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 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
  1.1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อ 
  1.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อความ  
 1.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 

 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
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1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

 1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.1 105 74.91 78.44 75.07 71.61 71.61 80.01 71.58 75.39 74.83 
ป.2 102 78.72 79.88 74.24 73.35 79.36 79.73 70.36 81.01 77.08 
ป.3 98 75.01 73.74 72.00 71.67 80.33 78.01 72.19 76.81 74.97 
รวม 305 76.21 77.41 73.80 72.21 77.01 79.27 71.37 77.73 75.63 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.3             
ปีการศึกษา 2555 โดยแยกตามรายวิชา พบว่ารายวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุด คือรายวิชาศิลปะมีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 79.27 รองลงมาวิชาภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.73 ส่วนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.73 เมื่อพิจารณารายวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 
60 และรายวิชาศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 70  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.4 117 78.34 75.34 73.89 77.25 78.96 78.35 73.68 76.52 76.54 
ป.5 141 77.31 69.84 75.82 76.62 75.68 74.60 71.50 71.57 74.12 
ป.6 134 78.01 67.37 77.56 72.71 82.01 66.65 69.94 71.39 73.21 
รวม 392 77.86 70.63 75.83 75.47 78.84 73.00 71.62 72.99 74.53 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4-ป.6            

ปีการศึกษา 2555 โดยแยกตามรายวิชา พบว่ารายวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุด คือรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 78.84 รองลงมาวิชาภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.86 ส่วนรายวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.63 เมื่อพิจารณารายวิชาภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือ
สูงกว่าร้อยละ 60 และรายวิชาศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 70  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.1 162 69.44 71.61 65.69 70.86 74.66 70.24 72.45 70.89 69.44 
ม.2 178 70.21 72.03 66.45 73.33 76.15 72.28 71.17 69.58 70.21 
ม.3 185 70.99 62.11 67.58 73.36 74.41 72.70 71.53 69.84 70.99 
รวม 525 70.19 69.56 66.53 72.47 75.07 71.70 71.73 70.12 70.19 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นช่วงชั้นที่ 3 ชั้น ม.1-ม.3            

ปีการศึกษา 2555 โดยแยกตามรายวิชา พบว่ารายวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุด คือรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 75.07 รองลงมาวิชาสังคมศึกษาฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.47   ส่วนรายวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.53 เมื่อพิจารณารายวิชาภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือ
สูงกว่าร้อยละ 60 และรายวิชาศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 70  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.4 162 77.66 71.95 69.94 71.57 72.38 69.76 68.59 70.71 71.57 
ม.5 149 74.93 71.70 67.54 71.67 71.11 71.76 72.82 69.04 71.32 
ม.6 149 74.31 69.97 65.18 69.21 72.81 71.74 69.13 64.22 69.57 
รวม 360 75.56 71.17 67.47 70.75 71.96 71.12 70.19 67.88 70.76 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นช่วงชั้นที่ 4 ชั้น ม.4-ม.6 ปี
การศึกษา 2555 โดยแยกตามรายวิชา พบว่ารายวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุด คือรายวิชาภาษาไทย มี
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 75.56 รองลงมาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.96   ส่วนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.47 เมื่อพิจารณารายวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 
60 และรายวิชาศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 70  
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน : (Ordinary National Educational Testing) 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษา 

ไทย 
สังคม อังกฤษ 

คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 

ศาสตร์ 
พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 50.63 50.36 53.84 38.54 43.19 60.9 57.76 60.06 51.91 

ระดับจังหวัดลพบุรี 45.28 43.44 35.04 34.1 36.12 54.49 51.73 54.17 44.30 

ระดับสังกัด (สช) 50.71 49.12 47.36 42.22 41.87 56.13 56.52 58.63 50.32 

ระดับประเทศ 45.68 44.22 36.99 36.77 37.44 54.84 52.27 53.85 45.26 
 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2555 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
51.91 ระดับจังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 44.30 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 50.32 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 44.26 ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกสังกัด 
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ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษา 

ไทย 
สังคม อังกฤษ 

คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 

ศาสตร์ 
พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 58.83 52.46 36.04 28.45 41.69 60.55 45.76 53.82 47.20 

ระดับจังหวัดลพบุรี 54.3 46.07 25.51 26.69 34.93 56.43 42.68 47.08 41.71 

ระดับสังกัด (สช) 54.8 47.26 31.04 27.23 35.72 56.04 42.95 46.83 42.73 

ระดับประเทศ 54.48 47.12 28.71 26.95 35.37 56.67 43.31 47.39 42.50 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ปีการศึกษา 2555 

 
  จากตารางและแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 47.20 ระดับ
จังหวัดลพบุรีมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 41.71 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ย
รวมร้อยละ 42.73 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 42.50 ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ล านารายณ์ มคี่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกสังกัด 
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ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษา 

ไทย 
สังคม อังกฤษ 

คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 

ศาสตร์ 
พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 48.23 37.83 25.19 21.64 34.61 54.89 35.39 46.19 38.00 

ระดับจังหวัดลพบุรี 48.64 36.11 21.17 23.58 33.38 54.45 33.91 46.85 37.26 

ระดับสังกัด (สช) 45.53 35.47 24.83 23.46 32.28 52.03 31.73 43.95 36.16 

ระดับประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.1 53.7 32.73 45.76 36.70 

 
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
38.00 ระดับจังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 37.26 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 36.16 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 36.70 ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกระดับ 
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 1.1.2  สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  

สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 
จ าแนกตามสถาบันการศึกษา (จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 149 คน) 

ที ่ สถาบันการศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 110 73.83 
2 สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนในก ากับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 31 20.81 
3 ศึกษาต่อต่างประเทศ 4 2.68 
4 ไม่ศึกษาต่อ 4 2.68  

รวม 149 100 
 

แผนภูมิแสดงผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 
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สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ปีการศึกษา 2555 

จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 

ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 12.08 
2 มหาวิทยาลัยบูรพา 16 10.74 
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 8.05 
4 สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 7.38 
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 6.71 
6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7 4.7 
7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 4.03 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 3.36 
9 มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 5 3.36 
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2.68 
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 2.68 
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 2.68 
13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 2.01 
14 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 3 2.01 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 2.01 
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 2.01 
17 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 2.01 
18 มหาวิทยาลัยมหิดล 2 1.34 
19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1.34 
20 มหาวิทยาลัยพะเยา 2 1.34 
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2 1.34 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 1.34 
23 มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก  2 1.34 
24 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวิตกุล 2 1.34 
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1 0.67 
26 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 0.67 
27 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.67 
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 0.67 

มหาวทิยาลัยภาครัฐ ร้อยละ 72.92 

มหาวทิยาลัย
ภาคเอกชน 

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

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 0.67 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  1 0.67 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมงคลล้านนาพายัพ(เชียงใหม่) 1 0.67 
32  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 0.67 
33 สถาบันการบินพลเรือน 1 0.67 
34 วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์  1 0.67 
35 ศึกษาต่อต่างประเทศ 4 2.68 
36 ไม่ศึกษาต่อ 4 2.68 

รวม 149 100.00 

 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2556 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

1 นายวทัญญู  ฉ่ าชื่น  คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 นางสาวกชกร  เปรมเดชา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นางสาวณัฐวดี  มากวัฒนสุข คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 นางสาวภัททริยา  จุลกะนาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5 นางสาวกุลพธาน์  บุณยเนตร คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 นายมณฑล กาญจนพรกุล คณะวิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 นายธนพล เตชะวัฒนวรรณา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8 นายพิพัฒน์ ทองทา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9 นายณัฐภัทร ถาวรกิจการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10 นายพชร  วรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

11 นางสาวไตรรัตน์  เอ่ียมผ่อง คณะศึกษาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12 นายชัยวัฒน ์ วิมลอนุพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
13 นายพนิช  คงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นายวชิรวิทย ์ ศรีรัตนมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 นางสาวรรณท
การ  

ธาระแดน  คณะสังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นางสาวกชกร  สะราค า คณะสังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นางสาวกฤตพร  นิลผาย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
18 นางสาวสุพิชชา  ทองปันดี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

19 นางสาวฐนิดา  บุตรขุนทอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20 นางสาวเยาวเรศ  พันธุมิตร์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 นายภาสกร บุตรศรี คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 นางสาวอภิษฏา   ไวดี คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 นางสาวดลยา   สุคันโท คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 นางสาวธัญวรัตน์ ฉายรัศมีกุล คณะบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 นายภควัต ฉวีวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 นางสาวอาทิตยา   พงศ์สถิตบวร คณะศิลปศาสตร์  
เอกภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นายนันทภพ ถันชมนาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

28 นายธนโชต ิ วัฒน์สิงห์ด ารง คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

29 นายณัชชัย สรรพรชัยพงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
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30 นางสาวสปรารนา   ข าเนตร คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

31 นางสาวสุดารัตน์   ภิรมย์สุด คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

32 นางสาวนุชนาฏ   สงค์เนย คณะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

33 นางสาวชโลธร   สวนสอง คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

34 นางสาววาสิตา   โค้วประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(อัตโนมัติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

35 นายไพศาล เกียรติเสวี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาปิโตรเลียม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

36 นายพลัง ในพิมาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

37 นายทักษิณ   หนาแน่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

38 นายกรธนัช   สุขสาลี คณะวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

39 นางสาวมนัญชยา   พรึกสลุง คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
โยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

40 นางสาวกมลชนก   เกรียงไกร คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
โยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

41 นางสาวนิจจารีย์   พิทักษ์วงษ์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
โยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

42 นางสาวรัตนากร  เตชะวรรณเศรษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

43 นางสาวปาลิตา   วงษ์ศิลา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

44 นายภูริณัฐ บรรทัดเที่ยง - สถาบันการบินพลเรือน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

45 นายปิยะวัฒน์ กาไว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC) 

46 นางสาวธาราทิพย์   พลายแก้ว ภาษาและการท่องเที่ยว สหรัฐอเมริกา 

 
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

1 นายทักษิณ ดอกไม้ คณะวิทยาการจัดการ สาขา
บัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 นางสาวสุดารัตน์ วิมุติสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 นายพีระกานต์ อาษา คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การเงิน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 นางสาวชนิตา ชากัน การจัดการและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 นางสาวกนกวรรณ วงษ์ท ามา คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 นางสาวศรินทิพย์ ตั้นมณีกูล คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 นางสาวอรจิรา เฉลยศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
และโรงแรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 นางสาวนทีกานต์ รอดเรือง คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 นางสาวอัยย์ลดา ราชประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10 นางสาวเกศรา มงคลธนชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11 นางสาว

กมลวรรณ 

ม่วงค า คณะนิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 นางสาวปริศรา สุทธิธรรมานันต์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
13 นางสาวเอมีรา สังข์พราหมณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(โยธา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

14 นายมนัสวี บ้งพรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

15 นายจารุภัทร ภาณุพรตเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

16 นางสาววัลลภา วงษ์เพ็ชร์ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 นางสาวภัสรา
ภรณ์ 

อังศิริจินดา อัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 นายสัมฤทธิ์ สุทธิธรรมานันท์ คณะภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

19 นางสาวเจนจิรา ติยะบุตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

20 นางสาวอาภัสรา หวานฉ่ า คณะมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

21 นายเกียรติศักดิ์ จุลจ าเริญทรัพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนดุสิต  
22 นายภัทรพล สอนดี คณะเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนดุสิต  
23 นางสาวพัชรีพร ชะเอมจันทร์ การโรงแรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนดุสิต  
24 นายพรชัย พงษ์เป้า สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์ 
25 นายกิติศักดิ์ ขจรเงิน อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 
26 นายธิติกร ศรีทองอุทัย คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

27 นางสาวธนัชพร วัลลภหิรัญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 นายนริศ อินทปัตย์ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC) 

29 นายทัตเทพ โง้วจุงดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 
30 นายกิตติคุณ ศรีสกุล มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 

31 นายพันธกานต์ มะณี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 
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32 นางสาวฐิตาภรณ์ สามเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 

33 นางสาวสุวนันท์ ทรงกลิ่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 

34 นางสาวธิดารัตน์ แตงร่ม คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

35 นายทัตพงค์ โง้วจุงดี คณะการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

36 นายเกียรติภูมิ พันธุ์นิธิทร์ ศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ 
37 นางสาวจันทิรา อ้นจันทร์ ศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลีย 
 38 นายอภิวัฒน์ เขียวแสง ไม่ศึกษาต่อ 

 
 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส – ภาษาอังกฤษ  
ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

1 นางสาวนฤมล    ศรีไพรวัลย์ คณะศิลปะศาสตร์ 
สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นายอัสนี ทิโน สาขาโลจิสติกส์และซับพลาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3 นางสาวณัตฐิยา คงประวัติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 นางสาวชนาธิป แก้วศันสนะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 นางสาววันทิวา ชินส ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ 

สาขาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 นางสาวรัตนา
ภรณ ์

เชือดขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ 

สาขาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 นางสาวฤดีรัตน์ กรองสติปัญญา คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมงคล
ล้านนาพายัพ เชียงใหม่ 

8 นางสาววิลัยพร
เจน 

คุรุธรรม คณะครุศาสตร์ เอกประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

9 นางสาววรฤทัย พะชิ คณะมนุษศาสตร์ ฝรั่งเศส
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

10 นางสาวอรอนงค์ สุวรรณสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

11 นางสาวปนัดดา กระแสสิงห์ คณะเกษตร สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

12 นายสมภพ รุ่งรัศมี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการค้าปลีก 

มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ 

13 นางสาวมัชฌิมา ด้วงนคร คณะอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาการโรงแรมและรีสอร์ท 
มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

14 นายศรันยู สุขศรีทอง คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

15 นายอติปัณฑ์ แสงโพธิ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

16 นายพชรพล แก้วศันสนะ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) 

17 นางสาวณัฐมณฑ์ ฉัตรแก้วมณี คณะศิลปศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) 

18 นางสาวพลอย ไพลิน เอ็มเมอร์ส คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) 

19 นางสาวฐิติมา อินพานิช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 แผนการเรียนภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ  

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

1 นางสาวสุดารัตน์ ไหวพริบ คณะศิลปะศาสตร์ เอก
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 นายปวเรศ กฤติเดชเดชา คณะดุริยางค์ศาสตร์ 
สาขาการแสดงดนตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 นางสาว 

ชุติกาญจน์ 
จังก๋า คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นางสาววิชุพร ยงยืน คณะอักษรศาสตร์ สาขา
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 นางสาวจิราพร พลพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

6 นางสาวจารุวรรณ เอ้ือสลุง คณะศิลปศาสตร์ 
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7 นายพงศ์พัฒน์ คีมทอง คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 นายสถาพร แสนเสาร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขานิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

9 นายพัชรพล ดุราศวิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
10 นางสาวอารีญา พงษ์สุวรรณ คณะอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

11 นางสาวจุฑามาศ พูลเส็ง คณะอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

12 นางสาวณัฐกมล โก่งศร คณะอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาการจัดการครัว 

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

13 นางสาวฐิติมา แก้วเกิด คณะบริหารการจัดการ 

สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 

14 นางสาวเจนจิรา พุ่มพวง คณะบริหารการจัดการ  
สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เทพสตรี 
15 นายชาติชาย หมวกเหล็ก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

16 นายเจมวัตต์ หมาดทอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

17 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปาเชนทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาจีนเพ่ือเศรษฐศาสตร์
และการค้า 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) 

18 นางสาวฮิคาริ ซาโตะ คณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) 

19 นางสาวเขมิกา เพ่ิมพูล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ สาขาการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

20 นางสาวประภากุล บุญอ่ิม คณะนิเทศศาสตร์ สาขา
โฆษณา 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 แผนการเรียนสังคม - ภาษาอังกฤษ  

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

1 นายศตวรรษ ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมฯ 
สาขาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 นายกันย์   ปิยะนุช คณะศิลปกรรมศาสตร์(ดนตรี) มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 นางสาวปัทมาภรณ์   พฤกษาชีพ คณะมนุษยศาสตร์สังคมฯ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 นางสาวกุลพร   พงษ์สุภาพ อุตสากรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

5 นางสาวณหทัย   ทัศนะนาคะจิตต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

6 นายวรเดช แจ้งพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
7 นายธนกร สุขใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

8 นายกิตติ ดีเดย์ ศึกษาต่อต่างประเทศญี่ปุ่น 

9 นายอาชาไนย์ พูลมา คณะบริหารธุรกิจสาขาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

10 นายจิรพงศ์ สิงห์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวิตกุล 

11 นายจิรายุทธ์ สวัสดิ์นที คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวิตกุล 

12 นายไชยวัฒน์ วงษ์เกตุ คณะวิทยาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

13 นายวงศ์วุฒิกร เรืองรุ่งชัยกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
14 นายนฤเบศ ชื่นส าโรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

15 นางสาวสนัทชา  คล้ายวิบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

16 นางสาวศิรินภา  คล้ายใจตรง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

17 นางสาวสุรีรัตน์  ปากวิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

18 นางสาวลลนา  ปาสาวัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย
แปซิฟิก 

19 นางสาวจินตหรา  บุญไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

20 นางสาวธีราวรรณ  นุชเจริญ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา สถาบัน 

21 นางสาวศรัญญา  อินทรมุขดา คณะอุตสาหกรรมการบริการ
สาขาการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

22 นางสาวจุฑาทิพย์  จ าปาทิพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

23 นางสาว 
พรรณราย  

อภัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

24 นายไชยาสรณ์ มงคลจิระกิตติ์ ไม่ศึกษาต่อ 

25 นางสาวขจีรัตน์  สุขในไพร ไม่ศึกษาต่อ 

26 นายภัทรภณ สุวิศาล ไม่ศึกษาต่อ 
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 1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
(Ordinary National Educational Testing) 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

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

ระดับจังหวัดลพบุรี 47.28 50.06 34.31 48.47 38.34 58.17 45.68 53.53 46.98 

ระดับสังกัด (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 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
56.07 ระดับจังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.98 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 52.36 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 49.36 ซึ่งจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรวม
ของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกระดับ 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

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

ระดับจังหวัดลพบุรี 47.07 41.74 29.15 30.92 31.05 50.40 42.71 47.10 40.02 

ระดับสังกัด (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 

 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
44.46 ระดับจังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.02 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.38 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.91 ซึ่งจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรวม
ของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกระดับ 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ 
สุข/ 

พลศึกษา 
ศิลปะ การงานฯ เฉลี่ย 

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

ระดับจังหวัดลพบุรี 43.15 33.21 21.56 23.38 28.23 55.53 29.42 50.55 35.63 

ระดับสังกัด (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 

 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

 
  จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
37.11 ระดับจังหวัดลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 35.63 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 34.87 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 34.95 ซึ่งจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรวม
ของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกระดับ 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2555 
  หัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีดังนี้ 
    1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
  7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 

 

 ระดับคุณภาพของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ดีเยี่ยม  = 3 คือ  ได้คะแนนร้อยละ 90 – 100 
  ดี    = 2 คือ  ได้คะแนนร้อยละ 70 – 89 
  ผ่านเกณฑ์  = 1 คือ  ได้คะแนนร้อยละ 50 – 69 
  ควรปรับปรุง  = 0 คือ  ได้คะแนนร้อยละ 0 – 49 

 

ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.1 105 73.68 26.32 0.00 0.00 
ป.2 102 91.07 8.93 0.00 0.00 
ป.3 98 84.46 15.54 0.00 0.00 
ป.4 117 88.07 11.93 0.00 0.00 
ป.5 141 90.32 9.68 0.00 0.00 
ป.6 134 94.78 5.22 0.00 0.00 
ม.1 167 75.38 24.62 0.00 0.00 
ม.2 178 84.51 12.96 0.00 0.00 
ม.3 185 83.78 16.22 0.00 0.00 
ม.4 162 78.88 19.35 0.00 0.00 
ม.5 149 80.54 19.46 0.00 0.00 
ม.6 149 77.89 22.11 0.00 0.00 
จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมรองลงมาอยู่ใน
ระดับดี และไม่มีผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับผ่านเกณฑ์และ ควรปรับปรุง 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2555 

 
 
1.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 

 เกณฑ์การประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ ก าหนดดังนี้ 
   ระดับดีเยี่ยม = 3 คือ ได้คะแนนร้อยละ 90 – 100 
   ดี = 2 คือ ได้คะแนนร้อยละ 70 – 89 
   ผ่านเกณฑ์ = 1 คือ ได้คะแนนร้อยละ 50 – 69 
   ควรปรับปรุง = 0 คือ ได้คะแนนร้อยละ 0 – 49 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.1/1 38 74.67 25.33 - - 
ป.1/2 37 55.41 44.59 - - 
ป.1/3 30 65.00 35.00 - - 
ป.2/1 42 70.24 29.76 - - 
ป.2/2 32 52.38 47.62 - - 
ป.2/3 28 51.79 48.21 - - 
ป.3/1 34 90.91 9.09 - - 
ป.3/2 33 75.38 24.62 - - 
ป.3/3 31 75.81 24.19 - - 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 

 
 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.4/1 40 92.31 7.69 - - 
ป.4/2 40 66.25 33.75 - - 
ป4/3 37 52.63 34.21 - - 
ป.5/1 48 96.84 3.16 - - 
ป.5/2 48 98.96 1.04 - - 
ป.5/3 45 86.36 13.64 - - 
ป.6/1 45 100.00 - - - 
ป.6/2 45 98.89 1.11 - - 
ป.6/3 44 89.77 10.23 - - 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.1/1 35 100.00 - - - 
ม.1/2 34 98.53 1.47 - - 
ม.1/3 34 92.65 7.35 - - 
ม.1/4 34 100.00 - - - 
ม.1/5 30 80.00 20.00 - - 
ม.2/1 37 100.00 - - - 
ม.2/2 35 100.00 - - - 
ม.2/3 37 90.54 9.46 - - 
ม.2/4 35 68.57 31.43 - - 
ม.2/5 34 58.82 41.18 - - 
ม.3/1 38 92.11 7.89 - - 
ม.3/2 37 91.89 8.11 - - 
ม.3/3 39 85.90 14.10 - - 
ม.3/4 37 55.41 44.59 - - 
ม.3/5 34 51.47 48.53 - - 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.4/1 45 83.33 16.67 - - 
ม.4/2 50 79.00 21.00 - - 
ม.4/3 14 71.43 28.57 - - 
ม.4/4 22 84.09 15.91 - - 
ม.4/5 31 79.03 20.97 - - 
ม.5/1 41 90.24 9.76 - - 

ม.5/2 48 89.58 10.42 - - 
ม.5/3 10 85.00 15.00 - - 
ม.5/4 26 69.23 30.77 - - 
ม.5/5 24 87.50 12.50 - - 
ม.6/1 38 97.37 2.63 - - 
ม.6/2 46 95.65 4.35 - - 
ม.6/3 19 100.00 - - - 
ม.6/4 20 100.00 - - - 
ม.6/5 26 84.62 15.38 - - 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

 
 

1.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการแข่งขันรางวัลได้ดังต่อไปนี้ 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสุระนารายณ์ ปีการศึกษา 2555 
ณ   โรงเรียนบ้านม่วงค่อม  กลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การเล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล เด็กชายพณิชพล วีระสัย เหรียญทองแดง 
2. การปั้นดินน้ ามัน 

อนุบาล 
เด็กชายพชรพล พรหมเกิด เหรียญทอง 
เด็กชายญาณวุฒิ ไพโรจน์ 
เด็กหญิงณัฐธยาน์ โปร่งเจริญ 

3. การสร้างภาพด้วยการฉีก  
    ตัด ปะ กระดาษ อนุบาล 

เด็กหญิงญาณิศา เทศโล เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงกัญญาวุฒิ ประพันธ์ 
เด็กหญิงมนิท์มาศ สุรชัยพิท้กษ์ 

4. การอ่านจับใจความ ป.1-ป.3 เด็กหญิงนนทวรรณ อินเฉลียว เหรียญทอง 
 ป.4-ป.6 เด็กหญิงภิชญาพรรณ ใจดี เหรียญทอง 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 

5. เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เด็กหญิงทักษะอร นุ่มด ี เหรียญทอง 

6. ท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 เด็กหญิงวลัญษ์สร หรรษ์สวรส เหรียญเงิน 

 ป.4-ป.6 เด็กหญิงธนิสร ชาดิษฐ์ เหรียญทอง 

7. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-ป.3 เด็กหญิงชญานิศ จงใจลาน เหรียญทอง 

 ป.4-ป.6 เด็กชายปรมา ทรัพย์เกษมสุข เหรียญทอง 

8. คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เด็กชายสิทธวีร์ นิธิวุฒิรัฐสกุล เหรียญทอง 

 ป.4-ป.6 เด็กชายธนภัทร จึงมีโชค เหรียญทอง 

9. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
   โดยโปรแกรม GSP 

ป.4-ป.6 เด็กชายธน ขาวบริสุทธิ์ เหรียญทอง 

 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย 

10.  A-Math 
ป.4-ป.6 เด็กชายทรงภูมิ จ ารัสธนพล เหรียญทอง 

 เด็กชายเปรมวิทย์ บุญณะกูล 

11.อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  ป.4-ป.6 เด็กหญิงทอฝัน  ทวีธนาปภาว ี
เด็กหญิงธันยธรณ์ สุทธปัญญา 
เด็กชายณัฐภูมิ  มั่นคง 

เหรียญทอง 

12. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพัตราภรณ์ แวงชัยภูม ิ

เหรียญทอง เด็กหญิงชนากานต์ พรหมสคนธ์ 

เด็กหญิงภัทรภร โพธิ์ทอง 

13. มารยาทไทย 
ป.1-ป.3 เด็กชายธนวุฒิ ชากัน 

เหรียญทอง 
 เด็กหญิงขวัญชนก ไชยทองศรี 

 
ป.4-ป.6 เด็กชายปรีชาชาญ บัวบาน เหรียญทอง 

 เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล 

14. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เด็กชายธนกร คงวิเศษ เหรียญทอง 
15. เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 เด็กหญิงเมธาวีย์ สร้อยจิตร 

เหรียญทอง 

เด็กหญิงธีร์จุฑา เคียงธนสมบัติ 

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุรธนวิโรจน ์

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงษ์เรือง 

เด็กหญิงชนัจภารักษ์ ธรรมปรีชา 
ป.4-ป.6 เด็กหญิงชุติมนต์ ก้อนแก้ว เหรียญทอง 

เด็กหญิงฉัตรชนก ศศิชานนท์ 

เด็กหญิงสัณห์สิริ เจนสาริก 

เด็กหญิงฐิติพร ภูมิชัยสิทธ ์

เด็กหญิงชนัจภารักษ์ ภูพันนา 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 
16. สวดมนต์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพัชราวรี กล่อมเกลี้ยง เหรียญทอง 

เด็กหญิงติณณภัทร ทาชาติ 
เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ 
เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นหอม 
เด็กหญิงชุติกา ตรีพรชัยชัยศักดิ์ 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ดิบแดง 
เด็กหญิงกรรกมล อ่ าถนอม 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 
เด็กหญิงวิภาดา แสงเขียว 
เด็กหญิงศศิพิมพ์ สายแวว 

17. วาดภาพด้วยโปรมแกรม 
      คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3 เด็กชายทัตเทพ แก้วโสตร์  เหรียญทอง 
  เด็กชายเกริกไกร ก้อนแก้ว   

18. การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วย 
     คอมพิวเตอร์ 

ป.4-ป.6 เด็กชายพิสิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร เหรียญทอง 
  เด็กชายณัฐภัค พัฒน์ชัยวุฒิกุล   

19. การสร้างหนังสือ 
     อิเล็กทรอนิกส์(E-bbok) 

ป.4-ป.6 
 

 เด็กชายสวิชญ์ อยู่เกษม  เหรียญทอง 
  เด็กหญิงณัชธิดา สุขมล 

เด็กภัทรชนน กลิ่นเทศ 
20. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 เด็กชายทรงยศ พงษ์ประติยานนท์ เหรียญทอง 

เด็กชายธนภัทร   สินสร้างบุญ 
เด็กชายพลวัฒน์   พณิชีพ 

21. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เด็กชายสิริวิชญ์ ตะโนรี เหรียญทอง 
เด็กหญิงพัตรพิมล งามสมโภชน์ 
เด็กชายบูรพา พงษ์ค าขันธ์ 

22.การสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.1-ป.3 เด็กชายทรงยศ พงษ์ประติยานนท์ 
เหรียญทอง เด็กชายธนภัทร   สินสร้างบุญ 

เด็กชายพลวัฒน์   พณิชีพ 
ป.4-ป.6 เด็กหญิงนชิกานต์ พรหมเกิด เหรียญทอง 

เด็กหญิงพิชชาวีร์ ผลิตวานนท์ 
เด็กหญิงพรรษมน จุลรัตน์ 

23. ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3  เด็กหญิงชัญญานุช ศรีวิไล  เหรียญทอง 
 เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งทรัพย์สมบัติ  
 เด็กชายวันปิยะ ตะกรุดเดิม  
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 
24. ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6  เด็กหญิงชิตตะวัน จุลยา  เหรียญทอง 

 เด็กหญิงอนุสสรา สิทธิสุวรรณกุล 
 เด็กหญิงสิรีธร ภักดีลิขิต 

25. ร้องเพลงไทยสากล ป.1-ป.6  เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรเรืองวิโรจน์  เหรียญทอง 
26. การพูดภาษาอังกฤษ  
     (Impromptu Speech) 

ป.1-ป.3 เด็กหญิงชญานิศ จงใจลาน เหรียญเงิน 
ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย เหรียญเงิน 

27. Spelling Bee ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญาพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ เหรียญทอง 
 ป.4-ป.6 เด็กหญิงชลธิชา ขันตี เหรียญทอง 
28. การเล่านิทาน(Story telling) ป.4-ป.6 เด็กหญิงพชรพรรณ ธรรมปรีชา เหรียญเงิน 
29. การแข่งขัน (Multi skills  
     competition) 

ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิราพัชร์ มาฆะสกุลเจริญ เหรียญทอง 

30. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายอนุทัศน์ ชีรเวศ เหรียญทอง 
31. Cross Word ป.4-ป.6 เด็กชายพิสิษฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร 

เหรียญทอง 
 เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  

(สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยบาดาล และลพบุรี) ครั้งท่ี 62  ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปีการศึกษา 2555 
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1.  คัดลายมือ ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จีนน้ าใส เหรียญทอง 
 ม.4-ม.6 นางสาวนรีรัตน์ อินจุฑารัตนกุล เหรียญเงิน 

2.  การอ่านจับใจความ ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์ชู เหรียญทองแดง 

 ม.4-ม.6 นางสาวมนัญชยา พรึกสลุง เหรียญเงิน 
3.  การพูดสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิมพ์โพยม โกฏิเสถียรกุล เหรียญทองแดง 
 ม.4-ม.6 นางสาวมนัสสนันท์ รุจิพาญิชย์ เหรียญเงิน 

4.  หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
เด็กหญิงอศัลยา พงษ์กล่ า 

เหรียญเงิน เด็กหญิงยลดา ทับทิมทอง 
เด็กหญิงยศพล ทับทิมทอง 

 ม.4-ม.6 
นายพิพัฒน์ ทองทา 

เหรียญทองแดง นางสาวอภิษฏา ไวดี 
นางสาววาสิตา โค้วประเสริฐ 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

9.อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 เด็กชายวีรพันธ์ อภิศักดิ์มงคล เหรียญทอง 

 ม.4-ม.6 นายไพศาล เกียรติเสรี เหรียญทอง 

10. สร้างสรรค์ผลงาน 
      คณิตศาสตร์โดย GSP 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงณัฐริกา สง่าแสง 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธัญจิรา ศรีสุข 

 ม.4-ม.6 
นายแอนโทนี่ หิรัญพานิช 

เหรียญทองแดง 
นายกนกพล หรรษภิญโญ 

11. A-Math 
ม.1-ม.3 

เด็กชายธนวัฒน์ สุคันโท 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงโสภิดา ทันประโยชน์ 

ม.4-ม.6 นายกรธนัช สุขสาลี เหรียญทอง 

12. ซุโดก ุ ม.1-ม.3 
เด็กชายสิทธา ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 
เด็กชายฐาปนชาติ ธรรมปรีชา เหรียญทองแดง 

 ม.4-ม.6 
นางสาววิภา เรืองรุ่งชัยกุล เหรียญเงิน 
นายเกียรติชัย เลิศวุ่งวิเชียร เหรียญทองแดง 

13. อัจฉริยะภาพทาง 
      วิทยาศาสตร์  

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณิชนันทน์ หนันุทม 

เหรียญทอง 
นายไชยรัตน์ จ าปาดิบ 
เด็กชาย 
เกริกเกียรติ 

พลทะรักษา 

 ม.4-ม.6 

นายชัยรัตน์ วิมลอนุพงษ์ 

เหรียญทอง นายมณฑล กาญจนพรกุล 

นายเกรียงศักดิ์ แสนยากลุ 

14. โครงงานประเภทประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
นายภาสกร บุตรศรี 

เหรียญทอง นายธนโชต ิ วัฒนสิงห์ด ารงค์ 
นางสาวชโลธร สวนสอง 

15. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (Science show) 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงนรีกานต์ อินทปัตย์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐวดี นครค าสิงห์ 
เด็กหญิงศศิลักษณ์ บุตรดาวงษ์ 

 ม.4-ม.6 
นายวชิรวิทย ์ ศรีรัตนมงคล 

เหรียญทอง นายภควัต ฉวีวัฒน์ 
นางสาวภัทริยา จุลกะนาค 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

16. มารยาทไทย ม.1-ม.3 
เด็กชายต้นพงศ์ จัรุมเครือ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงคุณัญญา ศรีสกุล 

 ม.4-ม.6 
นายพงศ์พัฒน์ คีมทอง เหรียญเงิน 
นางสาวเขมมิกา เพ่ิมพูน   

17. เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงศิริรัตน์ แป้นทรัพย์ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงลิลิตา คุ้มสุวรรณ 
เด็กหญิงสรัญญาธร การุณยวนิช 
เด็กหญิงบุญจิรา เนียมค า 
เด็กหญิงจิราวรรณ ทองสุข 

 ม.4-ม.6 

นางสาวจารุวรรณ พรึกสลุง 

เหรียญทอง 
นางสาวอาทิตยา พงศ์สถิตบวร 
นางสาวชลดา จันทะเสน 
นางสาวฤดีรัตน์ กรองสติปัญญา 
นางสาวนฤภร ค าแสน 

18. โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพร้อม 

เหรียญทอง 

เด็กหญิง 
วรรณภาพร 

สินสุวรรณ 

เด็กหญิงสโรชา จะรุมเครือ 
เด็กหญิงชลลดา ไชยวัต 
เด็กหญิงศุภาวิชญ์ ริมผลดี 

19. เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
เด็กหญิงศุภรดา ต่อกังวาน 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงสุพัชชา โชคด้า 
เด็กชายสิทธิกร แก้วเนตร 

 ม.4-ม.6 นางสาวศจินันท์ ไกรวศิน เหรียญเงิน 

20. ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 

เด็กหญิงณภัทรสร กาไว 

เหรียญเงิน 

เด็กหญิงอรอุมา นิลผาย 
เด็กหญิงอรุณรัตน์ เจนจบวิทยา 
เด็กหญิง 
มทกน์สรณ์ 

ทรัพย์ทรงชัย 

เด็กหญิงภัทรสุดา โชคสวัสดิ ์
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

21. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
เด็กหญิงศศินท์ พรณะศรี 

เหรียญทอง เด็กหญิงปุญยภา แก้วโมกุล 
เด็กหญิงสภาวี เรืองรุ่งชัยกุล 

 ม.4-ม.6 
นางสาวปัญญพร ศิริสลุง 

เหรียญทอง นางสาวดั่งฟ้า งามเลิศชัย 
นางสาวฐิติมา ตุลาทอง 

22. วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 นางสาวณัฏฐากรณ์ ชมนา เหรียญเงิน 
 ม.4-ม.6 นางสาวศศิ อุบลฉาย เหรียญทอง 
23. เขียนไทยประเพณี ม.1-ม.3 นางสาวสุภาพร อินทชิต เหรียญทอง 
24. เขียนไทยประเพณี ม.4-ม.6 นายเสฏฐวิฒ ิ ไกรสิทธิศิรินทร์ เหรียญทอง 
25. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
      (หญิง) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกิดศิริ เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 นางสาววิชุพร ยงยืน เหรียญทอง 

26. การขับร้องเพลงไทยสากล 
ม.1-ม.3 เด็กชายณัฐนันท์ วิจิตรบุญชูวงศ์ เหรียญทองแดง 

ม.4-ม.6 
นายนันทพงศ์ ควรคิด เหรียญทอง 

 นางสาวสมัชญา เวศน์เรืองสันติ เหรียญทอง 
27. การขับร้องเพลงสากล ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญมาศ แสงถนอม เหรียญทอง 

 ม.4-ม.6 
นางสาวสมัชญา เวศน์เรืองสันติ เหรียญทอง 
นางสาวรังสิมา แตงสี เหรียญเงิน 

28. ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 
นายภูมิรัตน์ อุบลฉาย 

เหรียญทอง เด็กชายกิตติรัช สนกัณหา 
เด็กชายอติวิชญ์ นามมะปราง 

29. วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เด็กชายภัทรพงศ์ เชื้อสามารถ เหรียญทอง 
 ม.4-ม.6 นายสถาพร แสนเสาร์ เหรียญทอง 
30. การขับร้องเพลง 
     พระราชนิพนธ์ 

ม.4-ม.6 
นางสาวชลดา จันทะเสน เหรียญทอง 
นางสาวนฤภร ค าแสน เหรียญทอง 

31. การแข่งขันการจัดสวนถาด 
      แบบชื้น 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงรัตตวัลย์ กิตติคุณานนท์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงศภธิดา เดชบ ารุง 
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โชคชัยศิริ 

 ม.4-ม.6 
นายจักกฤษ แก้ววิเชียร 

เหรียญทอง นายชนะชัย กันทาผาม 
นายสหรัฐ ชินายศ 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

32. การแข่งขันท าน้ าพริก  
     ผักสด เครื่องเคียง 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงวิไลรัตน์ สุขนิรันดร 

เหรียญเงิน เด็กหญิงรัชณีญา พงษ์สุวรรณ 
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์ หอมนาน 

 ม.4-ม.6 
นางสาวธนัชชา เกศานิยม 

เหรียญเงิน นางสาวปิยะธิดา สุขเรืองรอง 
นางสาวอุทุมพร เกสรพรม 

33. การแข่งขันอาหารคาวจาน 
      เดียว 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกีรดากร ยะสะโร 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงพัชราภร วิริยะพงศ์ 

เด็กหญิงวาสนา รอดเอ่ียม 

34. การแข่งขันการแกะสลัก 
      ผักผลไม ้

ม.4-ม.6 
นางสาวบุณยาพร ด ารงไพรพนา 

เหรียญทอง นางสาวพิสมัย แซ่ซัง 
นางสาวขนิษฐา ขันจันทร์ติ๊บ 

35. การสร้างการ์ตูน 
      แอนนิเมชั่น 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิง 
ภัสตราภรณ์ 

เจริญดี 
เหรียญทอง 

เด็กชายพลภัทร ต้นแก้ว 
36. ออกแบบสิ่งของเคืรองใช้ 
     ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 เด็กชายวิศิน นิลล้อม 
เหรียญทอง 

  เด็กชายดารากร ฉลาดธรรม 
37. การสร้างเกมสร้างสรรค์ 
    ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายณัฐเดชา สืบสาย 

เหรียญเงิน 
เด็กชายธนพนธ์ ตะกรุมวงค์ 

38. การสร้างหนังสือ 
       อิเล็กทรอนิกส์(E-bbok) 

ม.1-ม.3 
เด็กชายนพรัตน์ ต้นตระกูล 

เหรียญทอง 
เด็กชายพงศกร ใจบุญลือ 

39.การสร้าง "Webpage ด้วย  
    Web editor 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรีเนตร 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายกิตตินัญ กีบุญมี 

 ม.4-ม.6 
นางสาวสุธาวด ี แสนค าแก้ว 

เหรียญทองแดง 
นางสาวอัสมาภรณ์ ศิริยา 

40. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
นายกันย์ ปิยะนุช 

เหรียญเงิน 
นายปวเรศ กฤติเดชเดชา 

41. ค้นหาอัจฉริยะไอที ม.1-ม.3 
เด็กชายณรงค์กรณ์ บัวนารถ 

เหรียญทอง 
เด็กชายอภิชัย คงวิเศษ 

 
 



        สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  ปีการศึกษา 2555      37    

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 
42. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายปรวัฒน์ นุชจุ้ย 

เหรียญเงิน เด็กชายณัฐนนท์ นนทศรี 
เด็กชายสรกฤช คมคาย 

ม.4-ม.6 

นายปวเรศ กฤติเดชเดชา 

เหรียญเงิน นายทักษิณ หนาแน่น 

นายณัฐภัทร ถาวรกิจการ 

43. การพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงมนภัทร เมฆธน เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 นายโทมัส บาร์เร็ตต์ เหรียญทอง 

44. ละครสั้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิง 
จิตตรานันท์ 

ชูวิเชียร 

เหรียญทอง 
เด็กชายธวัชชัย พรรัตน์ 

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุราณสุข 

เด็กหญิงศุภิสรา สมฤทธิ์จินดา 
เด็กหญิงศิรภัสสร นิ่มทอง 

 ม.4-ม.6 

นางสาวพลอยไพริน เอ็มเมอรีส 

เหรียญเงิน 
นางสาวฐิติมา อินพานิช 
นางสาวเอมีรา สังข์พราหมณ์ 
นายเจมส์วัตต์ หมาดทอง 
นายนริศ อินทปัตย์ 

45. Spelling Bee 
ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิดาภา แสงสว่าง เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 เด็กหญิงลดาวดี คูณขุนทด เหรียญทองแดง 

46. การเล่านิทาน (Story  
      telling) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงสญาดา ดาวดวงน้อย เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปาเชนทร์ เหรียญทอง 

47. การแข่งขัน (Multi skills  
     competition) 

ม.1-ม.3 เด็กชายเขมทัต แก้วแกมทอง เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 นางสาวณัฐวดี มากวัฒนสุข เหรียญทอง 

48. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริสรา บุญญฤทธิ์พูลศิริ เหรียญทอง 
 ม.4-ม.6 นางสาววิชุพร ยงยืน เหรียญทอง 
49. Cross Word 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงปรินดา เผยศิริ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงสริดา คุณอุดม 

ม.4-ม.6 
นายจีรภัทร สมุนพันธุ์ 

เหรียญทอง 
นายธนัท อุยสกุล 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 
50. แอร์โรบิก ม.1-ม.6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

นายปิยวัฒน์ กาไว เหรียญทองแดง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

นางสาวณัฐกานต์ มีเจตนา 
นางสาวนุชนาฏ สงค์เนย 
นางสาวกฤตพร นิลผาย 
นางสาวสุดารัตน์ ภิรมย์สุด 
นางสาวนิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์ 
นางสาวสุพัตรา ไชยโคตร 
นางสาวฐิติมา เกิดแก้ว 
เด็กหญิงสุธีมนต์ จุลยะโชค 
เด็กหญิงสุมิตรา วิชัยกุล 
เด็กหญิงสาธิดา เฉลยศาสตร์ 
นางสาวอรอนงค์ ลิ้มเจริญ 
นางสาวอรพรรณ อินทรประสิทธิ์ 
นางสาวณทิพรดา สอนสี 
นางสาวสุพิชชา ทองปันดี 
นางสาวกมลชนก เกรียงไกร 
นางสาวกุลนิธาน์ บุญยเนตร 

51. โครงงานสุขศึกษาและ 
     พลศึกษา 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงธนัชชา กิตติอมรภิวัฒน์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงธนภรณ์ สัตย์จีน 
เด็กหญิง 
มนทน์สรณ์ 

ทรัพย์ทรงชัย 

ม.4-ม.6 

นางสาวธาราทิพย์ พลายแก้ว 

เหรียญทอง 
นางสาวไตรรัตน์ เอ่ียมอ่อง 
นางสาว 
สมปรารถนา 

ข าเนตร 

52. ตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
     พลศึกษา 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงน้ าทิพย์ เฉื่อยฉ่ า 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงวรัญญา เปตานนท์ 

 ม.4-ม.6 
นายพชร วรศิลป์ 

เหรียญทอง 
นายภูริณัฐ บรรทัดเที่ยง 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  
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วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การอ่านจับใจความ ป.1-ป.3 เด็กหญิงนนทวรรณ อินเฉลียว เหรียญทอง 

2. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-ป.3 เด็กหญิงชญานิศ จงใจลาน เหรียญเงิน 

 ป.4-ป.6 เด็กชายปรมา ทรัพย์เกษมสุข เหรียญเงิน 

3. สร้างสรรค์ผลงาน 
    คณิตศาสตร์โดย GSP 

ป.4-ป.6 เด็กชายธน ขาวบริสุทธิ์ เหรียญทอง 

 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย 
4. A-Math ป.4-ป.6 เด็กชายทรงภูมิ จ ารัสธนพล เหรียญทองแดง 

 เด็กชายเปรมวิทย์ บุญณะกูล 
5. อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  

ป.4-ป.6 

เด็กหญิงทอฝัน ทวีธนาปภาว ี เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุทธปัญญา 

เด็กชายณัฐภูมิ มั่นคง 

6. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  

ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพัตราภรณ์ แวงชัยภูม ิ เหรียญเงิน 

เด็กหญิงชนากานต์ พรหมสคนธ์ 

เด็กหญิงภัทรภร โพธิ์ทอง 

7. มารยาทไทย ป.1-ป.3 เด็กชายธนวุฒิ ชากัน เหรียญทอง 

 เด็กหญิงขวัญชนก ไชยทองศรี 

8. เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 

เด็กหญิงเมธาวีย์ สร้อยจิตร เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงธีร์จุฑา เคียงธนสมบัติ 

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุรธนวิโรจน ์

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงษ์เรือง 

เด็กหญิงชนัจภารักษ์ ธรรมปรีชา 

 ป.4-ป.6 

เด็กหญิงชุติมนต์ ก้อนแก้ว เหรียญทอง 

เด็กหญิงฉัตรชนก ศศิชานนท์ 

เด็กหญิงสัณห์สิริ เจนสาริก 

เด็กหญิงฐิติพร ภูมิชัยสิทธ ์

เด็กหญิงชนัจภารักษ์ ภูพันนา 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 

9. สวดมนต์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพัชราวรี กล่อมเกลี้ยง เหรียญทอง 

เด็กหญิงติณณภัทร ทาชาติ 

เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ 

เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นหอม 

เด็กหญิงชุติกา ตรีพรชัยชัยศักดิ์ 

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ดิบแดง 

เด็กหญิงกรรกมล อ่ าถนอม 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 

เด็กหญิงวิภาดา แสงเขียว 

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สายแวว 
10. การสร้างหนังสือ 
     อิเล็กทรอนิกส์(E-bbok) 

ป.4-ป.6  เด็กชายสวิชญ์ อยู่เกษม  เหรียญเงิน 

 เด็กหญิงณัชธิดา สุขมล 

เด็กภัทรชนน กลิ่นเทศ 

11. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ป.1-ป.6 เด็กชายทรงยศ พงษ์ประติยานนท์ เหรียญทอง 

เด็กชายธนภัทร   สินสร้างบุญ 

เด็กชายพลวัฒน์   พณิชีพ 

12. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เด็กชายสิริวิชญ์ ตะโนรี เหรียญเงิน 

เด็กหญิงพัตรพิมล งามสมโภชน์ 

เด็กชายบูรพา พงษ์ค าขันธ์ 

13. ประติมากรมมลอยตัว ป.1-ป.3  เด็กหญิงชัญญานุช ศรีวิไล  เหรียญทอง 

 เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งทรัพย์สมบัติ  

 เด็กชายวันปิยะ ตะกรุดเดิม  

14. ร้องเพลงไทยสากล ป.1-ป.6 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรเรืองวิโรจน์ เหรียญทอง 

15. Spelling Bee ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์   จันทรังสิยานนท์ เหรียญทอง 

 
ป.4-ป.6 เด็กหญิงชลธิชา  ขันติ  เหรียญทองแดง 

16. การแข่งขัน(Multi skills  
      competition) 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงจิราพัชร มาฆะสกุลเจริญ เหรียญทอง 

17. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายอนุทัศน์ ชีรเวช เหรียญทอง 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ สกุล ผลการแข่งขัน 

18. Cross Word ป.4-ป.6  เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล  เหรียญทอง 

  เด็กชายพิสิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร  

19. การผูกเงื่อนเดินทรงตัวและ 
     โยนบอล 

ป.1-ป.3 เด็กชายญัฐดนัย เปี่ยมสิน เหรียญเงิน 

เด็กชายชลสิทธิ์ หมั่นเพียยร 

เด็กชายธีรเดช สีมล 

เด็กชายธนวัฒน์ วรฐานพัฒน์ 

เด็กชายจักรชัย สีภาษร 

เด็กชายธนชัย จีนน้ าใส 
20. การใช้เข็มทิศและการ 
     คาดคะเน 

ป.4-ป.6 เด็กชายนครินทร์ นุ่มด ี เหรียญทองแดง 

เด็กชายฐานวัฒน์ นิธิวุฒิรัฐสกุล 

เด็กชายบุญญลาภ วิมลอนุพงษ์ 

เด็กชายพีริยะพงศ์ ชูจันทร์ 

เด็กชายวรโชต ิ สมนาม 

เด็กชายวโรดม ชัยตระกูล 

เด็กชายศุภณัฐ ฉัตรปราโมทย์ 

เด็กชายสิรวิชญ์ มโนวรรณ 
 
 

การแข่งขัน “โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน ครั้งที่ ๕  ประจ าปี 2556” 
ณ  เทศบาลต าบลล านารายณ์   อ.ชัยบาดาล   จ.ลพบุรี 

17  มกราคม  2556 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

1.สวดมนต์สรภัญญะ ป.4 เด็กหญิงพัชราวรี กล่อมเกลี้ยง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ป.4 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ดิบแดง 
ป.4 เด็กหญิงกรรกมล อ่ าถนอม 
ป.5 เด็กหญิงวิภาดา แสงเขียว 
ป.5 เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 
ป.6 เด็กหญิงชุติภา ตรีพรชัยศักดิ์ 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

1.สวดมนต์สรภัญญะ ม.1 เด็กหญิงสุภัสสรา นภาทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ม.2 เด็กหญิงอริสา นนท์เต 
ม.2 เด็กหญิงมนภัทร์ เมฆธน 
ม.2 เด็กหญิงปิยะวรรณ นฤมิตร 
ม.3 เด็กหญิงสยุมพร กังแฮ 
ม.3 เด็กหญิงน้ าทิพย์ เฉื่อยฉ่ า 

2.ตอบปัญหาธรรม ป.6 เด็กหญิงสัณห์สินี ทรงหอม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ม.3 เด็กหญิงวรรณพร ปอส ี ชนะเลิศ 

ม.4 นางสาวปัณณธร ธนสารโสภิณ ชนะเลิศ 

3.อาราธนาศีล – อาราธนา
ธรรม 

ม.5 นางสาวกาญจมาศ ภิญโญดม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จ.ระยอง ปีการศึกษา 2555 
“วิชาการเป็นเลิศ ก่อเกิดนิทรรศ คัดสรรยอดเยี่ยม เปี่ยมล้นวัฒนธรรม น าสู่เมืองระยอง”  

วันที่ 10 -12 ธันวาคม  2555  ณ จังหวัดระยอง  

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์      
   (Science show) 

ม.4-ม.6 นายภควัต   ฉวีวัฒน์ เหรียญทอง 

นางสาวภัทริยา   จุลกะนาค 

นายวชิรวิทย ์  ศรีรัตนมงคล 
2. การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น ม.1-ม.3 เด็กชายพลภัทร   ต้นแก้ว เหรียญทอง 

เด็กหญิงภัสตรา   เจริญดี 
3. เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 นางสาวจันทร์จีรา   เรียบร้อย เหรียญทอง 

นางสาวชลดา   จันทร์เสน 
นางสาวนฤภร  ค าแสน 

นางสาวฤดีรัตน์   กรองสติปัญญา 

นางสาวอาทิตยา  พงศ์สถิตบวร 
4. Multi skills competition ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิราพัชร มาฆะสกุลเจริญ เหรียญทอง 
5. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริศรา   บุญญฤทธิ์พูลศิริ เหรียญทอง 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน 

6. การเล่านิทาน (Story telling) ม.1-ม.3 เด็กหญิงสดาญา  ดางดวงน้อย เหรียญทอง 
7. วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 นายสถาพร  แสนเสาร์ เหรียญทอง 
8. ออกแบบสิ่งของเคืรองใช้ด้วย 
    คอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายดารากร   ฉลาดธรรม 

เหรียญเงิน 
เด็กชายวศิน   นิลล้อม  

9. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 นางสาวรัตนาภรณ์   เชือดขุนทด เหรียญเงิน 

10. ค้นหาอัจฉริยะไอที ม.1-ม.3 เด็กชายณรงค์กรณ์  บัวนารถ เหรียญเงิน 
  เด็กชายอภิชัย  คงวิเศษ  
11. การพูดภาษาอังกฤษ  
     (Impromptu Speech) 

ม.4-ม.6 นายโทมัส  บาร์เร็ต เหรียญเงิน 

12. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายอนุทัศน์   ชีรเวช เหรียญเงิน 
13. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงปุญยภา  แก้วโมกุล เหรียญเงิน 
  เด็กหญิงศจินทร์  พรณะศรี  
  เด็กหญิงสุภาวี   เรืองรุ่งชัยกุล  
14. วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นางสาวศศิ    อุบลฉาย เหรียญเงิน 

15. เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จีนน้ าใส เหรียญเงิน 

16. การขับร้องเพลงสากล (หญิง) ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญมาศ  แสงถนอม เหรียญเงิน 

17. การขับร้องเพลงไทยสากล ม.4-ม.6 นางสาวสมัชญา  เวศน์เรืองสันติ เหรียญเงิน 

18. Multi skills competition ม.4-ม.6 นางสาวณัฐวดี   มากวัฒนสุข เหรียญทองแดง 

19. ซุโดก ุ ม.1-ม.3 เด็กชายสิทธา   ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทองแดง 

20. Spelling Bee ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์ เหรียญทองแดง 

21. ร้องเพลงไทยสากล(ชาย) ป.4-ป.6 เด็กชายณัฐวุฒิ   ฉัตรเรืองวิโรจน์ เหรียญทองแดง 

22. การพูดภาษาอังกฤษ  
     (Impromptu Speech) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงมนภัทร   เมฆธน เหรียญทองแดง 
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การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวัดลพบุรี รุ่นอายุไม่เกินอายุ 18 ปี 
 วันที่ 22 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

กิจกรรมการแข่งขัน ช่วงชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1. ฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 
    ไม่เกิน18 ปี 

ม.4-6 นายมนัสวี บ้งพรม 
นายสุรชัย โกฏิค้างพูล 
นายณัฐกาน นนทศรี 
นายภูวดล ละน้อย 
นายวีรชัย  ชูจันทร์  
นายกรธนัช  สุขสาลี 
นายพรชัย พงษ์เป้า 
นายปรเมษฐ์ จันทร์มา 
นายพชร  วรศิลป์ 
นายธีรพัฒน์   มุใหม่ 
นายจิรายุทธ์ สวัสดิ์นที 
นายยุทธนา   พรมรัตน์ 
นายพัชรชัย  พิพัฒนชัยภูมิ 

เหรียญเงิน 

  
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวัดลพบุรี รุ่นอายุไม่เกินอายุ 16 ปี 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี สนาม 2 

กิจกรรมการแข่งขัน ช่วงชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 
1.  ฟุตบอล 11 คน  

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
ม.1-3 เด็กชายวสุรัตน์     เล็กนาวา 

เด็กชายรณรงค์   หวางทอง 
เด็กชายณัฐดนัย     มนตรี 
เด็กชายฤทธิพัชร    สุหิรัญ 
เด็กชายณัฐนนท์  นาตดี 
เด็กชายพิริยพล     อินสูงเนิน 
เด็กชายตะติยะ     ตันเจริญ 
เด็กชายพสธร    บัวระพา 
เด็กชายธีระพงษ์    รื่นถ้อย 
เด็กชายธนพล เดชาศรัทธาวุธ 
เด็กชายก าพล     ล่ามแขก 
เด็กชายฉัทชนันท์    กุศลส่ง 
เด็กชายนันทวัฒน์     ชัยราช 
เด็กชายบัญชา    สงเจริญ 
เด็กชายอภิสิทธิ์    พาสอน 
เด็กชายธันรพัฒน์ กล่อมวงษ์ 
เด็กชายวศนิ    นิลล้อม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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การแข่งขันทางวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่ 20 มกราคม 2555 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
1. เด็กชายเปรมวิทย์  บุญญะกูล   เหรียญทอง 
2. เด็กชายศุภชัย   รัตนวิชัย   เหรียญทอง 
3. เด็กชายสิฐพงศ์   เกรียงไกรลิปิกร  เหรียญทอง 
4. เด็กชายบุญญลาภ   วิมลอนุพงษ์  เหรียญเงิน 
5. เด็กชายธนภัทร   จึงมีโชค   เหรียญเงิน 
6. เด็กชายภาณุพงศ์   จันทรถ   เหรียญเงิน 
7. เด็กชายภาวัต    บุญจันทร์เชย  เหรียญทองแดง 
8. เด็กหญิงพัทธดนย์  ผลเดช   เหรียญทองแดง 
9. เด็กหญิงเนติวรรณ  สาทา   เหรียญทองแดง 

 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกตอนต้น 

1. เด็กชายณัชพล  สิ่วหงวน   เหรียญทอง 
2. เด็กหญิงวรรณวลี   ค านวล   เหรียญทอง 
3. เด็กหญิงน้ าทิพย์   เฉื่อยฉ่ า    เหรียญทอง 
4. เด็กชายพชรพล  เค้าโคน   เหรียญเงิน 
6. เด็กชายวีรพันธ์   อภิศักดิ์มงคล  เหรียญเงิน 
7. เด็กหญิงอศัลยา  พงษ์กล้ า  เหรียญเงิน 
8. เด็กหญิงสดาญา  ดาวดวงน้อย  เหรียญเงิน 
9. เด็กชายนพรัตน์  ต้นตระกูล  เหรียญเงิน 
10.เด็กหญิงสุนิสา   บุญรอด   เหรียญทองแดง 
11.เด็กชายศุภกร   พลทะรักษา  เหรียญทองแดง 
12.เด็กชายภานุพันธ์  อัมพะวา   เหรียญทองแดง 
13.เด็กหญิงอริสรา  รุ่งอินทร์   เหรียญทองแดง 

 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

1. เด็กหญิงสิรีธร   ภักดีลิขิต  เหรียญทอง 
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุทธปัญญา  เหรียญทอง 
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชินวงษ์   เหรียญทอง 
4. เด็กชายทรงยศ  พงษ์ประติยานนท์ เหรียญทอง 
5. เด็กหญิงอัญมณี  หิริกมล   เหรียญทอง 
6. เด็กหญิงเปมิกา  สายัณห์ปทุม  เหรียญทอง 
7. เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช   เหรียญเงิน 
8. เด็กหญิงนิชกานต์  พรหมเกิด  เหรียญเงิน 
9. เด็กชายพลวัต   พณิชีพ   เหรียญเงิน 
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รางวัลชนะเลิศโครงการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจ าปี 2555 
เทศบาลต าบลล านารายณ์นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ วันที่ 11 กันยายน 2555 

เด็กหญิงธันยธร   สุทธปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน “โครงการประตูสู่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4”  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
นางสาวภัทรานิษฐ์   ปาเชนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
แชมป์ประจ าสัปดาห์การแข่งขันตอบปัญหาด้านการศึกษา  รายการ “เวทีคนเก่ง เดอะ แชมป์เปี้ยน” 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 
   เด็กชายสิทธา    ตรีพรชัยศกัดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
   นางสาวมนัสนันท์   รุจิพานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค าขวัญรอบชิงชนะเลิศ  

“โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” 
หัวข้อ “น้ ามีคุณค่า..รู้รักษาอย่างประหยัด”  

 โดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จ ากัด ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
  นางสาวศศิ    อุบลฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
  นายรัฐธรรมนูญ   เทศเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    

 


