 
สหเวชศาสตร์(โภชนาการ 
และการก าหนดอาหาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

17 นายกิตติ กุฎีแดง การประมง มหาวทิยาลยัเกษตร 

18 นายปิติภทัร ยอดสร้อย โลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา 

19 นายกฤตเมธ แป้นงาม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(ครุศาสตร์วศิวกรรม) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

20 นายธีรวธุ ทนัประโยชน์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

21 นายกิตติโชติ เรืองรุ่งชยักุล เทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

  



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน /มหาวิทยาลยั 

22 นายปฐม พรหมชาติ วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) มหาวทิยาลยับูรพา 

23 นายณฐัชนน บรรทดัเท่ียง เทคโนโลยกีารบินบณัฑิต สถาบนัการบินพลเรือน 

24 นายกฤษรัตน์ มงคลธนชยั วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) มหาวทิยาลยับูรพา 

25 นางสาวชลิตา อรรจนาวฒัน์ 
มนุษยศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อ 
การส่ือสารมวลชน) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

26 นางสาวงามพรรณ อินทร์เฉลียว สัตวแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
27 นางสาวรชยาพร คงเสือ สหเวชศาสตร์(กายภาพบ าบดั) มหาวทิยาลยับูรพา 

28 นางสาวธนญัญา วงศชู์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
(อุตสาหกรรมการเกษตร) 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

29 นางสาววชัรินทร์ เหมือนเผา่ วทิยาศาสตร์ (เคร่ืองส าอาง) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

30 นางสาวเพญ็พิสุทธ์ิ จนัทร์เพญ็ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(เทคโนโลยมีลัติมีเดีย) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี 

31 นางสาวศิรดา มานะพิชิตวงษ ์ การจดัการวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เทคโนโลยสิีรินธร) 

32 นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย ์ การบริหารและการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

33 นางสาวรังสิยา อรรจนาวฒัน์ การบริหารและการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

34 นางสาวปรัชญริ์นทร์ แกว้ระยา้ การจดัการ (บริหารธุรกิจการบิน) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

35 นางสาวณฐัณิชา บวัมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

36 นางสาวเนตรชนก สดวกดี เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

37 นางสาวธารารัตน์ แซ่ตั้ง วศิวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัศิลปากร 

38 นางสาวเมธินี รสโหมด เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
39 นางสาววรัณญา กณัหา วทิยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
40 นางสาวรักษยา บุญสวน เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
41 นางสาวกนกวรรณ วรรชนะ พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคราม 

42 นางสาวศุภคัศิริ กรองแกว้ เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
43 นางสาวรัตติกาล พุม่ไพรขจร พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

44 นางสาวอุทยัรัตน์ บุญเพง็ ไม่ศึกษาต่อ 

 



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 
 แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส – ภาษาองักฤษ  

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน /มหาวิทยาลยั 

1 นายฐาปนา ทรัพยอ์นนัต ์
บริหารจดัการครัว/ศิลปะ 
การประกอบอาหาร 

มหาวทิยาลยัดุสิตธานี 

2 นายวชัรพงษ ์ พงษดี์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร) 

มหาวทิยาลยับูรพา 

3 นายชลณ์เจตต ์ จึงเจริญบุรธชั เทคโนโลยกีารบินบณัฑิต สถาบนัการบินพลเรือน 

4 นางสาวชลิตา บุญอ่ิม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัรังสิต 

5 นางสาวพชัรพร แสงค า ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
มหาวทิยาลยับูรพา 
(วทิยาลยัเขตจนัทบุรี) 

6 นางสาวอุษา สิทธิชยั ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
มหาวทิยาลยับูรพา 
(วทิยาลยัเขตจนัทบุรี) 

7 นางสาวจิวาภรณ์ สุทธิ ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
8 นางสาวธนิดา พรหมเสนา มนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
9 นางสาวกมลวรรณ แสงแกว้ ศิลปะศาสตร์ (จิตวทิยา) มหาวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

10 นางสาวกมลวรรณ สมจิตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

11 นางสาวเนาวรัตน์ ตลบัทอง นิเทศศาสตร์(วทิยแุละโทรทศัน์) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
12 นางสาวหทยัทิพย ์ ฤทธ์ิเนติกุล มนุษยศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

13 นางสาวฐิตินนัท ์ เมฆศิริวรรณ 
ศิลปกรรมศาสตร์ (ดนตรี 
และการแสดง) 

มหาวทิยาลยับูรพา 

14 นางสาวอาทิตยา ประเสริฐ การศึกษาทางศาสนาคริสต์ (คณะภคินี) 
15 นางสาวรุ่งทิวา สะอิ มนุษยศาสตร์ (สังคมศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 
16 นางสาวนงลกัษณ์ ด ารงกิจมงคล มนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 
17 นางสาวพนิดา สถิตพงษเ์ดช พลศึกษา (สุขศึกษา) วทิยาลยัพลศึกษาเชียงใหม่ 

18 นางสาวสุพรรณี ป่าเกรียงไกร การศึกษาทางศาสนาคริสต์ (คณะภคินี) 
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 แผนการเรียนภาษาจีน – ภาษาองักฤษ  

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน /มหาวิทยาลยั 

1 นายอานนท ์ ชินฮะงอ้ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

2 นายคมชาญ แยม้เรือง 
บริหารธุรกิจ (การจดัการ
อุตสาหกรรมการบริการ) 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

3 นายเลิศชาย คุม้ประคอง นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

4 นายปรวทิย ์ คุม้พร้อม Engineering Softwarecomputing Dayananda Sagar Institution (DSI) 
5 นายพชัรพล ศิริกิตติไชยกุล ศึกษาต่อประเทศจีน  
6 นายเกียรติศกัด์ิ หงษท์อง บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

7 นายอานนท ์ กิตติคุณานนท ์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
8 นายสุริยนั สวสัดี มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
9 นายคีรีรัฐ เทียนทอง ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

10 นายมนสัดนยั โป๊ะบุญช่ืน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(โลจิสติกส์) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก (วทิยาเขตบางพระ) 

11 นางสาวพทัธ์ธีรตา อริยพิทกัษเ์ดชา นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
12 นางสาวเวธกา หร่ายวงศ ์ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอหารคา้ 
13 นางสาวสายเพชร ระวงิทอง การจดัการชุมชน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

14 นางสาวมีนวดี วงศไ์ทย พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาวพรจรัส ต่างสี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
16 นางสาวธญัธร พิพฒัน์กิจไพศาล ศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาจีน) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

17 นางสาวพรสวรรค ์ รัตนแสงศรี ธุรกิจการบิน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

18 นางสาวเมทินี พุม่ไม ้ จิตวทิยา มหาวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

19 นางสาวสุดาพร รัตนแสงศรี ธุรกิจการบิน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

20 นางสาวภาวนา สุนทอง ศิลปศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

21 นางสาวรติรัตน์ นาคมาลี ศิลปศาสตร์ิ (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
22 นางสาวภิรชานี สุขเกษม การโรงแรม มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

23 นางสาวธารารัตน์ อินเฉลียว มนุษยศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 
24 นางสาวบุตรธิดา แสงเวหาสน์ จิตวทิยา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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 แผนการเรียนสังคม - ภาษาองักฤษ  

ที่ ช่ือ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน /มหาวิทยาลยั 

1 นายณฐัวฒิุ เหลืองศกัดาพิชญ ์ รัฐศาสตร์(การเมืองและการปกครอง) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
2 นายอดิเรก พรมปาน มนุษยศาสตร์(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
3 นายธิเบต สิทธิชยั บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
4 นายเสกสรร แวงชยัภูมิ มนุษยศาสตร์(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
5 นายปรเมษฐ์ จนัทร์มา บริหาร(การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
6 นายฉตัรมงคล คลา้ยใจตรง รัฐศาสตร์(การเมืองและการปกครอง) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

7 นายธนาวฒิุ สรรพสิทธ์ิ 
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

8 นายธนโชติ วฑุฒยากร นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
9 นายพิชชาญุตม ์ จรเทศ การจดัการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

10 นายพลเดช ศรีค า 
บริหารวทิยาการจดัการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

11 นายพชัรชยั พิพฒันชยัภูมิ ธุรกิจการบิน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
12 นายพิชาภพ นนทศิ์ริ การจดัการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

13 นายพีรพฒัน์ อนุรัตน์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

14 นายปิยวชิญ ์ โปแกว้ 
ศิลปะและการออกแบบ 
(คอมพิวเตอร์อาร์ท) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

15 นายณฐัวฒิุ กฤษดาเดชากุล บริหารการจดัการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
16 นายสหวฒั เล็กพนัธ์ การท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

17 นางสาวเบญจภรณ์ แสงแกว้ 
การจดัการทัว่ไป(สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์) 

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

18 นางสาวดลนภา วเิศษฤทธ์ิ รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

19 นางสาวณฐัฐารินทร์ แกว้ดารา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(นิติศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

20 นางสาวศิริพร โชคชยัสิริ การบริการอุตสาหกรรมการบิน มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
21 นางสาวสุนิสา บุญเลิศ นิเทศวทิยแุละโทรทศัน์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

22 นางสาวกนกวรรณ กล่ินอยู ่ ไม่ศึกษาต่อ 
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2.1.3   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับชาติ : (Ordinary National Educational Testing) 

ตารางแสดงคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลีย่ผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สงัคม องักฤษ คณิตฯ วิทยฯ์ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 51.63 59.39 56.09 59.77 48.96 63.49 50.31 58.94 56.07 

ระดับจังหวดัลพบุรี 47.28 50.06 34.31 48.47 38.34 58.17 45.68 53.53 46.98 

ระดับสังกดั (สช) 52.01 55.98 44.07 56.05 42.67 61.12 48.50 58.49 52.36 

ระดับประเทศ 50.04 52.22 38.37 52.40 40.82 58.87 46.75 55.38 49.36 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2554 

 
           จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 พบวา่โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 
56.07 ระดบัจงัหวดัลพบุรี มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 46.98 ระดบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 52.36 และระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 49.36 ซ่ึงจะเห็นวา่ค่าเฉล่ียรวม
ของโรงเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของทุกระดบั 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลีย่ผลการประเมินแยกตามสาระการเรียใจนรู้ 

ภาษาไทย สงัคม องักฤษ คณิตฯ วิทยฯ์ 
สุข/ 

พลศึกษา 
ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 51.25 46.35 33.85 34.95 36.46 53.70 45.56 53.54 44.46 

ระดับจังหวดัลพบุรี 47.07 41.74 29.15 30.92 31.05 50.40 42.71 47.10 40.02 

ระดับสังกดั (สช) 47.33 42.01 32.16 31.49 31.66 49.43 42.78 46.15 40.38 

ระดับประเทศ 48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.50 47.29 40.91 
 

             แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2554 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2554 พบวา่โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 44.46 
ระดบัจงัหวดัลพบุรี มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 40.02 ระดบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 40.38 และระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 40.91 ซ่ึงจะเห็นว่าค่าเฉล่ียรวมของ
โรงเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของทุกระดบั 
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ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลีย่ผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สงัคม องักฤษ คณิตฯ วิทยฯ์ 
สุข/ 

พลศึกษา 
ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 44.67 35.62 25.36 22.90 28.21 57.10 31.66 51.38 37.11 

ระดับจังหวดัลพบุรี 43.15 33.21 21.56 23.38 28.23 55.53 29.42 50.55 35.63 

ระดับสังกดั (สช) 41.16 33.54 24.78 23.79 27.99 52.85 28.66 46.20 34.87 

ระดับประเทศ 41.88 33.39 21.80 22.73 27.90 54.61 28.54 48.72 34.95 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลีย่ของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2554 

 
            จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 พบวา่โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 
37.11 ระดบัจงัหวดัลพบุรี มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 35.63 ระดบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 34.87 และระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 34.95 ซ่ึงจะเห็นวา่ค่าเฉล่ียรวม
ของโรงเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของทุกระดบั 
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2.4  ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 
 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ ไดจ้ดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัดา้น
วชิาการและดา้นกิจกรรมอ่ืน ๆ อยา่ง หลากหลายทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และระดบัประเทศ  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการแข่งขนัรางวลัไดด้งัต่อไปนี 
 

 
 

 รายช่ือนักเรียนสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน   ปีการศึกษา 2554 
 

การแข่งขันตอบปัญหาข้อกฎหมาย “รพเีจิดจ้าทีชั่ยบาดาล 54” ประจ าปีการศึกษา 2554  
วนัที่ 4 สิงหาคม 2554   ณ ศาสจังหวดัลพบุรี  

 

 
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฏระดับประเทศ คร้ังที ่3  

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานครฯ  
วนัที่ 25 สิงหาคม 2554   

 

 
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศจีน 

วนัที่ 12 -17 สิงหาคม 2554   
           (รางวัลเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวฒัน์ ด้านการสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ) 

 

 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การตอบปัญหาขอ้กฏหมาย ม.4-6 นายสุริยนั            สวสัดี  

นายดาโรจน์        มาคาน 
ชนะเลิศ 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-3 เด็กหญิงคณนา       กา้งออนตา 

เด็กหญิงจุฑามาศ   เจียรด ารงรัศมี 
ชมเชย 

ม.4-6 นายนกับุญ             ตนักรณ์ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ ม.1-ม.6 เด็กชายธนัวาคม  จรรยา รองชนะเลิศอนัดบั 2 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสุระนารายณ์ ปีการศึกษา 2554 
ณ   โรงเรียนบ้านเขายายกะตา  กลุ่มสุระนารายณ์ 

วนัที ่8-9 กนัยายน  2554 

 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. อ่านออกเสียงและจบัใจ ความส าคญั ป.4-6 เด็กหญิงธนาภรณ์    วงศชู์ ชนะเลิศ 
2. เรียงความและคดัลายมือ ป.4-6 เด็กหญิงธญัลกัษณ์    จีนน ้าใส ชนะเลิศ 

ม.1-3 เด็กหญิงนรีรัตน์       ป่ินนอ้ย ชนะเลิศ 
3. ท่องอาขยายและอ่านท านอง  เสนาะ ป.1-3 เด็กหญิงจรัสรว ี       วงศท์อง ชมเชย  

ป.4-6 เด็กหญิงมนสัพร      นาถ ้าพลอย ชมเชย 
ม.1-3 เด็กหญิงศศิธร         ไกรวลิาส รองชนะเลิศอนัดบั 1 

5. แต่งบทร้อยกรอง(กลอนส่ี) ป.4-6 เด็กหญิงปิณฑิรา      ภาษีผล 
เด็กหญิงวรณัณ        ข  าเนตร 

ชนะเลิศ 

6. แต่งบทร้อยกรอง (กาพยย์านี  ๑๑) ม.1-3 เด็กหญิงรุ่งอรุณ       สิงห์สังข ์
เด็กหญิงสุพตัรา       ค  ากระสินธ์ 

ชนะเลิศ 

7. หนงัสือเล่มเล็ก ป.4-6 เด็กหญิงธนาภรณ์    ชินวงษ ์
เด็กชายภาณุพฒัน์    อมัพะวา 
เด็กหญิงภทัรภร      โพธ์ิทอง 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

ม.1-3 เด็กหญิงอศลัยา       พงษก์ล ่า 
เด็กหญิงยลดา          ทบัทิมทอง 
เด็กชายยศพล          ทบัทิมทอง 

ชนะเลิศ 

8. การแข่งขนัอจัฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายภาวตั           บุญจนัทร์เชย ชนะเลิศ 
ป.4-6 เด็กหญิงกลัยสุ์ดา    ตุมรสุนทร รองชนะเลิศอนัดบั 1 
ม.1-3 เด็กชายชนาธิป        เกิดเนตร์ ชนะเลิศ 

9. การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงาน     
     คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม  GSP 

ป.4-6 เด็กหญิงกญัฑิรัตน์   แสงวฒันากลู 
เด็กหญิงณฐัริกา       สง่าแสง 

ชนะเลิศ 

ม.1-3 เด็กชายธนภทัร        จรูญเกียรติคุณ    
เด็กชายกนกพล        หรรษภิญโญ 

ชนะเลิศ 

10.การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ป.1-3 เด็กหญิงธนัวา          กองเสพย ์ ชนะเลิศ 
ป.4-6 เด็กชายสิทธา           ตรีพรชยัศกัด์ิ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กชายชยงักรู         ธรรมเจริญ ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
11. การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง 
     วทิยาศาสตร์ 

ป.4-6 เด็กชายจิรเดช          ศุภโชคอวยชยั 
เด็กหญิงสรัญญธร   การุณยวนิช 
เด็กหญิงกฤตินี        พงศจ์นัทร์ 

ชนะเลิศ 

ม.1-3 เด็กชายคุณาการ      สายสุทธิ 
เด็กหญิงคณนา        กา้งออนตา 
เด็กหญิงนภาพร      เพง็สุวรรณ 

ชนะเลิศ 

12. การประกวดโครงงาน 
     วทิยาศาสตร์(ประเภททดลอง) 

ป.4-6 เด็กชายชาตรี           ชมวจิิตร 
เด็กชายปารเมศ       มีเจริญ 
เด็กชายอภิชยั          คงวเิศษ 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

ม.1-3 เด็กหญิงคนธวลัย ์   ทองนอ้ย 
เด็กหญิงพิมกมล     ทองทา 
เด็กหญิงณฎัฐินี       อินทะโชติ 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

13. การแข่งขนัการแสดงทาง 
     วทิยาศาสตร์(Science Show ) 

  ป.4-6 เด็กหญิงกมลนาถ    พนัพลู 
เด็กหญิงประภสัสร  ชมแกว้ 
เด็กหญิงพรนภา       เพง็เสง่ียม 

ชนะเลิศ 

ม.1-3 เด็กชายทาม             ทาเอ้ือ 
เด็กชายวงศธร         ต่างสี 
เด็กชายภทัรพล       หมวกมณี 

ชนะเลิศ 

14. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 เด็กหญิงอภิสรา      บุญเปล่ียน 
เด็กหญิงเวธกา        ทาสถาน 
เด็กหญิงชยานนัต ์  บ ารุงพานิชย ์
เด็กหญิงกานตสิ์รี    ราชแป้น 
เด็กหญิงบณัฑิตา     สมคัรไทย 

ชนะเลิศ 

ป.4-6 เด็กหญิงชาลิสา          รัตนสูงเนิน 
เด็กหญิงภิชยาพรรณ  ใจดี 
เด็กหญิงทอฝัน            ทวธีนาปภาวี
เด็กหญิงณปภชั           วชัรขจร 
เด็กหญิงอิสราภรณ์     บวันาค 

ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

 ม.1-3 เด็กหญิงอรปรียา       ศรีรัตนมงคล 
เด็กหญิงนรีกานต ์     อินทปัตย ์
เด็กหญิงคุนญัญา       ศรีสกุล 
เด็กหญิงน ้าทิพย ์       เฉ่ือยฉ ่า 
เด็กหญิงสุธีมนต ์      จุลยะโชค 

ชนะเลิศ 

15. การประกวดโครงงาน 
      คุณธรรม 

ป.1-3 เด็กหญิงกนกวรรณ   ด่านเสถียร 
เด็กหญิงชนิกานต ์    สมสิงห์ 
เด็กหญิงพิมพภ์ทัร    ดิมแดง 
เด็กชายดนุศิษฐ ์        ตระกลูบุญ 
 เด็กชายศิริวฒัน์        สุขววิฒัน์ 

ชนะเลิศ 

16. การแข่งขนัเล่านิทาน
คุณธรรม 

ป.1-3 เด็กหญิงพีรดา          ชาญณรงค ์ ชนะเลิศ 
ป.4-6 เด็กหญิงปัณฑิตา      ทาสถาน ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กหญิงณฐันิชา       ศรีพร้อม ชนะเลิศ 

17. การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 เด็กชายธนวฒิุ           ชากนั 
เด็กหญิงขวญัชนก    ไชยทองศรี 

ชนะเลิศ 

ป.4-6 เด็กชายทรรศษาปกรณ์  เกตุพรหม 
เด็กหญิงสุภิศรา         ศรีไพบูลย ์

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

ม.1-3 เด็กชายศุภวชิญ ์        ริมผดี 
เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  อาศยันา 

ชนะเลิศ 

18.การแข่งขนัการสวดมนต ์ ป.1-6 เด็กหญิงพทัธ์ธีรา     โรจน์วตัน์ 
เด็กหญิงณฐัชา          กล่ินหอม 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 
เด็กหญิงบณัฑิตา       มูลเพง็ 
เด็กหญิงพชรพรรณ   ธรรมปรีชา 
เด็กหญิงชุติภา           อารีพรชยัศกัด์ิ 
เด็กชายอชัรี               มะมิง 
เด็กหญิงฐิติกา            เสถียรพฒันากลู 
เด็กหญิงวาทินี           เตียวสมบูรณ์กิจ 

ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
  เด็กหญิงนิชกานต ์     พรหมเกิด 

เด็กหญิงสุภสัสรา    นภาทอง 
เด็กหญิงกนกพร      เตียวสมบูรณ์กิจ 
เด็กหญิงณฐัธยาน์    เกียรติศิริ 
เด็กชายตน้พงศ ์      จะรุมเครือ 

 

ม.1-6 เด็กหญิงณิรชา        อยูเ่กษม 
เด็กหญิงพิมกมล     ทองทา 
เด็กหญิงชรพรรณ   โซ่มาลา 
เด็กหญิงมนภทัร์      เมฆธน 
เด็กหญิงปิยวรรณ    นฤมิตร 
เด็กหญิงกนกพร      คงคลา้ย 
เด็กหญิงสยมุพร      ถึงแฮ 
เด็กหญิงคุณญัญา    ศรีสกุล 
เด็กหญิงณฐัวดี        นครค าสิงห์ 
เด็กหญิงเปมิกา        เฟียเฮียง 
เด็กหญิงเบญจรัตน์  งานสลุง 
เด็กหญิงภิทรสุดา    โชคสวสัด์ิ 
เด็กหญิงณิฏฐินี       อินทโชติ 
เด็กหญิงปิยกร        อ่อนธรรม 
นางสาวจารุวรรณ   เอ้ือสลุง 

ชนะเลิศ 

19. การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบช้ืน ม.1-3 เด็กหญิงรัตตวลัย ์   กิตติคุณานนท ์
เด็กหญิงสุชารัตน์    คุม้ง้ิว 
เด็กหญิงศุภธิดา      เดชบ ารุง 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

20. การวาดภาพดว้ยโปรแกรม   
      คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-3 เด็กหญิงทรรศธร    ขวญัเพง็ 
เด็กชายสุวจิกัษ ์      ชุพารักษ ์

ชนะเลิศ 

21. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 
      (2 D Animation ) 

ม.1-3 เด็กชายวศิิน            นิลลอ้ม 
เด็กหญิงณภสัสร    กาไว 

ชนะเลิศ 

22. การสร้างหนงัสือ    
      อิเล็กทรอนิกส์ ( E -  book ) 

ม.1-3 เด็กชายปิยวฒัน์      องัสนาวสิน 
เด็กหญิงศิรภสัสร  น่ิมทอง 

ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
23. การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
        ( Presentation ) 

ป.4-6 เด็กชายนพรัตน์     ตนัตระกลู 
เด็กชายณรงกรณ์   บวันารถ 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

24. การสร้าง Webpage   
     ประเภท  Text Editor 

ม.1-6 นายกนัย ์               ปิยะนุช 
นายวทิญัญู            ฉ ่าช่ืน 

ชนะเลิศ 

25. การสร้าง Webpage 
      ประเภท Web  Editor 

ม.1-3 เด็กหญิงปิยวรรณ  สาประเสริฐ 
เด็กหญิงกนกวรรณ ไพเราะประเสริฐ 

ชนะเลิศ 

26. การแข่งขนัการตดัต่อ
ภาพยนต ์

ม.1-6 นางสาวชลิตา         อรรจนาวฒัน์ 
นายธนายทุธ          จงสกุลชยั 

ชนะเลิศ 

27. การคน้หาอจัฉริยะไอที 
     คอมพิวเตอร์ 

ม.1-6 นายวศกร               กุรินทร์ 
นายเปรมปรี          วงษเ์จริญ 

ชนะเลิศ 

28. โครงงานสุขศึกษาและ 

      พลศึกษา 
ป.1-6 เด็กหญิงณิชาภทัร  จนัทร์เพญ็ 

เด็กชายชนกชนม ์  เตชะกฤตธีรธ ารง 
เด็กหญิงวริศรา      นุปิง   

ชนะเลิศ 

ม.1-3 เด็กชายณชัพล       ส่ิวหงวน 
เด็กชายวรีพนัธ์      อภิศกัด์ิมงคล 
เด็กชายชลสิทธ์ิ      พิณดอน 

ชนะเลิศ 

29. ตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
      พลศึกษา 

ม.1-3 เด็กชายกนัตภณ     โคว้ประเสริฐ 
เด็กหญิงเบญญาภา  ดลเสมอ 

ชนะเลิศ 

30. การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ 
      (Impromptu Speech) 

ป.1-3 เด็กหญิงติณณภทัร  ทาชาติ ชนะเลิศ 
ป.4-6 เด็กหญิงรวินนัท ์    ปัญจศิริ รองชนะเลิศอนัดบั 1 
ม.1-3 เด็กหญิงจุฑามาศ    เจียรด ารงรัศมี ชนะเลิศ 

31. การแข่งขนั (Spelling Bee) ป.1-3 เด็กชายภาณุพงศ ์   จนัทรถ ชนะเลิศ 
ป.4-6 เด็กหญิงมณีรัตน์    ตั้งขจรชยัศกัด์ิ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กหญิงจิดาภา       แสงสวา่ง ชนะเลิศ 

32. การแข่งขนัการเล่านิทาน  
      (Story Telling) 

ป.4-6 เด็กหญิงญาณิศา     พิทกัษว์งษ ์ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กหญิงสดาญา     ดาวดวงนอ้ย ชนะเลิศ 

33. การแข่งขนั (Multi Skills  
      Competition) 

ป.4-6 เด็กหญิงนวพร       น่ิมประสารทรัพย ์ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กชายเขมทตั       แกว้แกม้ทอง ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
34. การแข่งขนัละครสั้น    
      ภาษาองักฤษ 

ม.1-3 เด็กหญิงชลิตา       ไชยวตั 
เด็กหญิงกานดา     สุวรรณช่ืน 
เด็กหญิงญาชุดา     นาทวรการต ์
เด็กหญิงนวัดี         งามดี 
เด็กหญิงปัญญช์าน์ แกว้ระยา้ 

ชนะเลิศ 

35. การแข่งขนัพดูภาษาจีน ป.4-6 เด็กหญิงพสัตราภรณ์  แวงชยัภูมิ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กหญิงอริสรา      บุญญฤทธ์ิพลูศิริ ชนะเลิศ 

36. การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ป.4-6 เด็กชายศราวุฒิ       เตียวสมบูรณ์กิจ ชนะเลิศ 
ม.1-3 เด็กหญิงฐิติมา        ตุลาทอง ชนะเลิศ 

37. การแข่งขนัการแสดงตลก ม.1-3 เด็กชายณชัพล        โพธ์ิสี 
เด็กชายนนัทวสั      ชยัราช 
เด็กชายอติวชิญ ์      นามมะปราง 
เด็กชายภูมิรัตน์       อุบลฉาย 
เด็กชายภทัรพงศ ์    เช้ือสามารถ 

ชนะเลิศ 

38. การแข่งขนัการผกูเง่ือน          
      เดินทรงตวัและโยนบอล 

ป.1-3 เด็กชายภูมิพฒัน์      บวันาค 
เด็กชายวรียทุธ        พรมรัตน์ 
เด็กชายธนกร          เงินสลุง 
เด็กหญิงกลัยา         ทกัทิน 
เด็กหญิงศศิประภา  เถียรสูงเนิน 
เด็กหญิงกนกวรรณ ด่านเสถียร 

ชนะเลิศ 

39. การใชเ้ขม็ทิศและ 
      การคาดคะเน 

ป.๔-๖ เด็กชายสุธินนัท ์     ราษฎรอาศยั 
เด็กชายสิรภพ         บุญใช ้
เด็กชายชลสิทธ์ิ      พุม่สร้าง 
เด็กชายพชรธรรม ์  โซ่มาลา 
เด็กชายทศวรรษ     ศรีทอง 
เด็กชายธนรัชต ์      วมุิติสุนทร 
เด็กชายธนภทัร       ผลเจริญ 
เด็กชายศุภกร          พลทะรักษา 

ชนะเลิศ 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 เด็กหญิงอรปรียา        ศรีรัตนมงคล 

เด็กหญิงนรีกานต ์     อินทปัตย ์
เด็กหญิงคุนญัญา       ศรีสกุล 
เด็กหญิงน ้าทิพย ์       เฉ่ือยฉ ่า 
เด็กหญิงสุธีมนต ์      จุลยะโชค 

เหรียญเงิน 

ม.4-6 นางสาวพรจรัส         ต่างสี   
นางสาวธารารัตน์      อินเฉลียว 
นางสาวภาวนา          สุนทอง 
นางสาวพทัธีรตา       อินยพิทกัษเ์ดชา 
นางสาวเนาวรัตน์      ตลบัทอง   

เหรียญทอง 

2. การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 เด็กชายศุภวชิญ ์        ริมผดี 
เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  อาศยันา 

เหรียญทอง 

ม.4-6 นายพงษพ์ฒัน์           คีมทอง 
นางสาวเขมิกา          เพิ่มพนู 

เหรียญทอง 

3. การเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 เด็กหญิงณฐันิชา       ศรีพร้อม เหรียญทอง 
ม.4-6 นางสาวมนญัชยา     พรึกสลุง เหรียญทอง 

4. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 เด็กชายเศรษฐกร      ศุภรัตนภิญโญ 
เด็กชายเศรษฐการ     ศุภรัตนภิญโญ 
เด็กชายสุกลัยสิ์ทธิ    บ ารุงสุข 
เด็กชายธนากิจ          ทองมนต ์
เด็กชายสุริยศกัด์ิ       บุญก่อน 

เหรียญเงิน 

5. การเรียงความและคดัลายมือ ม.1-3 เด็กหญิงนรีรัตน์       อินจุฑารัตนกุล เหรียญเงิน 
6. การเรียงความคดัลายมือ ม.4-6 นายกิตติธชั              สายทอง เหรียญทอง 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
7. การแต่งบทร้อยกรอง ม.1-3 เด็กหญิงรุ่งอรุณ       สิงขส์ังข ์

เด็กหญิงสุพตัรา       ค  ากระสินธ์ 
เหรียญเงิน 

8. การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ม.1-3 เด็กหญิงอศลัยา        พงษก์ล ่า 
เด็กหญิงยลดา          ทบัทิมทอง 
เด็กชายยศพล           ทบัทิมทอง 

เหรียญทองแดง 

ม.4-6 
นางสาวมนธิชา       จนัทร์ประเสริฐ 
นางสาวศศิ              อุบลฉาย 
นางสาวกนกวรรณ  เพช็รพลอย 

เหรียญทองแดง 

9. การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.4-6 นายณฐัชา                พฒัน์ชนะ เหรียญทองแดง 
10.การแข่งขนั  
    (Impromptu Speech) 

ม.1-3 เด็กหญิงจุฑามาศ     เจียรด ารงรัศมี เหรียญทอง 
ม.4-6 นายพิพฒัน์              พิริยวฒันา เหรียญเงิน 

11.การแข่งขนั (Spelling Bee) ม.1-3 นางสาวจิดาภา         แสงสวา่ง เหรียญทอง 
ม.4-6 นางสาวชลิตา           อรรจนวฒัน์ เหรียญเงิน 

12.การแข่งขนั (Story Telling) ม.1-3 นางสาวสดาญา        ดาวดวงนอ้ย เหรียญทอง 
ม.4-6 นางสาวภทัรานิษฐ ์  ปาเชนทร์ เหรียญทอง 

13.การแข่งขนั  
     (Multi Skills Competition) 

ม.1-3 เด็กชายเขมทตั          แกว้แกมทอง เหรียญทอง 
ม.4-6 นางสาวณฐัวดี          มากวฒันสุข เหรียญทอง 

14.การแข่งขนัภาษาจีน ม.1-3 เด็กหญิงอริสรา       บุญญฤทธ์ิพลูศิริ เหรียญทอง 
ม.4-6 นายอานนท ์            กิตติคุณานนท ์ เหรียญเงิน 

15.การแข่งขนัพดูภาษาฝร่ังเศส ม.4-6 นางสาวรัตนาภรณ์  เชือดขนุทด เหรียญทอง 
16. การแข่งขนัละครสั้น 
      ภาษาองักฤษ 

ม.1-3 เด็กหญิงกานดา         สุวรรณช่ืน 
เด็กหญิงชลิตา           ไชยวตั 
เด็กหญิงนนัทวดี        ธูปทอง 
เด็กหญิงอวสัดา          ธูปทอง 
เด็กหญิงปัญญาชาน์    แกว้ระยา้ 

เหรียญทอง 
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กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

 ม.4-6 นางสาวกมลวรรณ     สมจิตร์ 
นางสาวพทัธ์ธีรตา      อริยพิทกัษเ์ดชา 
นางสาวพลอยไพลิน   เอม็เมอร์ส 
นายชลเจตต ์               จึงเจริญบูรทตั 
นายนริศ                      อินทปัตย ์

เหรียญเงิน 

17.การแข่งขนัการสร้างส่ือ 
     อิเล็กทรอนิคส์ (E-book) 

ม.1-3 
เด็กหญิงศิรภสัสัร     น่ิมทอง 
เด็กหญิงปิยวฒัน์       องัสนาวสิน 

เหรียญทองแดง 

18.การแข่งขนัสร้าง Animation  (2D) ม.1-3 
เด็กชายวศิน              นิลลอ้ม 
เด็กชายณภทัรสร      กาไว 

เหรียญทอง 

19.การแข่งขนัการสร้าง Webpage 
     ประเภท Web Editor 

ม.1-4 
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพเราะประเสริฐ 
เด็กหญิงปิยวรรณ     สาประเสริฐ 

เหรียญทอง 

20.การแข่งขนัอจัฉริยภาพ 
     ทางคอมพิวเตอร์ 

ม.4-6 
นายเปรมปรี            วงษเ์จริญ 
นายวศกร                กุรินทร์ 

เหรียญทอง 

21.การแข่งขนัการตดัต่อภาพยนต ์ ม.1-6 นายธนายทุธ           จงสกุลชยั 
นายณฐัพล               สุนทรนอ้ย 

เหรียญทอง 

22.การตอบปัญหาสุขภาพ ม.1-3 เด็กชายกณัตะภณ    โคว้ประเสริฐ 
เด็กหญิงเบญญาภา   ดลเสมอ 

เหรียญทอง 

ม.4-6 นายปิยะวฒัน์           กาไว 
นางสาวสุพิชชา        ทองปันดี 

เหรียญทองแดง 

23. การประกวดโครงงานสุขภาพ ม.1-3 เด็กชายวรีพนัธ์         อภิศกัด์ิมงคล 
เด็กชายณชัพล          สิวหงวน 
เด็กชายชลสิทธ์ิ         พิณดอน 

เหรียญทองแดง 

ม.4-6 นางสาวภทัริยา           จุลกะภาค 
นางสาวสมปรารถนา  ข าเนตร 
นางสาวธาราทิพย ์      พลายแกว้ 
 

เหรียญเงิน 



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
24.การวาดภาพระบายสี ม.1-3 เด็กหญิงฐติมา            ตุลาทอง เหรียญทอง 
25.การวาดภาพระบายสี ม.4-6 นางสาวศศิ                อุบลฉาย เหรียญทอง 
26.การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-6 นางสาวฐิตินนัท ์       เมฆศิริวรรณ เหรียญทอง 
27.การร้องเพลงไทยสากล 
     และเพลงสากล 

ม.4-6 นางสาวพรจรัส          ต่างสี เหรียญทอง 

28.การแสดงตลก ม.1-3 เด็กชายณชัพล            โพธ์ิสี 
เด็กชายนนัทวสั          ชยัราช 
เด็กชายอติวชิญ ์          นามมะปราง 
เด็กชายภูมิรัตน์           อุบลฉาย 
เด็กชายภทัรพงศ ์        เช้ือสามารถ 

เหรียญทอง 

29.การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง 
    วทิยาศาสตร์ 

ม.1-3 เด็กชายคุณากร           สายสุทธิ 
เด็กหญิงคณนา           กา้งอ่อนตา                 
เด็กหญิงนภาพร         เพง็สุวรรณ 

เหรียญเงิน 
   

30.การแข่งขนัการแสดงทาง 
     วทิยาศาสตร์ (Science show) 
  

ม.1-3 เด็กชายวงศธร            ต่างสี 
เด็กชายทาม                ทาเอ้ือ 
เด็กชายภทัรพล           หมวกมณี        

เหรียญเงิน 

ม.4-6 นางสาวอธิตา             รักใคร่ 
นางสาวททา              ทาเอ้ือ 
นางสาวสินีนาถ         ก่ีสง่า 
 

เหรียญเงิน 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  
คร้ังที ่61  ปีการศึกษา 2554 

ณ โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์  วนัที ่7-8  ธันวาคม 2554 
 

  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การอ่านออกเสียงและจบัใจความส าคญั ป.4-6 เด็กหญิงธนาภรณ์     วงศชู์ เหรียญทอง 
2. การเขียนเรียงความและ คดัลายมือ ป.4-6 เด็กหญิงธญัลกัษณ์    จีนน ้าใส เหรียญเงิน 
3. การแข่งขนัอจัฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายภาวตั             บุญจนัทร์เชย เหรียญเงิน 
4. การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายจิรเดชศุภ      โชคอวยชยั 

เด็กชายสรัญญธร      การุณยวนิช 
เด็กชายกฤตินี            พงศจ์นัทร์ 

เหรียญทอง 

5. การแข่งขนัการแสดงทาง 
   วทิยาศาสตร์  (Science  Show ) 

ป.4-6 เด็กหญิงกมลนาถ     พนัพลู 
เด็กชายประภสัสร    ชมแกว้ 
เด็กชายพรนภา         เพง็เสง่ียม 

เหรียญทอง 
 

6. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 เด็กหญิงอภิสรา        บุญเปล่ียน 
เด็กหญิงเวธกา          ทาสถาน 
เด็กหญิงชยานนัต ์    บ ารุงพานิชย ์
เด็กหญิงกานตสิ์รี     ราชแป้น 
เด็กหญิงบณัฑิตา      สมคัรไทย 

เหรียญทองแดง 

ป.4-6 เด็กหญิงชาลิสารัตน  สูงเนิน 
เด็กหญิงภิชยาพรรณ ใจดี 
เด็กหญิงทอฝัน          ทวธีนาปภาว ี
เด็กหญิงณปภชั         วชัรขจร 
เด็กหญิงอิสราภรณ์   บวันาค 

เหรียญทอง 
 
 
 
 

7. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เด็กหญิงปัณฑิตา       ทาสถาน เหรียญทอง 
8. มารยาทไทย ป.1-3 เด็กชายธนวฒิุ           ชากนั 

เด็กหญิงขวญัชนก    ไชยทองศรี 
เหรียญทอง 

 
9. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ป.1-6 เด็กหญิงณิชาภทัร     จนัทร์เพญ็ 
เด็กชายชนกชนม ์    เตชะกฤตธีรธ ารง 
เด็กหญิงวริศรา         นุปิง 

เหรียญเงิน 
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การประกวดโครงการแดนซ์เซอร์ดาวรุ่งลูกทุ่งเยาวชน  

วนัที ่9 ธันวาคม 2554 ณ เทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี   

 
 

 
  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
10.การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ    
    (Impromptu Speech) 

ป.1-3 เด็กหญิงติณณภทัร  ทาชาติ เหรียญเงิน 

11.การแข่งขนั (Spelling Bee) ป.1-3 เด็กชายภาณุพงศ ์     จนัทรถ เหรียญทอง 
ป.4-6 เด็กหญิงมณีรัตน์      ตั้งขจรชยัศกัด์ิ เหรียญทอง 

12.การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 เด็กหญิงญาณิศา       พิทกัษว์งษ ์ เหรียญทอง 
13.การแข่งขนั (Multi Skills Competition) ป.4-6 เด็กหญิงนวพร        น่ิมประสารทรัพย ์ เหรียญทอง 
14.การพดูภาษาจีน ป.4-6 เด็กหญิงพสัตราภรณ์      แวงชยัภูมิ เหรียญทอง 
15.การวาดภาพระบายสี ป.4-6 เด็กชายศราวุฒิ          เตียวสมบูรณ์กิจ เหรียญทองแดง 
16.การวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
      กราฟิก 

ป.1-3 เด็กหญิงทรรศธร      ขวญัเพง็ 
เด็กชายวนัปิยะ          ตะกรุดเดิม 

เหรียญทองแดง 
 

17.การสร้าง Web  page  ป.4-6 เด็กชายนพรัตน์        ตนัตระกลู 
เด็กชายณรงคก์ร       บวันารถ 

เหรียญเงิน 
 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1.โครงการแดนซ์เซอร์ดาวรุ่ง  ลูกทุ่งเยาวชน  
 

ม.1-3 เด็กหญิงศิรภสัสร      น่ิมทอง 
เด็กหญิงณฐัณิชา       พงษสุ์วรรณ 
เด็กหญิงโกลญัญา     อยูย่งค ์
เด็กหญิงศิริลกัษณ์     ดาราช 
เด็กหญิงณฏัฐา          สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงอุทุมพร       เกสรพรม 
เด็กหญิงรุ่งนภา        สุขรัตนวงศ ์
เด็กหญิงปิยธิดา        สุขเรืองรอง 
 

ชนะเลศิ 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังที ่61 
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวล า้น าสู่ผู้น าอาเซียน” (Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN) 

วนัที ่11 – 13 มกราคม 2555 ณ จังหวดักาญจนบุรี   ปีการศึกษา 2554 
 

 
  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การอ่านออกเสียงและจบัใจ    
    ความส าคญั 

ป.4-6 เด็กหญิงธนาภรณ์     วงศชู์ เหรียญเงิน 

2. การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 เด็กหญิงญาณิศา        พิทกัษว์งษ ์ เหรียญทอง 
3. การแข่งขนัพดูภาษาจีน ป.4-6 เด็กหญิงพสัตราภรณ์ แวงชยัภูมิ เหรียญทองแดง 
4. การแข่งขนั   (Impromptu Speech) ม.1-3 เด็กหญิงจุฑามาศ       เจียรด ารงรัศมี เหรียญเงิน 
5. การแข่งขนั (Spelling Bee) ม.1-3 นางสาวจิดาภา           แสงสวา่ง เหรียญทองแดง 
6.การแข่งขนั (Story Telling) ม.1-3 เด็กหญิงสดาญา         ดาวดวงนอ้ย เหรียญทอง 
7. การแข่งขนั  
     (Multi Skills Competition) 

ม.4-6 นางสาวณฐัวดี           มากวฒันสุข เหรียญเงิน 

8. การแข่งขนัพดูภาษาฝร่ังเศส ม.4-6 นางสาวรัตนาภรณ์     เชือดขุนทด เหรียญทอง 
9. การตอบปัญหาสุขภาพ ม.1-3 เด็กชายกณัตะภณ      โคว้ประเสริฐ 

เด็กหญิงเบญญาภา     ดลเสมอ 
เหรียญทองแดง 

10.การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 เด็กชายศุภวชิญ ์          ริมผดี 
เด็กหญิงเสาวลกัษณ์    อาศยันา 

เหรียญทอง 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
11.การแข่งขนัอจัฉริยภาพ 
     ทางคอมพิวเตอร์ 

ม.4-6 
นายเปรมปรี               วงษเ์จริญ 
นายวศกร                   กุรินทร์ 

เหรียญเงิน 

12.การตดัต่อภาพยนต ์ ม.1-6 นายธนายทุธ              จงสกุลชยั 
นายณฐัพล                 สุนทรนอ้ย 

เหรียญเงิน 

13.การแสดงตลก ม.1-3 เด็กชายณชัพล           โพธ์ิสี 
เด็กชายนนัทวสั         ชยัราช 
เด็กชายอติวชิญ ์         นามมะปราง 
เด็กชายภูมิรัตน์          อุบลฉาย 
เด็กชายภทัรพงศ ์       เช้ือสามารถ 

เหรียญทอง 
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การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวดัลพบุรี รุ่นอายุไม่เกนิอายุ 18 ปี  
 วนัที่ 22 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนพบูิลวทิยาลัย 

 

 
การแข่งขันทางวชิาการ รอบระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา “โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล”  

กจิกรรมการแข่งขันทางวชิาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555  
วนัที่ 29 มกราคม 2555 

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1.ฟุตบอล 11 คน รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ม.4-6 นายมนสัว ี           บง้พรม 

นายสุรชยั            โกฏิคา้งพลู 
นายณฐักาน         นนทศรี 
นายภูวดล            ละนอ้ย 
นายวรีชยั             ชูจนัทร์  
นายกรธนชั          สุขสาลี 
นายพรชยั            พงษเ์ป้า 
นายปรเมษฐ ์       จนัทร์มา 
นายพชร              วรศิลป์ 
นายธีรพฒัน์         มุใหม่ 
นายจิรายทุธ์         สวสัด์ินที 
นายยทุธนา          พรมรัตน์ 
นายพชัรชยั          พิพฒันชยัภูมิ  

เหรียญเงิน 

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายพิสิฐพงศ ์     เกรียงไกรลิปิกร  

เด็กหญิงกลัยสุ์ดา     ตุมรสุนทร 
เด็กชายอธิกเกียรติ   พิไลยเกียรติ 
เด็กชายศุภชยั           รัตนวชิยั  
เด็กชายอนุทศัน์       ธีรเวช  
เด็กชายชลสิทธ์ิ       พุม่สร้าง  
เด็กชายเสฏฐนนัท ์  สวสัด์ิโรจน์ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 

การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกฏระดับประเทศ คร้ังที ่4 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานครฯ  

วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ์ 2555   

กจิกรรม ช่วงช้ัน ช่ือนักเรียนทีไ่ด้รับรางวลั รางวลั 
1. การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-3 เด็กหญิงติณณภทัร    ทาชาติ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

ม.4-6 นายนกับุญ                ตนักรณ์ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
การแข่งขันตอบปัญหาด้านการศึกษา  รายการ “เวทีคนเก่ง เดอะ แชมป์เป้ียน” 

วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 รอบประจ าสัปดาห์ และวนัที ่24 เมษายน 2555 รอบชิงแชมป์ภาคกลาง 
สถานีโทรทัศน์สีกองทพับก ช่อง 5 

กจิกรรม ช่วงช้ัน ช่ือนักเรียนทีไ่ด้รับรางวลั รางวลั 
1. การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
รายการ “เวทีคนเก่ง เดอะ แชมป์เป้ียน” 

ม.1-ม.6 เด็กหญิงจิดาภา    แสงสวา่ง ชนะเลิศ 
เป็นแชมป์ภาคกลาง นางสาวณฐัวดี     มากวฒันสุข 

 
 

  

กจิกรรมการแข่งขัน ช่วงช้ัน รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
2. การแข่งขนัทางวชิาการ วชิาวทิยาศาสตร์ ป.4-6 เด็กหญิงรวินนัท ์     ปัญจศิริ 

เด็กหญิงกมลนาถ    พนัพลู  
เด็กหญิงสรัญญธร    การุณยวนิช  
เด็กชายณฐัชนน       รอดเอ่ียม  
เด็กชายเฉลิมชาติ     คงไทย  
เด็กหญิงนภสัวรรณ ระร่ืนสุข 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

3. การแข่งขนัทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ ม.1-3 เด็กหญิงคณนา        กา้งออนตา  
เด็กชายณชัพล         ส่ิวหงวน  
เด็กชายชนาธิป        เกิดเนตร์  
เด็กชายทาม             ทาเอ้ือ  
เด็กหญิงวรรณวลี     ค  านวล  
เด็กชายวรีพนัธ์        อภิศกัด์ิมงคล 
เด็กหญิงสโรชา       จะรุมเครือ 
เด็กหญิงสดาญา      ดาวดวงนอ้ย  
เด็กหญิงนุศิรินทร์   รสหอม 
เด็กหญิงอศลัยา       พงษก์ล ่า 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
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2.2   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน  
  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2554 
 

  หวัขอ้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคมี์ดงัน้ี 
       1.   รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   
  2.   ซ่ือสัตย ์สุจริต 
  3.   มีวนิยั 
  4.   ใฝ่เรียนรู้ 
  5.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6.   มุ่งมัน่ในการท างาน 
  7.   รักความเป็นไทย 
  8.   มีจิตสาธารณะ 

 

 ระดบัคุณภาพของการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

  ดีเยีย่ม  = 3 คือ  ไดค้ะแนนร้อยละ 90 – 100 
  ดี    = 2 คือ  ไดค้ะแนนร้อยละ 70 – 89 
  ผา่นเกณฑ์  = 1 คือ  ไดค้ะแนนร้อยละ 50 – 69 
  ควรปรับปรุง  = 0 คือ  ไดค้ะแนนร้อยละ 0 – 49 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2554 

 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน ดีเยีย่ม( 3) ดี( 2) ผ่านเกณฑ์(1) ควรปรับปรุง(0) 
ป.1 77 71.11 28.89 0.00 0.00 
ป.2 96 62.41 37.59 0.00 0.00 
ป.3 107 61.44 38.56 0.00 0.00 
ป.4 119 74.19 25.81 0.00 0.00 
ป.5 121 21.21 78.79 0.00 0.00 
ป.6 112 66.58 33.42 0.00 0.00 
ม.1 202 36 64 0.00 0.00 
ม.2 210 39.72 60.28 0.00 0.00 
ม.3 195 62.63 37.14 0.00 0.00 
ม.4 167 49.91 50.09 0.00 0.00 
ม.5 148 63.18 36.82 0.00 0.00 
ม.6 119 73.02 26.98 0.00 0.00 

 
จากตาราง  แสดงการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่มรองลงมา
อยูใ่นระดบัดี และไม่มีผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินอยูใ่น ระดบัผา่นเกณฑแ์ละ ควรปรับปรุง 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 ปีการศึกษา 2554 

 

 
 

 
2.3  ผลสรุปการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ เขียนส่ือความ 

 
  เกณฑก์ารประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ เขียนส่ือความ ก าหนดดงัน้ี 
 

    ระดบัดีเยีย่ม = 3 คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 90 – 100 
           ดี  = 2 คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 70 – 89 
           ผา่นเกณฑ์ = 1 คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 50 – 69 
           ควรปรับปรุง = 0 คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 0 – 49 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 3 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกบัระดับผลการประเมินกบัแยกตามช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2554 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม ( 3) ดี ( 2 ) ผา่นเกณฑ ์(1 ) ควรปรับปรุง ( 0 ) 

ป.1/1 32 46.88 53.12 - - 
ป.1/2 29 31.03 68.97 - - 
ป.1/3 35 20.00 80.00 - - 
ป.2/1 26 65.38 34.62 - - 
ป.2/2 26 26.92 73.08 - - 
ป.2/3 37 86.49 13.51 - - 
ป.3/1 48 39.58 60.42 - - 
ป.3/2 30 56.67 43.33 - - 
ป.3/3 30 96.67 3.33 - - 

 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกบัระดับผลการประเมินกบัแยกตามช้ันเรียน 

 ปีการศึกษา 2554 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน - 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) ผา่นเกณฑ(์1) ควรปรับปรุง ( 0 ) - 
ป.4/1 40 92.50 7.50 - - - 
ป.4/2 41 60.98 39.02 - - - 
ป4/3 35 94.29 5.71 - - - 
ป.5/1 42 100.00 - - - - 
ป.5/2 42 85.71 14.29 - - - 
ป.5/3 41 100.00 - - - - 
ป.6/1 45 62.22 37.78 - - - 
ป.6/2 42 66.67 33.33 - - - 
ป.6/3 41 73.17 26.83 - -  
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกบัระดับผลการประเมินกบัแยกตามช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2554 
 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยีย่ม( 3) ดี( 2 ) ผา่นเกณฑ(์ 1 ) ควรปรับปรุง(0 ) 
ม.1/1 39 94.87 5.13 - - 
ม.1/2 37 91.89 8.11 - - 
ม.1/3 43 62.79 37.21 - - 
ม.1/4 21 80.95 19.05 - - 
ม.1/5 34 100.00 - - - 
ม.2/1 40 80.00 20.00 - - 
ม.2/2 39 74.36 25.64 - - 
ม.2/3 38 2.63 81.58 15.79 - 

ม.2/4 39 64.10 35.90 - - 
ม.2/5 39 20.51 79.49 - - 
ม.3/1 44 86.36 13.64 - - 
ม.3/2 46 91.30 8.70 - - 
ม.3/3 40 15.00 65.00 20.00 - 
ม.3/4 40 62.50 37.50 - - 

ม.3/5 37 81.08 18.92 - - 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกบัระดับผลการประเมินกบัแยกตามช้ันเรียน 

ปีการศึกษา 2554 
 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยีย่ม( 3) ดี( 2 ) ผา่นเกณฑ(์ 1 ) ควรปรับปรุง(0 ) 
ม.4/1 44 81.82 18.18 - - 
ม.4/2 49 53.06 46.94 - - 
ม.4/3 11 36.36 63.64 - - 
ม.4/4 28 60.71 35.71 3.58 - 
ม.4/5 38 21.05 57.89 21.06 - 
ม.5/1 39 76.92 23.08 - - 

ม.5/2 46 84.78 15.22 - - 
ม.5/3 20 95.00 5.00 - - 

ม.5/4 21 71.43 28.57 - - 
ม.5/5 28 50.00 50.00 - - 
ม.6/1 37 81.08 0.00 18.92 - 
ม.6/2 44 75.00 22.73 2.27 - 
ม.6/3 18 94.44 5.56 - - 
ม.6/4 24 95.83 4.17 - - 

ม.6/5 22 68.18 31.82 - - 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1- 3 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 – 6 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
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2.4  ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 
 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ ไดจ้ดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัดา้น
วชิาการและดา้นกิจกรรมอ่ืน ๆ อยา่ง หลากหลายทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และระดบัประเทศ  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการแข่งขนัรางวลัไดด้งัต่อไปน้ี  
 

 

 รายช่ือนักเรียนสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน   ปีการศึกษา 2554 
  

รายงานผลการแข่งขันทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที ่61 ปีการศึกษา 2554 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  เขต  5 

จังหวดัสิงห์บุรี  , ชัยนาท , ลพบุรี , อ่างทอง 
วนัที ่ 3 – 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2554 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 เรียงความคดัลายมือ ม.1-3 ด.ญ.นรีรัตน์            อินจุฑารัตน์ เหรียญเงิน 
2 เรียงความคดัลายมือ ม.4-6 น.ส.ทิพวรรณ         บุญคิ้ว เหรียญทอง 
3 แต่งบทร้อยกรอง ม.1-3 ด.ญ.รุ่งอรุณ            สิงขส์ังข ์

ด.ญ.สุพตัรา            ค  ากระสินธ์ 
ชมเชย 

 
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.4-6 นายณฐัชา        พฒัน์ชนะ เหรียญทองแดง 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 แข่งขนัอจัฉริยทางวทิยาศาสตาร์ ม.1-3 ด.ช.คุณากร          สายสุทธิ 

ด.ญ.คณนา           กา้งออนตา 
ด.ญ.นภาพร         เพง็สุวรรณ 

 
เหรียญเงิน 

2 การแข่งขนัการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Show) 

ม.1-3 ด.ช.วงศธร           ต่างสี 
ด.ช.พชรพงษ ์      พงษป์ระติยานนท ์
ด.ช.ภทัรพล         หมวกมณี 

 
เหรียญเงิน 

3 การแข่งขนัการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Show) 

ม.4-6 น.ส.อธิตา            รักใคร่ 
น.ส.ททา              ทาเอ้ือ 
นายนนัทพงษ ์      ควรคิด 

 
เหรียญเงิน 

 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนา  และวฒันธรรม 

 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 เพลงคุณธรรม ม.1-3 ด.ญ.อรปรียา        ศรีรัตนมงคล 

ด.ญ.นรีกานต ์      อินทปัตน์ 
ด.ญ.ศุภรดา          ต่อกงัวาน 
ด.ญ.น ้าทิพย ์        เฉ่ือยฉ ่า 
ด.ญ.เปมิกา           เพียเฮียง 

 
เหรียญเงิน 

2 เพลงคุณธรรม ม.4-6 น.ส.หทยัทิพย ์     ฤทธ์ิเนติกุล 
น.ส.ธารารัตน์      อินเฉลียว 
น.ส.ภาวนา           สุนทอง 
น.ส.บุตรธิดา        แสงเวหาสน์ 
น.ส.เนาวรัตน์       ตลบัทอง 

 
เหรียญทอง 

3 มารยาทไทย ม.1-3 ด.ช.ศุภวชิญ ์         ริมผดี 
ด.ญ.คุนญัญา         ศรีสกุล 

   เหรียญทอง 

4 มารยาทไทย ม.4-6 นายพงษพ์ฒัน์        คีมทอง 
น.ส.เขมิกา             เพิ่มพลู 

เหรียญทอง 



บทท่ี 2  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน : โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ 
 
ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
5 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 ด.ญ.ณัฐนิชา        ศรีพร้อม เหรียญทอง 
6 โครงงานคุณธรรม ม.1-3 ด.ช.เศรษฐกร       ศุภรัตนภิญโญ 

ด.ช.เศรษฐการ     ศุภรัตนภิญโญ 
ด.ช.สุกลัย ์           สิทธิบ ารุงสุข 
ด.ช.ธนากิจ           ทองมนต ์
ด.ช.สุริยศกัด์ิ        บุญก่อน 

 
 

เหรียญเงิน 

7 โครงงานคุณธรรม ม.4 น.ส.วลิยัพร           เจนคุรุธรรม 
น.ส.อรอนงค ์       สุวรรณสิงห์ 
น.ส.จนัทร์จีรา       เรียบร้อย 
น.ส.ชุติกาญจน์      จงัก๋า 

 
เหรียญทองแดง 

8 เล่านิทานคุณธรรม ม.4 น.ส.มนญัชยา        พรึกสลุง เหรียญทอง 
 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 ตอบปัญหาสุขภาพ ม.1-3 ด.ญ.เบญญาภา     ดลเสมวี เหรียญทอง 
2 ตอบปัญหาสุขภาพ ม.4-6 นายปิยะวฒัน์       กาไว 

น.ส.สุพิชชา        ทองปันดี   
เหรียญทองแดง 

3 โครงงานสุขภาพ ม.1-3 ด.ช.ไชยรัตน์    จ  าปาดิบ 
ด.ช.ณชัพล     สิวหงวน 
ด.ช.ชลสิทธ์ิ   พิณดอน 

 
เหรียญทองแดง 

4 โครงงานสุขภาพ ม.4-6 น.ส.ภทัริยา    จุลกะนาก 
น.ส.สมปรารถนา   ข  าเนตร 
น.ส.ธารารัตน์      พลายแกว้ 

เหรียญเงิน 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ที่ รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1 Impromptu Speech ม.1-3 ด.ญ.จุฑามาศ         เจียรด ารงรัศมี เหรียญทอง 
2 Impromptu Speech ม.1-4 นายพิพฒัน์            พิริยวฒันา เหรียญเงิน 
3 Spelling Bee ม.1-3 ด.ญ.จิดาภา             แสงสวา่ง เหรียญทอง 
4 Spelling Bee ม.4-6 น.ส.ชลิตา              อรรจนวฒัน์ เหรียญเงิน 
5 Story Telling ม.1-3 ด.ญ.สดาญา           ดาวดวงนอ้ง เหรียญทอง 
6 Story Telling ม.4-6 น.ส.ภทัรานิษฐ ์    ปาเชนทร์ เหรียญทอง 
7 Multi Skills Competition ม.1-3 ด.ช.เขมทตั           แกว้แกมทอง เหรียญทอง 
8 Multi Skills Competition ม.4-6 น.ส.ณฐัวดี           มากวฒันา เหรียญทอง 
9 การแข่งขนัภาษาจีน ม.1-3 ด.ญ.อริสรา          บุญญฤทธ์ิพลูศิริ เหรียญทอง 
10 การแข่งขนัภาษาจีน  นายอานนท ์         กิตติคุณานนท ์ เหรียญเงิน 
11 การแข่งขนัพดูภาษาฝร่ังเศส ม.4-6 น.ส.รัตนาภรณ์     เชือดขนุทด เหรียญทอง 

12 ละครสั้นภาษาองักฤษ  
 

ม.1-3 

ด.ญ.กานดา          สุวรรณช่ืน 
ด.ญ.ชลิตา            ไชตวตั 
ด.ญ.นนัทวดี         ธูปทอง 
ด.ญ.อวสัดา           ธูปทอง 
ด.ญ.ปิญญช์าร์       แกว้ระยา้ 

 
 

เหรียญทอง 

13 ละครสั้นภาษาองักฤษ  
 

ม.4-6 

น.ส.กมลวรรณ       สมจิตร์ 
น.ส.พทัธ์ธีรตา       อริยพิทกัษเ์ดชา 
น.ส.พลอยไพริน    เฮม็เมอร์ส 
นายชลเจตน์            จึงเจริญบูรทตั 
นายนริศ                  อินทปัตย ์

 
 

เหรียญเงิน 

 
 


