
สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 1 

 
 

 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
 
2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
  2.1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อ 
  2.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อความ  
 2.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 

 
 

 2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 แยกตามระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.1 117 68.18 78.98 74.48 76.73 78.40 70.46 72.68 72.68 74.07 

ป.2 114 69.68 74.26 73.5 73.88 77.95 74.69 76.73 74.31 74.38 

ป.3 113 75.98 74.29 76.58 75.44 75.36 76.19 71.69 75.8 75.17 

รวม 344 71.28 75.84 74.85 75.35 77.24 73.78 73.70 74.26 74.54 
 
  

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 



2 สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2556 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3  ปีการศึกษา 2556 โดยแยก
ตามระดับ ชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.84 รองลงมาเป็น สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.35 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ภาษาไทย      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.28 และชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป.3 คะแนน
เฉลี่ย 75.17 รองลงมาเป็น ชั้น ป.2 และ ป.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 74.38 และ 74.07 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด และสาระการเรียนรู้ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–6 แยกตามระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.4 117 77.76 76.95 74.87 75.91 78.12 72.38 69.76 75.01 75.10 

ป.5 124 78.95 70.74 77.75 74.25 80.73 76.06 70.33 74.73 75.44 

ป.6 144 79.02 74.16 80.31 77.24 76.75 77.19 71.93 76.45 76.63 

รวม 385 78.58 73.95 77.64 75.80 78.53 75.21 70.67 75.40 75.72 
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สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 3 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2556 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2556 โดยแยก

ตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 78.58 รองลงมาเป็น สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.53 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ       การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.67 และชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ย 76.63 รองลงมาเป็น ชั้น ป.5 และ ป.4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 75.44 และ 
75.10 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  ร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด และสาระการเรียนรู้ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.1 226 72.37 68.44 71.70 70.99 71.63 64.65 67.72 73.01 70.06 

ม.2 172 66.93 71.13 70.20 68.71 73.87 64.30 65.48 74.50 69.39 

ม.3 175 71.19 69.79 72.56 71.25 75.66 66.94 68.08 70.69 70.77 
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77.76 76.95 74.87 75.91 78.12 
72.38 69.76 

75.01 
78.95 

70.74 
77.75 

74.25 
80.73 76.06 

70.33 
74.73 

79.02 
74.16 

80.31 77.24 76.75 77.19 
71.93 

76.45 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

ป.4 

ป.5 

ป.6 



4 สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2556 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 โดยแยกตาม

ระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 73.72 รองลงมาเป็น ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.73 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือ ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.29 และชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ย 
70.77 รองลงมาเป็น ชั้น ม.1 และ ม.2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 70.06 และ 69.39 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ,
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด แต่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2556 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2556 โดยแยกตาม

ระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 72.22 รองลงมาเป็น สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.17 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.20 และชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .5 
คะแนนเฉลี่ย 70.30 รองลงมาเป็น ชั้น ม.4 และ ม.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 69.77 และ 69.11 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ,
สาระการเรียนรู้ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
แต่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ : (Nation test) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ตารางแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 

ระดับ 
ความสามารถ ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 60.54 43.72 53.51 52.59 
ระดับเขตพ้ืนที่ (สพป.ลบ.2) 45.47 30.18 39.97 38.54 
ระดับประเทศ 50.42 36.70 45.02 44.11 

 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2556

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาร้อยละ 60.54 สูง
กว่าทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.47 และร้อยละ 50.42 ตามล าดับ  
ความสามารถด้านค านวณ โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.72 สูงกว่าทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.18 และร้อยละ 36.70 ตามล าดับ และความสามารถด้านเหตุผล โรงเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 53.51 สูงกว่าทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.97 และร้อยละ 
45.02 ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน : (Ordinary National Educational Testing) 

 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 
ภา

ษา
ไท

ย 

สัง
คม

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
/พ

ล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

เฉ
ลี่ย

 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 53.44 46.89 50.85 49.44 45.15 72.69 51.7 61.47 53.95 
ระดับจังหวัดลพบุรี 44.19 37.07 31.63 39.55 35.67 62.17 46.69 52.85 43.73 
ระดับสังกัด (สช) 49.40 41.85 41.96 49.03 41.03 67.12 50.66 57.75 49.85 
ระดับประเทศ 45.02 38.31 33.82 41.95 37.40 61.69 47.14 53.16 44.81 

 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 
53.95 ระดับจังหวัดลพบุรี มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 43.73 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 49.85 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 44.81 ซึ่งจะเห็นว่า
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกสังกัด 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
/พ
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ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

เฉ
ลี่ย

 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 51.13 45.32 37.35 30.16 43.00 63.74 48.39 51.62 46.34 
ระดับจังหวัดลพบุรี 43.99 38.52 29.90 25.37 37.38 58.42 42.99 44.40 40.12 
ระดับสังกัด (สช) 44.15 39.33 32.33 25.72 38.13 56.86 42.8 43.77 40.39 
ระดับประเทศ 44.25 39.37 30.35 25.45 37.95 58.30 43.56 44.46 40.46 

 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 
46.34 ระดับจังหวัดลพบุรี มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.12 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.39 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 40.46 ซึ่งจะเห็นว่า
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกสังกัด 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภา
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ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 50.60 34.37 29.31 20.76 30.63 65.56 32.22 52.01 39.43 
ระดับจังหวัดลพบุรี 49.87 33.02 25.20 19.53 30.49 62.76 29.06 50.71 37.58 
ระดับสังกัด (สช) 47.29 32.39 27.77 20.90 30.00 60.64 28.49 46.65 36.77 
ระดับประเทศ 49.26 33.02 25.36 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 37.45 

 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 
39.43 ระดับจังหวัดลพบุรี มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 37.58 ระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 36.77 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 37.45 ซึ่งจะเห็นว่า
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกสังกัด 
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  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2556 
  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 

 
 

 

  

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.1 130 78.46 21.54 0.00 0.00 
ป.2 114 96.49 3.21 0.00 0.00 
ป.3 113 100 - 0.00 0.00 
ป.4 118 98.31 1.69 0.00 0.00 
ป.5 124 100 - 0.00 0.00 
ป.6 144 72.92 27.08 0.00 0.00 
ม.1 227 98.68 1.32 0.00 0.00 
ม.2 172 73.84 26.16 0.00 0.00 
ม.3 175 60.00 40.00 0.00 0.00 
ม.4 182 91.21 8.79 0.00 0.00 
ม.5 160 68.75 31.25 0.00 0.00 
ม.6 144 66.21 33.10 0.00 0.00 

รวม/เฉลี่ย 1,803 83.08 16.91 - - 
จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
รองลงมาอยู่ในระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.1 130 99.23 0.77 0.00 0.00 
ป.2 115 92.17 7.83 0.00 0.00 
ป.3 114 100 - 0.00 0.00 
ป.4 118 97.46 2.54 0.00 0.00 
ป.5 125 94.44 4.76 0.00 0.00 
ป.6 144 91.67 8.33 0.00 0.00 
ม.1 227 74.12 25.44 0.00 0.00 
ม.2 173 71.68 28.32 0.00 0.00 
ม.3 175 63.43 36.57 0.00 0.00 
ม.4 182 99.45 0.55 0.00 0.00 
ม.5 161 42.24 39.13 18.63 0.00 
ม.6 145 73.79 26.21 0.00 0.00 

รวม/เฉลี่ย 1,809 81.53 16.80 1.65 - 
จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมรองลงมาอยู่ใน
ระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
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 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  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.1/1 44 56.82 43.18 - - 
ป.1/2 44 75.00 25.00 - - 
ป.1/3 42 16.67 83.33 - - 
ป.2/1 37 40.54 59.46 - - 
ป.2/2 38 44.74 55.26 - - 
ป.2/3 38 34.21 65.79 - - 
ป.3/1 37 78.38 21.62 - - 
ป.3/2 38 84.21 15.79 - - 
ป.3/3 38 81.58 18.42 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
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2.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.4/1 40 77.50 22.50 - - 
ป.4/2 39 82.05 17.95 - - 
ป4/3 39 82.05 17.95 - - 
ป.5/1 42 50.00 50.00 - - 
ป.5/2 42 57.14 42.86 - - 
ป.5/3 42 85.71 14.29 - - 
ป.6/1 47 78.72 21.28 - - 
ป.6/2 49 79.59 20.41 - - 
ป.6/3 47 72.34 27.66 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ภาคเรียนที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ป.4/1 ป.4/2 ป4/3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่านเกณฑ์ 



สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 15 

 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ม.1/1 47 44.68 55.32 - - 
ม.1/2 46 32.61 67.39 - - 
ม.1/3 44 50.00 50.00 - - 
ม.1/4 44 45.45 54.55 - - 
ม.1/5 44 61.36 38.64 - - 
ม.2/1 35 8.57 91.43 - - 
ม.2/2 35 - 100 - - 
ม.2/3 35 5.71 94.29 - - 
ม.2/4 32 - 100 - - 
ม.2/5 35 14.29 85.71 - - 
ม.3/1 36 13.89 86.11 - - 
ม.3/2 35 2.86 97.14 - - 
ม.3/3 36 22.22 77.78 - - 
ม.3/4 35 25.71 74.29 - - 
ม.3/5 33 15.15 84.85 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ม.4/1 46 80.43 19.57 - - 
ม.4/2 49 28.57 71.43 - - 
ม.4/3 21 47.62 52.38 - - 
ม.4/4 27 29.63 70.37 - - 
ม.4/5 39 51.28 48.72 - - 
ม.5/1 46 50.00 50.00 - - 

ม.5/2 49 81.63 18.37 - - 
ม.5/3 14 42.86 57.14 - - 
ม.5/4 21 42.86 57.14 - - 
ม.5/5 30 10.00 90.00 - - 
ม.6/1 41 53.66 46.34 - - 
ม.6/2 49 65.22 34.78 - - 
ม.6/3 9 22.22 77.78 - - 
ม.6/4 25 24.00 76.00 - - 
ม.6/5 24 41.67 58.33 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.1/1 44 - 100 - - 
ป.1/2 44 100 - - - 
ป.1/3 42 90.48 9.52 - - 
ป.2/1 38 81.58 18.42 - - 
ป.2/2 39 89.74 10.26 - - 
ป.2/3 38 42.11 57.89 - - 
ป.3/1 38 65.79 34.21 - - 
ป.3/2 38 89.47 10.53 - - 
ป.3/3 38 76.32 23.68 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ป.4/1 40 60.00 40.00 - - 
ป.4/2 39 46.15 53.85 - - 
ป4/3 39 71.79 28.21 - - 
ป.5/1 42 69.05 30.95 - - 
ป.5/2 42 71.43 28.57 - - 
ป.5/3 42 66.67 33.33 - - 
ป.6/1 48 47.92 52.08 - - 
ป.6/2 49 36.73 63.27 - - 
ป.6/3 47 48.94 51.06 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ภาคเรียนที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ม.1/1 47 100 - - - 
ม.1/2 46 84.78 15.22 - - 
ม.1/3 44 97.73 2.27 - - 
ม.1/4 45 97.78 2.22 - - 
ม.1/5 45 100 - - - 
ม.2/1 35 8.57 91.43 - - 
ม.2/2 35 2.86 97.14 - - 
ม.2/3 35 - 100 - - 
ม.2/4 32 15.63 84.38 - - 
ม.2/5 36 27.78 72.22 - - 
ม.3/1 36 - 100 - - 
ม.3/2 35 14.29 85.71 - - 
ม.3/3 36 8.33 91.67 - - 
ม.3/4 35 2.86 97.14 - - 
ม.3/5 33 - 100 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ม.4/1 46 26.09 73.91 - - 
ม.4/2 49 22.45 77.55 - - 
ม.4/3 21 23.81 76.19 - - 
ม.4/4 27 22.22 77.78 - - 
ม.4/5 39 2.56 97.44 - - 
ม.5/1 47 2.13 97.87 - - 

ม.5/2 49 59.18 40.82 - - 
ม.5/3 14 42.86 57.14 - - 
ม.5/4 21 38.10 61.90 - - 
ม.5/5 30 3.33 96.67 - - 
ม.6/1 41 97.56 2.44 - - 
ม.6/2 49 58.70 41.30 - - 
ม.6/3 9 11.11 88.89 - - 
ม.6/4 25 28.00 72.00 - - 
ม.6/5 24 20.83 79.17 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
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 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการแข่งขันรางวัลได้ดังต่อไปนี้ 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ เขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2  
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การเล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล เด็กหญิงนงนภัส เนียมค า เหรียญทองแดง 

2. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  
   กระดาษ 

อนุบาล 
เด็กหญิงญาณิศา เทศโล 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงนิธิภัทร เวสธาดา 
เด็กหญิงปกิตตา จองเกิดทรัพย์ 

3. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-ป.3 เด็กหญิงโซไลดา สังข์พราหมณ์ เหรียญทอง 
4. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย เหรียญทอง 
5. คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เด็กชายอดิศักดิ์ แวงดา เหรียญเงิน 

6. A-Math ป.4-ป.6 
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทรถ 

เหรียญทอง 
เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย 

7. ซูโดก ุ ป.4-ป.6 เด็กชายพัทธดนย์ พลเดช เหรียญทอง 
8. คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เด็กชายนทีทัศน์ ฟักนิ่ม เหรียญเงิน 
9. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย  
   GSP 

ป.4-ป.6 
เด็กชายธน ขาวบริสุทธิ์ 

เหรียญทอง 
เด็กชายณัฐภัค พัฒนชัยวุฒิกุล 

10. อ่านออกเสียงและจับใจความ 
     ส าคัญ  

ป.1-ป.3 เด็กชายเศกสิทธิ์ วรรณโสภณ เหรียญทอง 

11. อ่านออกเสียงและจับใจความ 
     ส าคัญ  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นหอม เหรียญทอง 

12. เขียนเรียงความคัดลายมือ  ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิดาภา บุญโต เหรียญทอง 
13. เขียนเรียงความคัดลายมือ  ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญทอง 
14. ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.1-ป.3 เด็กหญิงณัฐชา ฉายทองจันทร์ เหรียญทอง 

15. หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 
เด็กหญิงลักษณาวดี แสนค าแก้ว 

เหรียญทอง เด็กหญิงจิดาภา วิมุติสุนทร 
เด็กหญิงณัฏฐา มาตรีนนท์ 

16. ค าคม ป.4-ป.6 
เด็กหญิงมนัสพร นาถ้ าพลอย 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงภัทรพร โพธิ์ทอง 

17. แต่งบทร้อยกรอง  ป.4-ป.6 เด็กหญิงชนากานต์ พรหมสุคนธ์ เหรียญทอง 

2.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 



22 สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

เด็กหญิงปรัชญา สุทธิธรรมานันท์ 
18. เล่านิทานคุณธรรม  ป.4-ป.6 เด็กชายธนกร คงวิเศษ เหรียญทองแดง 

19. มารยาทไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายพิญชยุฒ์ โพธิ์ศรี 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาคม 

20. มารยาทไทย ป.4-ป.6 
เด็กชายณัฐกิตติ์ จิรเศรษฐานนท์ 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิง ไหมแพร เกตุรัตน์ 

21. Impromptu Speech ป.1-ป.3 เด็กชายเศกศิทธิ์          วรรณโสภณ เหรียญเงิน 
22. Impromptu Speech ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย             รัตนวิชัย เหรียญเงิน 
23. Story Telling ป.4-ป.6 เด็กหญิงพลอยนริทร์     ทับทิมดี เหรียญทอง 
24. Spelling Bees ป.1-ป.3 เด็กชายปุณญพัฒน์       จันทรังสิยานนนท์ เหรียญทอง 
25. Spelling Bees ป.4-ป.6 เด็กหญิงอัญชิสา         แสงศาสตร์ เหรียญทอง 
26. Multi skills ป.4-ป.6 เด็กหญิงปิณฑิรา          ภาษีผล เหรียญทอง 

27. Asean Quiz ป.4-ป.6 
เด็กชายภาณุพงศ์       จันทรา 

เหรียญทอง 
เด็กชาย กฤตพล          สร้อยจิตร 

28. Chinese Speech ป.4-ป.6 เด็กชายชัญญานุช     ศรีวิไล เหรียญทอง 

29. การแข่งขันการวาดภาพด้วย 
     โปรแกรม paint  

ป.1-ป.3 
เด็กหญิง ชญานิศา       วรปัญญา  

เหรียญเงิน 
เด็กหญิง คณัสนันท์     ศรีสวัสดิ์ 

30. การแข่งขันการสร้าง Webpage  
     ประเภท  Web Editor 

ป.4-ป.6 
เด็กชาย ธน              ขาวบริสุทธิ์ 

เหรียญทอง 
เด็กชายภคพล              อวิสุ 

31. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
     วิทยาศาสตร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายเสฏฐนันท์ สวัสดิ์โรจน ์

เหรียญทอง เด็กชายพิสิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร 
เด็กชายนิธิศ เพ็ญศรี 

32. การแข่งขันโครงงานทาง    
     วิทยาศาสตร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 

เหรียญทอง เด็กหญิงปารมี สายัณท์ปทุม 
เด็กหญิงเนติวรรณ สาทา 

33. การแข่งขันการแสดงทาง 
     วิทยาศาสตร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทรรถ 

เหรียญทอง เด็กชายกอบชัย ดนตรี 
เด็กชายกิตติพันธ์ ยงยืน 

34. การแข่งขันวาดภาพระบาสี ป.4-ป.6 เด็กหญิงอนพัธ วิวะรินท์ 
เหรียญทอง 

35. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 
เด็กหญิงสาริศา นุ่มประเสริฐ 
เด็กชายธนากร เจริญมาก เหรียญทอง 
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กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

เด็กชายปรมินทร์ ศิลาโคตร 

36. ตอบปัญหาสุขภาพ ป.4-ป.6 
เด็กชายสุเมธา ทองประเสริฐแส 

เหรียญทอง 
เด็กชายเอกนรมันต์ จันจารุ 

37. การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และ    
     โยนบอล 

ป.1-ป.3 

เด็กชายสถิระ สิงหนพ 

เหรียญทอง 

เด็กชายพงศกร สุริยัพ 
เด็กชายกิตติวินท์ เกียรติกุล 
เด็กชายเศกสิทธิ์ วรรณโสภณ 
เด็กชายจิรายุ เทพศิลป์วิสุทธ์ 
เด็กชายศักดินนท์ ชูจันทร์ 

  
  
38. การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน 
     และสะกดรอย 
  
  

ป.4-ป.6 

เด็กชายปรีชาชาญ บัวบาน 

เหรียญเงิน 

เด็กชายฉัฏฐวัฒน์ ไชยธรรม 
เด็กชายภูริ มนัสวิภาว ี
เด็กชายอภิสิทธิ์ สังข์กรทอง 
เด็กชายอรรณณพ สถิตสัทธาธรรม 
เด็กชายจีรศักดิ์ นฤมิตร 

39. Cross word ป.4-ป.6 
เด็กหญิงธนัชญา สิงหา 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์กล่ า 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 

 ปีการศึกษา 2556วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2556  

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-ป.3 เด็กหญิงโซไลดา สังข์พราหมณ์ เหรียญเงิน 
2. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย เหรียญทอง 

3. A-Math ป.4-ป.6 
เด็กชายธนากร เชิดชูชัยทิพย์ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย 

4. ซูโดก ุ ป.4-ป.6 เด็กชายพัทธดนย์ พลเดช เหรียญทองแดง 
5. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย  
   GSP 

ป.4-ป.6 
เด็กชายณภัทร อินเฉลียว 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายณัฐภัค พัฒนชัยวุฒิกุล 

6. อ่านออกเสียงและจับใจความ 
   ส าคัญ  

ป.1-ป.3 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมวิจินต์ เหรียญเงิน 

7. อ่านออกเสียงและจับใจความ 
   ส าคัญ  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นหอม เหรียญทอง 

8. เขียนเรียงความคัดลายมือ  ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิดาภา บุญโต เหรียญทอง 
9. เขียนเรียงความคัดลายมือ  ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญทอง 
10. ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.1-ป.3 เด็กหญิงณัฐชา ฉายทองจันทร์ เหรียญทอง 

11. หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 
เด็กหญิงลักษณาวดี แสนค าแก้ว 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงจิดาภา วิมุติสุนทร 
เด็กหญิงณัฏฐา มาตรีนนท์ 

12. ค าคม ป.4-ป.6 
เด็กหญิงมนัสพร นาถ้ าพลอย 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงปรัชญา สุทธิธรรมานันท์ 

13. แต่งบทร้อยกรอง  ป.4-ป.6 
เด็กหญิงชนากานต์ พรหมสุคนธ์ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงมัทนพร มาลา 

14. มารยาไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายณรงค์กร โพธิ์วงษ์ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงอารียา กีระกิตติวาทย์ 

15. Story Telling ป.4-ป.6 เด็กหญิงพลอยนริน ทับทิมดี เหรียญทอง 
16. Spelling Bees ป.1-ป.3 เด็กชายปุณญพัฒน์       จันทรังสิยานนนท์ เหรียญทอง 
17. Spelling Bees ป.4-ป.6 เด็กหญิงอัญชิสา           แสงศาสตร์ เหรียญทอง 
18. Multi skills ป.4-ป.6 เด็กหญิงปิณฑิรา           ภาษีผล เหรียญทอง 

19. Asean Quiz ป.4-ป.6 
เด็กชายภาณุพงศ์       จันทรา 

เหรียญเงิน 
เด็กชาย กฤตพล          สร้อยจิตร 

20. Chinese Speech ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิดาภา จันทร์พูล เหรียญเงิน 

21. Cross word ป.4-ป.6 
เด็กหญิงธนัชญา สิงหา 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์กล่ า 
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กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

22. การแข่งขันการใช้โปรแกรม  
     น าเสนอ (Presentation) 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงรวิสรา เจียรมาศ 

เหรียญทอง 
เด้กชายวงศพัทธ์ สิทธิวงศ ์

23.การแข่งขันการสร้าง  Webpage  
     ประเภท  Web Editor 

ป.4-ป.6 
เด็กชาย ธน                ขาวบริสุทธิ์ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายภคพล             อวิสุ 

24. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
     วิทยาศาสตร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายเสฏฐนันท์ สวัสดิ์โรจน ์

เหรียญทอง เด็กชายพิสิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร 
เด็กชายนิธิศ เพ็ญศรี 

25. โครงงานวิทยาศาสตร์  
     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ธรรมเจริญ 

เหรียญทอง เด็กหญิงปารมี สายัณท์ปทุม 
เด็กหญิงเนติวรรณ สาทา 

26. การแข่งขันการแสดงทาง 
    วิทยาศาสตร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงภัทรพร โพธิ์ทอง 

เหรียญทอง เด็กชายกอบชัย ดนตรี 
เด็กชายกิตติพันธ์ ยงยืน 

27. การแข่งขันวาดภาพระบาสี ป.4-ป.6 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ชมภู เหรียญทองแดง 

28. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 
เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งทรัพย์สมบัติ 

เหรียญเงิน เด็กชายวันปิยะ ตะกรุดเดิม 
เด็กชายธัญญานุช ศรีวิไล 

 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  
(สิงห์บุรี,ลพบุร,ีชัยนาท,อ่างทอง)  ปีการศึกษา 2556วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันการเขียนเรียงความ 
   และคัดลายมือ  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จีนน้ าใส เหรียญทอง 

2. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์ชู เหรียญเงิน 
3. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิมพ์โพยม โกฏิเสถียรกุล เหรียญเงิน 
4. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ เหรียญทอง 
5. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวจุฑามาศ พิศกุล เหรียญทองแดง 
6. การแข่งขันการเขียนเรียงความ 
   และคัดลายมือ 

ม.4-ม.6 นางสาวนรีรัตน์ อินจุฑารัตนกุล เหรียญเงิน 

7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
   คณิตศาสตร์ 

ม.1-ม.3 เด็กชายนิธิศ มากมี เหรียญทอง 

8. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
   คณิตศาสตร์ 

ม.4-ม.6 นางสาวศรัณยา  สุรชัยพิทักษ์ เหรียญทองแดง 
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9. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน 
   คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  

ม.4-ม.6 
นายกนกพล หรรษภิญโญ 

เหรียญเงิน 
นายแอนโทนี หิรัญพานิช 

10. การประกวดโครงงาน 
     คณิตศาสตร์(ประเภท 2) 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงประภัสสร สุภาวรรณ์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงสุประวีณ กิจพิทักษ์ 
เด็กหญิงอารียา ศรประดิษฐ์ 

11. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

นางสาวกานดา แซ่ล่อ 

เหรียญทอง 
นางสาวชลดา จันทะเสน 
นางสาวนฤภร ค าแสน 
นางสาวปิยะธิดา สุขเรืองรอง 
นางสาวรุ่งนภา สุขรัตนวงศ์ 

12. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงนภัสวรรณ  ระรื่นสุข 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงมณีรัตน์  ตั้งขจรชัยศักดิ์ 
เด็กหญิงลลิตา คุ้มสุวรรณ 
เด็กหญิงสุภัสรา  นภาทอง 
เด็กหญิงอลิสา  รอดละมูล 

13. การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.1-ม.3 

เด็กหญิงธนภรณ์ โรจนะ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงธันยภรณ์ สุทธปัญญา 
เด็กหญิงสิรินธร ภักดีลิขิต 
เด็กหญิงอนุสสรา สิทธิสุวรรณกุล 
เด็กหญิงเปมิกา สายัณห์ปทุม 

14. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงศุภิสรา สมฤทธิ์จินดา เหรียญเงิน 

15. การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.4-ม.6 

นางสาวชนัตถ์ นอบไทย 

เหรียญเงิน 
นางสาวมนทกานต์ ชนะภัย 
นางสาวสิริภรณ์ ทองดีวิเศษ 
นางสาวสุพรรษา คนคล่อง 
นางสาวเบญจรัตน์ ปาละนันทน์ 

16. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นายกิตติพศ ศรีจูม เหรียญเงิน 

17. การประกวดมารยาทไทย  ม.4-ม.6 
นายกิตติธัช สนกันหา 

เหรียญเงิน 
นางสาวคุณัญญา ศรีสกุล 

18. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ดีเปี่ยม 

เหรียญทอง 
เด็กชายต้นพงค์ จะรุมเครือ 

19. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เด็กหญิงจริยา แสงสีนิล เหรียญทอง 
20. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.4-ม.6 นายภูมิรัตน์ อุบลฉาย เหรียญทอง 
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21. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย 
     การปะติด  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจิณณพัต ฉัตรนรเศรษฐ 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จิระสถาวร 

22. การขับร้องเพลงไทยสากล ม.4-ม.6 นางสาวสมัชญา  เวศน์เรืองสันติ เหรียญเงิน 
23. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 นางสาวจันทร์จีรา เรียบร้อย เหรียญทอง 
24. การขับร้องเพลงไทยสากล ม.1-ม.3 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรเรืองวิโรจน์ เหรียญทอง 
25. การขับร้องเพลงไทยสากล ม.4-ม.6 นายนันท์พงศ์ ควรคิด เหรียญทอง 
26. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ม.4-ม.6 นายกรชัย แก้วมนตรี เหรียญทอง 
27. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-ม.6 นางสาวนฤภร ค าแสน เหรียญทอง 

28. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
นายจักรกฤษ แก้ววิเชียร 

เหรียญทอง นางสาวปัญญาพร ศิริสลุง 
นายฤทธิชัย แซ่หาญ 

29. การแข่งขันการท าอาหารคาว 
    จานเดียว (ประเภทข้าว) และ 
    อาหารหวาน (ขนมไทย)  

ม.4-ม.6 

นางสาวพันธนันท์ สอนร า 

เหรียญทอง 
นางสาวสุธาทิพย์ เนียมค า 
นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ 
นางสาวบุณยาพร ด ารงไพรพนา 
นางสาวพิสมัย แซ่ซ้ง 

30. การแข่งขันการสร้างเกม 
    สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายปรวัฒน์ นุชจุ้ย 

เหรียญทอง 
เด็กชายวรรชนะ แจ้งรัส 

31. การแข่งขันการสร้างหนังสือ 
    อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ม.1-ม.3 
เด็กชายกิตตินัญ กีบุญมี 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงศิรภัสสร นิ่มทอง 

32. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ 
    เมชั่น (2D Animation) 

ม.1-ม.3 
เด็กชายกนกพล ภัทรธนวด ี

เหรียญเงิน 
เด็กชายสรกฤช คมคาย 

33. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
     ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายดารากร ฉลาดธรรม 

เหรียญเงิน 
เด็กชายวศิน นิลล้อม 

34. การแข่งขันการสร้าง Webpage  
     ประเภท Web Editor 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธีรเนตร 

เหรียญเงิน 
เด็กชายพงศกร ใจบุญลือ 

35. การแข่งขันการสร้าง Webpage  
     ประเภท Text Editor 

ม.4-ม.6 
นางสาวกมลชนก สิริพรวิทยา 

เหรียญทองแดง 
นางสาวศศิลักษณ์ บุตรดาวงษ์ 

36. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
นายธนพนธ์ ตะกรุมวงค์ 

เหรียญเงิน 
นายภัทรพล หมวกมณี 

37. Spelling Bee  ม.4-ม.6 นางสาวลดาวดี คูณขุนทด เหรียญทอง 
38. Story Telling    ม.1-ม.3 เด็กหญิงญาณิศา พิทักษ์วงศ์ เหรียญทอง 
39. Multi Skills Competition  ม.1-ม.3 เด็กชายณัฐสิฐ เจียรด ารงรัศมี เหรียญทอง 
40. การพูดภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 นายธนากร มีชอบ เหรียญทอง 
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41. การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริสรา บุญญฤทธิ์พูลศิริ เหรียญทอง 
42. Impromptu Speech ม.1-ม.3 เด็กหญิงมณภัทร เมฆธน เหรียญเงิน 
43. Story Telling ม.4-ม.6 นางสาวผุสชานันท์ กมลยะบุตร เหรียญเงิน 
44. Multi Skills Competition ม.4-ม.6 นางสาวเบญญาภา ดลเสมอ เหรียญเงิน 
45. การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 นางสาวณัฐธิดา พฤกษาขจร เหรียญทองแดง 

46. Cross word  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจิตตานันท์ ชูวิเชียร 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงนิติมา คัมภิราบุตร 

47. Cross word  ม.4-ม. นายฐิตินันท์ หมวกทอง เหรียญทอง 
48. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  
     ASEAN QUIZ 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงญิชาภัทร จันทร์เพ็ญ 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายฐาปนชาติ ธรรมปรีชา 

49. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  
     ASEAN QUIZ 

ม.4-ม.6 
นางสาวสุประวีณ์ พลากรกิจวัฒนา 

เหรียญทองแดง 
นายเขมทัต แก้วแกมทอง 

50. A - Math ม.1-ม.3 
เด็กหญิงวรรณวิลี ค านวล 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงโสภิดา ทันประโยชน์ 

51. A - Math ม.4-ม.6 นายชัยวัฒน ์ แซ่หาญ เหรียญทอง 

52. การแข่งขันค าคม  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธิติมา หองห้อม 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงสุรัตน์พร หุ่นทรง 

53. การแข่งขันซุโดกุ ม.1-ม.3 เด็กชายสิทธา ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 
54. การแข่งขัน Cross word  ม.4-ม.6 นายฐิตินันท์ หมวกทอง เหรียญเงิน 
55. การแข่งขันค าคม  ม.4-ม.6 นางสาวขวัญนภา ศรีโหมด เหรียญเงิน 

56. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
     วิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6 
นางสาวทิพย์รัตน์ สีนวลสลุง 

เหรียญเงิน นางสาวนันท์นภัส ยิ้มมา 
นายเกรียงศักดิ์ แสนยากุล 

57. การประกวดโครงงาน 
    วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
 

ม.4-ม.6 
นางสาวจิดาภา แสงสว่าง 

เหรียญเงิน นางสาวณิชนันทน์ หนันทุม 
นางสาวภัสตราภรณ์ เจริญดี 

58. การแข่งขันการแสดงทาง 
    วิทยาศาสตร์ (Science Show)  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงกมลนาถ  พันพลู 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกรีดากร ยะสะโร 
เด็กชายธวัชชัย พรรัตน์ 

59. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
    และพลศึกษา  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงฟ้าใหม่ อินทรพล 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงศศิตา สุจริต 

60. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

เด็กหญิงยลดา ทับทิมทอง 
เหรียญทองแดง เด็กชายยศพล ทับทิมทอง 

เด็กหญิงอศัลยา พงษ์กล่ า 
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61. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
นายถิรเดช หนังสือ 

เหรียญเงิน นางสาวนันทวดี งามดี 
นางสาวมาริษา พินิจศักดิ์กุล 

62. การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม  ม.1-ม.3 

เด็กชายจตุภพ จริวรรณพันธ์ 

เหรียญทองแดง 

เด็กชายณัฐวุฒิ รักเมือง 
เด็กชายทักษา  หนาแน่น 
เด็กชายธนธรรศ คุ้มสว่าง 
เด็กชายพลกฤต  สุขสม 
เด็กชายพีรวิชญ์ รุ่งหงษ์ทอง 
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์พริ้ว 
เด็กชายสรวิชญ์ เตียวสมบูรณ์กิจ 

 
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

ณ จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. Multi skills ป.4-ป.6 ด.ญ.ปิณฑิรา           ภาษีผล เหรียญทอง 
2. เขียนเรียงความคัดลายมือ  ป.4-ป.6 ด.ญ.พิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญทอง 
3. การแข่งขันซุโดกุ ม.1-ม.3 ด.ช.สิทธา  ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 
4. Impromptu Speech ม.1-ม.3 ด.ญ.มนภัทร์ เมฆธน เหรียญทอง 
5. Spelling Bees ป.4-ป.6 ด.ญ.อัญชิสา แสงศาสตร์ เหรียญเงิน 
6. การพูดภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 นายธนากร มีชอบ เหรียญเงิน 

7. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท 
   ทดลอง 

ม.4-ม.6 
น.ส.จิดาภา แสงสว่าง 

เหรียญทอง น.ส.ณิชนันทน ์ หนันทุม 
น.ส.ภสัตราภรณ์  เจริญดี 

8. Story Telling  ม.1-ม.3 ด.ญ.ญาณิศา พิทักษ์วงษ์ เหรียญเงิน 
9. อ่านออกเสียงและจับใจความ ป.4-ป.6 ด.ญ.ณัฐชา กลิ่นหอม เหรียญทองแดง 
10. ขับร้องเพลงไทยสากล ม.4-ม.6 นายนันทพงศ์  ควรคิด เหรียญเงิน 

11. Cross word  ป.4-ป.6 
ด.ญ.ธนัชญา สิงหา 

เหรียญเงิน 
ด.ญ.มนัสพร นาถ้ าพลอย 
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รางวัลชนะเลิศโครงการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจ าปี 2556 

เทศบาลต าบลล านารายณ์ วันที่ 5 กันยายน 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    วิชาภาษาอังกฤษ  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล  ชนะเลิศ 

2. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    วิชาคณิตศาสตร์ 

ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย ชนะเลิศ 

3. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    วิชาภาษาไทย 

ป.4-ป.6 เด็กชายเสฏนันท์  สวัสดิ์โรจน์  
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
 

ผลการแข่งขัน "มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
"วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนชัย เหรียญทองแดง 
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 นางสาวศรัณยา สุรชัยพิทักษ์ เหรียญเงิน 
3. คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 นายนัฐชา พัฒน์ชนะ เหรียญทอง 

4. เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงสุภัสรา พันพูล 

เหรียญทอง 

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จีนน้ าใส 
เด็กหญิงนภัสวรรณ ระรื่นสุข 
เด็กชายทรรศษา
ปกรณ์ 

เกตุพรม 

เด็กชายต้นพงศ์ จะรุมเครือ 

5. เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

นางสาวชลดา จันทะเสน 

เหรียญทอง 
นางสาวนฤภร ค าแสน 
นางสาวธัญมาศ แสงถนอม 
นางสาวพนิดา เมฆสันต์ 
นางสาวอรวรรยา รุ่งจิราภิรัตน์ 

6. Impromptu Speech ป.1-ป.3 เด็กชายเศกสิทธิ์ วรรณโสภณ เหรียญทองแดง 
7. Impromptu Speech ม.1-ม.3 เด็กหญิงมณภัทร เมฆธน เหรียญทอง 
8. Impromptu Speech ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา แสงสว่าง เหรียญเงิน 
9. Spelling Bee ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ เหรียญทอง 
10. Spelling Bee ม.1-ม.3 เด็กชายชาตรี ชมวิจิตร เหรียญเงิน 
11. Story telling ป.4-ป.6 เด็กหญิงพลอยนลิน ทับทิมดี เหรียญเงิน 
12. Story telling ม.1-ม.3 เด็กหญิงญานิศา พิทักษ์วงศ์ เหรียญทอง 
13. Story telling ม.4-ม.6 นางสาวผุสชานันณ์ กมลยะบุตร เหรียญเงิน 
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กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

14. สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริศา บุญญฤทธิ์พรศิริ เหรียญทอง 
15. สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 นางสาวอรนุช กรองมีคุณ เหรียญทอง 
16. เรียงความคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงมนัสพร นาถ้ าพลอย เหรียญทอง 
17. เรียงความคัดลายมือ ม.4-ม.6 นางสาวนรีรัตน์ อินจุฑารัตนกุล เหรียญทอง 
18. การอ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวทิพวรรณ บุญคิ้ว เหรียญทองแดง 
19. พูดสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 นางสาวมนัสนันท์ รุจิพาณิชย์ เหรียญทอง 

 
การประกวดแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะและตอบปัญหาธรรมะประจ าปี 2556 (ระดับจังหวัด) 

ณ  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
วันอาทิตย์ที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. สวดมนต์สรภัญญะ ม.1-ม.3 

ด.ญ. อริสา นนท์เต 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

ด.ญปิยวรรณ นฤมิตร 

ด.ญ. อริสรา บุญญฤทธิ์พูลศิริ 
ด.ญ.สุภัสสรา นภาทอง 
ด.ญ. ฐิติรัตน ์ เกิดศิริ 
ด.ญ. วาทิน ี เตียวสมบูรณ์กิจ 
ด.ญ. ฐิติกา เสถียรพัฒนากูล 
ด.ญ.ธนภรณ ์ ชาติทอง 
ด.ญ. ชุติภา ตรีพรชัยศักดิ์ 

2. ตอบปัญหาธรรมะ ม.4-ม.6 
น.ส.วรรณพร ปอส ี รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 น.ส.ปัณณธร ธนสารโสภิณ 
 

การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้น “วันรพี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2556 
ณ ศาลจังหวัดชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้น ม.4-ม.6 
นายสชาพล เต็กอวยพร รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 น.ส.นันทวด ี งามดี 
 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2556 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การอ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา   แสงสว่าง   ชมเชย 
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การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การอ่านร้อยแก้ว ประเภทสารคดี ป.4-ป.6 เด็กหญิงธนกรณ์ พงษ์กล่ า เหรียญทอง 
2. การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ 
4 บท) 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงอริสา   นนท์เต   

เหรียญเงิน 

3. การอ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา   แสงสว่าง   เหรียญทอง 

4. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ม.4-ม.6 
นางสาวมนัสนันท์ รุจิพาณิชย์   

เหรียญทอง 
นางสาวทิพวรรณ   บุญคิ้ว       

 
 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อเรื่อง “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย

การอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ป.4-ป.6 เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นหอม เหรียญทอง 
ม.4-ม.6 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ เหรียญเงิน 

2. การสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ม.1-ม.3 เด็กหญิงมนภัทร์ เมฆธน เหรียญเงิน 
ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา แสงสว่าง เหรียญเงิน 

3. การสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ป.4-ป.6 

เด็กหญิงแพรว
พรรณ 

ธรรมเจริญ เหรียญทองแดง 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริสรา บุญญฤทธิ์พูลศิริ เหรียญเงิน 
 

การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
   ระดับประถมศึกษา 

ป.6 เด็กชายธนากร เชิดชูชัยทิพย์ เหรียญทอง 
ป.6 เด็กชายพิสิฐพงศ์ เกรียงไกรลิปิกร เหรียญทอง 
ป.6 เด็กชายศุภชัย รัตนวิชัย เหรียญทอง 
ป.6 เด็กชายเสฏฐนันท์ สวัสดิ์โรจน ์ เหรียญทอง 

ป.6 
เด็กหญิงแพรว
พรรณ 

ธรรมเจริญ 
เหรียญทอง 

ป.5 เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย เหรียญทอง 
ป.6 เด็กชายปวเรศ ไชยโชติ เหรียญทองแดง 
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กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

2. การแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ 
   ระดับประถมศึกษา 

ป.6 เด็กชายณภัทร  อินเฉลียว เหรียญทอง 
ป.6 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นหอม เหรียญทอง 
ป.5 เด็กหญิงธันวา กองเสพย์ เหรียญทอง 
ป.6 เด็กชายสรอรรถ  พ่วงเต็ง เหรียญทอง 
ป.6 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุจิกาญจนรัตน์ เหรียญเงิน 
ป.6 เด็กหญิงปภาวี  จุลโพธิ์ เหรียญเงิน 
ป.6 เด็กหญิงปารมี  สายัณห์ปทุม เหรียญเงิน 
ป.6 เด็กหญิงพลอยนิลิน  ทับทิมดี เหรียญเงิน 
ป.5 เด็กหญิงพีรดา  ชาญณรงค์ เหรียญเงิน 
ป.6 เด็กหญิงภูนิษา  ไชยปลื้ม เหรียญเงิน 
ป.6 เด็กหญิงปริชญา  สุทธิธรรมนันท์ เหรียญทองแดง 

3. การแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.2 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์ชู เหรียญทอง 
ม.2 เด็กชายสิทธา ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 
ม.2 เด็กชายศุภกร พลทะรักษา เหรียญเงิน 
ม.1 เด็กชายทรงยศ พงษ์ประติยานนท์ เหรียญเงิน 
ม.1 เด็กหญิงวรณัณ ข าเนตร เหรียญทองแดง 
ม.1 เด็กหญิงศุภิสรา ดวงวิโรจน ์ เหรียญทองแดง 
ม.1 เด็กหญิงสุประวีณ์ กิจพิทักษ์ เหรียญทองแดง 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี  ประจ าปี 2556 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันบาสเกตบอลชาย  
   ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี 

ม.1-ม.3 

เด็กชายหมื่นมงคล 
เด็กชายสิริชัย 
นายกิตติธัช 
นายพชรพล 
นายธารณา 
นายวุฒธิพงษ์ 
นายนิธิศ 
นายศุภณัฐ 
เด็กชายสมศักดิ์ 
เด็กชายสรวิทย์ 
เด็กชายศุภกร 
เด็กชายเกริกเกียรติ 

พรแสวงสุข 
อินทมาลย์ 
สนกันหา 
เค้าโคน 
กาศวิบูลย์ 
นันทสังข์ 
มากมี 
ฉัตรปราโมทย์ 
ลู่ปิยะ 
จ าปาทอง 
พลทะรักษา 
พลทะรักษา 

ชนะเลิศ 

 



34 สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

2. บาสเกตบอลหญิง ประเภทอายุ 
   ไม่เกิน 18 ปี 

ม.4-ม.6 

นางสาวกวินทิพย์ 
นางสาวกมลวรรณ 
นางสาวภัทราวรรณ 
นางสาวชาลิสา 
นางสาวกตัญญู 
นางสาวบุษบา 
นางสาวตวิษา 
นางสาวสุภาพร 
นางสาวรัตตวัลย์ 
นางสาวปิยะณัฐ- 
   จิรานันท์ 
นางสาวจิดาภา 

ปัญญา 
รัตน์ไทย 
เรือนทอง 
ธรรมภรณ์ 
ม่านคีรีเขต 
จูเปาะ 
จูเปาะ 
อินทชิต 
กิตติคุณานนท์ 
อ้ึงอารุณยะวี 
 
เครือแก้ว 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
การแข่งขันกีฬาโครงการบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2556   
ณ สนามกีฬาหน้าที่การอ าเภอชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันฟุตบอล 5 คนชาย 
   ประเภทอายุไม่เกิน 14 ป ี

ม.1-ม.3 

นายธนวัฒน์     แตงสี  

ชนะเลิศ 

นายศักรินทร์   กุลวงษ์ 
นายเมธา   ทองมิตร 
นายวัชรินทร์   ทองสุโชติ 
นายวสุรัตน์   เล็กนาวา 
นายณัฐนนท์   นนทศรี 
นายกิตติพงษ์   ชุมพูชัย  
นายบัญชา   แสงเจริญ 
เด็กชายธีรภัทร   นิลล้อม 
เด็กชายชลธี   ป้อมประสาร 

 


