
 

 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
  1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อ 
  1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
 2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3.  ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อความ  
 4.  ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 แยกตามระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2557 

 
  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.1 125 72.94 79.47 76.48 70.84 76.46 71.58 72.09 73.63 74.18 

ป.2 135 72.66 80.05 77.77 72.33 75.65 72.28 72.28 73.93 74.62 

ป.3 127 70.11 71.73 74.12 73.92 71.60 72.40 74.17 71.67 72.47 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2557

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3  ปีการศึกษา 2557 โดยแยก
ตามระดับ ชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.62 
รองลงมาเป็น  ชั้น ป.1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.18 และ ชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.47 ส่วนสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.08 รองลงมาเป็น วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.12  ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
71.90  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนคาดหวังไว้  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–6 แยกตามระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ป.4 126 80.75 82.01 77.66 77.57 73.98 78.36 72.62 74.07 77.13 

ป.5 121 76.34 70.06 74.36 74.39 73.77 79.68 70.10 75.25 74.24 

ป.6 129 83.03 73.25 79.42 76.36 76.07 81.49 74.37 78.06 77.75 
 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2557 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2557 โดยแยก
ตามระดับ ชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.75 
รองลงมาเป็นชั้น ป.4  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.13 และ ชั้น ป.4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.24 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.04 รองลงมาเป็น ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 79.84 ส่วนสาระ การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.36  
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนคาดหวังไว้  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1–3 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.1 202 75.94 70.67 76.04 73.48 70.34 77.70 63.52 66.10 71.72 

ม.2 212 73.47 66.34 65.11 72.33 68.01 74.84 68.00 66.64 69.34 

ม.3 171 74.60 68.97 65.94 75.34 65.68 74.82 71.10 69.80 70.78 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  

ปีการศึกษา 2557

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2557 โดยแยก
ตามระดับ ชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.72 
รองลงมาเป็นชั้น ม.3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.78 และ ชั้น ม.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.34 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.79 รองลงมาเป็น ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 74.67 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 67.51  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด, ส่วนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด แต่สาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4–6 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม.4 144 66.28 64.21 71.49 73.87 64.77 80.23 74.11 67.36 70.29 

ม.5 170 74.94 61.32 69.18 75.54 63.57 72.97 70.23 70.85 69.82 

ม.6 158 72.34 60.59 63.24 65.42 62.89 77.06 72.10 65.62 67.41 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  

ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6  ปีการศึกษา 2557 โดยแยก
ตามระดับ ชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.29 
รองลงมาเป็นชั้น ม.5  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.82 และ ชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.41 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.75 รองลงมาเป็น ศิลปะ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.15      ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 62.04 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด, ส่วนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, สาระการเรียนรู้ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด แต่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
70 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างฯ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับ สช ระดับ

ภาค และระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 
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เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 51.91 63.50 63.60 41.97 49.96 61.26 53.66 62.05 55.99 

ระดับจังหวัดลพบุรี 44.66 50.57 34.45 36.54 41.13 52.56 45.13 56.65 45.21 

ระดับสังกัด (สช) 47.71 55.70 46.65 43.00 46.08 56.28 49.33 59.73 50.31 

ระดับภาค 45.45 51.51 36.74 38.76 42.76 53.51 46.22 57.38 46.54 

ระดับประเทศ 44.88 50.67 36.02 38.06 42.13 52.20 45.61 56.32 45.74 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด ระดับ สช 
                 ระดับภาคและระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6        
ปีการศึกษา 2557 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 55.99 คะแนน, 
จังหวัดลพบุรี 45.21 คะแนน, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 50.31 คะแนน, ระดับภาค 
46.45 คะแนนและระดับประเทศ 45.74 คะแนน ซ่ึงพบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรวมสูงกว่าทุกระดับสังกัด 
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ภาษาไทย สังคมฯ องักฤษ คณติฯ วทิย์ฯ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

อ.ส.ล. 

ลพบุรี 

สช 

ภาค 

ประเทศ 



 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด ระดับ สช. 
ระดับภาคและระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
/พ

ลศ
ึกษ

า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 37.15 53.12 31.46 34.96 44.46 66.91 49.69 49.68 45.93 

ระดับจังหวัดลพบุรี 34.95 46.68 27.19 29.75 38.38 60.29 43.25 45.13 40.70 

ระดับสังกัด (สช) 35.05 46.73 29.31 30.61 39.07 58.45 43.24 44.20 40.83 

ระดับภาค 35.22 47.02 27.19 29.69 38.82 60.13 43.89 45.81 40.97 

ระดับประเทศ 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด ระดับ สช. 
                          ระดับภาคและระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3        
ปีการศึกษา 2557 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  45.93 คะแนน, 
จังหวัดลพบุรี 40.70 คะแนน, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 40.83 คะแนน, ระดับภาค 
40.97 คะแนน และระดับประเทศ 40.70 คะแนน ซึ่งพบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์            
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมสูงกว่าทุกระดับสังกัด 
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ภาษาไทย สังคมฯ องักฤษ คณติฯ วทิย์ฯ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

อ.ส.ล. 

ลพบุรี 

สช 

ภาค 

ประเทศ 



 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด ระดับ สช. 
ระดับภาคและระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 

ระดับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
/พ

ลศ
ึกษ

า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 53.25 37.23 26.77 22.22 32.28 54.35 39.06 49.58 39.34 

ระดับจังหวัดลพบุรี 51.56 36.43 23.22 22.90 32.29 52.17 35.69 49.89 38.02 

ระดับสังกัด (สช) 48.53 35.62 25.95 22.15 32.15 49.38 33.39 45.85 36.63 

ระดับภาค 51.34 36.94 23.59 22.18 32.77 52.50 35.50 50.48 38.16 

ระดับประเทศ 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด ระดับ สช. 
                    ระดับภาคและระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 

 
            จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.6     
ปีการศึกษา 2557 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  39.34 คะแนน, 
จังหวัดลพบุรี 38.02 คะแนน, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 36.63 คะแนน, ระดับภาค 
38.16 คะแนน และระดับประเทศ 38.58 คะแนน ซึ่งพบว่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมสูงกว่าทุกระดับสังกัด 
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ภาษาไทย สังคมฯ องักฤษ คณติฯ วทิย์ฯ พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ 

อ.ส.ล. 

ลพบุรี 

สช 

ภาค 

ประเทศ 



 

ตารางแสดงอันดับที่ของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ กับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน 

ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระการเรียนรู้ 

รวมเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

1 อัสสัมชัญคอนแวนต ์
ล านารายณ ์

127 51.91 41.97 49.96 63.50 63.60 61.26 53.66 62.05 55.99 

2 บ้านมะกอกหวาน 23 49.39 38.91 39.93 48.87 33.48 53.04 45.87 60.17 46.21 

3 บ้านทุ่งตาแก้ว 15 45.73 31.33 41.37 50.13 31.50 53.07 45.00 63.73 45.23 

4 วัดสว่างอารมณ์ 29 44.41 48.79 39.59 48.90 26.38 47.59 43.10 58.21 44.62 

5 บ้านเขาแหลม 24 42.00 34.17 40.65 47.58 36.35 50.17 44.79 60.00 44.46 

6 บ้านล าโกฎิทอง 6 44.67 33.33 38.33 45.00 23.75 46.00 48.33 63.33 42.84 

7 บ้านมว่งค่อม 50 42.44 31.60 38.02 46.72 30.50 50.16 40.70 58.24 42.30 

8 บ้านห้วยนา 16 42.88 35.31 36.19 44.00 27.50 47.75 41.88 51.50 40.88 

9 บ้านห้วยดีเลิศ 16 42.88 29.38 39.38 41.75 28.59 44.25 37.81 50.50 39.32 

10 บ้านท่ามะกอก 5 45.60 35.00 30.10 42.00 21.00 47.20 36.00 57.60 39.31 

11 บ้านเขายายกะตา 29 39.66 31.03 36.40 40.69 27.84 42.07 42.76 47.03 38.44 

กลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ ์ 340 44.69 35.53 39.08 47.19 31.86 49.32 43.63 57.49 43.60 

สพป.ลบ.2 2,280 41.96 31.97 37.91 45.55 28.49 48.88 41.72 53.24 41.22 

ระดับ สพฐ. 487,499 44.03 36.77 40.97 49.03 32.88 50.77 44.24 55.24 44.24 

ระดับประเทศ 731,113 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 52.20 45.61 56.32 45.74 
 

จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวม 8 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของโรงเรียนกลุ่มสุระนารายณ์ และมีคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับประเทศ  

 
 



 

ตารางแสดงอันดับที่ของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557   
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ กับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน 

ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระการเรียนรู้ 

รวมเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

1 อัสสัมชัญคอนแวนต ์
ล านารายณ ์

127 51.91 41.97 49.96 63.50 63.60 61.26 53.66 62.05 55.99 

2 สัตยาไส 35 48.40 40.14 44.80 60.11 47.29 57.83 54.00 66.29 46.21 

3 งามมีศรีพัฒนา 76 49.00 37.57 44.53 56.68 49.70 56.11 49.01 62.11 45.23 

4 นารายณ์วิทยา  
ท่าหลวง 

31 50.13 41.13 45.13 54.45 34.11 54.19 53.87 58.06 44.62 

5 แก้วประทานพรวิทยา 88 49.84 38.75 43.19 55.27 32.73 56.23 46.14 59.68 44.46 

6 เพ็ญพัฒนา 289 45.13 37.02 42.12 54.89 37.57 53.38 46.38 59.53 42.84 

7 สามัคคีวิทยา 144 45.42 38.06 42.47 53.43 32.64 53.92 46.96 56.95 42.3 

8 สร้างพัฒนา 45 43.42 35.67 42.02 51.07 28.39 57.16 43.00 57.16 40.88 

9 ทองทาบพิทยา 139 43.47 37.81 40.63 52.20 33.22 52.03 42.01 52.55 39.32 

10 ยงศ์สุรีศึกษา 65 43.51 27.69 39.75 53.88 32.50 49.66 45.38 60.06 39.31 

11 อารีสวัสดิ ์ 19 43.79 41.32 39.66 43.79 31.32 47.79 40.79 52.00 38.44 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  
สพป.ลบ.2 

1,058 46.73 37.92 43.11 54.48 38.46 54.50 47.38 58.77 43.60 

สพป.ลบ.2 2,280 41.96 31.97 37.91 45.55 28.49 48.88 41.72 53.24 41.22 

ระดับ สพฐ. 487,499 44.03 36.77 40.97 49.03 32.88 50.77 44.24 55.24 44.24 

ระดับประเทศ 731,113 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 52.20 45.61 56.32 45.74 
 

จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวม 8 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของโรงเรียนกลุ่มเอกชน และมีคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับประเทศ  

 



 

ตารางแสดงอันดับที่ของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557   
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน 

ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระการเรียนรู้ 

รวมเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

1 อัสสัมชัญฯ 169 37.15 34.96 44.64 53.12 31.46 66.91 49.69 49.68 45.95 

2 สัตยาไส 15 38.58 32.59 46.00 50.67 32.53 67.17 47.83 51.60 45.87 

3 บ้านเหวตาบัว 13 37.38 34.52 38.31 48.92 24.62 64.42 48.08 48.77 43.13 

4 บ้านเขารวก 5 38.42 25.76 35.60 48.40 30.80 59.00 43.00 51.20 41.52 

5 เพ็ญพัฒนา 191 34.69 26.27 39.83 45.60 24.65 63.10 45.54 47.87 40.95 

6 บ้านสระเพลง 18 32.40 27.51 38.89 50.56 25.00 58.19 43.19 50.44 40.77 

7 บ้านหนองมะค่า 16 35.53 29.95 37.88 50.25 23.63 60.00 41.09 47.38 40.71 

8 บ้านปรางค์น้อย 9 33.93 27.73 37.33 44.67 27.11 56.39 49.44 47.11 40.47 

9 บ้านห้วยใหญ่ 12 32.81 27.40 39.50 47.00 17.67 60.21 45.21 51.67 40.18 

10 บ้านคลอง 14 36.05 26.80 35.71 47.86 22.00 60.89 41.07 46.86 39.66 

11 บ้านมะนาวหวาน 17 33.21 25.22 39.06 44.94 27.88 57.50 45.15 44.00 39.62 

12 บ้านหนองประดู ่ 17 34.28 22.64 36.24 44.59 28.35 61.47 40.88 44.94 39.17 

13 บ้านวังทอง 20 31.85 23.52 35.50 46.30 26.30 57.50 46.13 45.80 39.11 

14 สามัคคีวิทยา 123 32.39 26.21 37.72 44.08 24.11 58.37 42.26 43.87 38.63 

15 บ้านราษฎร์บ ารุง 9 35.20 22.22 32.67 48.89 22.89 60.00 41.94 44.22 38.50 

16 บ้านม่วงค่อม 21 33.30 23.09 32.86 46.57 25.62 58.57 40.24 46.95 38.40 

17 บ้านหัวล า 18 34.15 27.69 33.44 44.89 23.67 59.03 40.14 44.11 38.39 

18 บ้านด่านไทยล้อม 20 31.30 25.24 36.50 43.50 25.30 54.75 41.88 47.10 38.20 

19 นารายณ์วิทยา 158 32.74 25.12 34.59 44.72 24.32 60.02 41.39 42.14 38.13 

สพป.ลบ.2 912 31.65 24.53 32.81 43.23 25.33 54.94 39.27 41.72 36.69 

ระดับ สพฐ. 500,295 35.39 29.59 38.77 46.94 27.09 59.72 43.24 45.87 40.83 

ระดับประเทศ 667,912 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 59.32 43.14 45.42 40.70 

 
  



 

จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
ปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 8 สาระ
การเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับประเทศ  

 

 
 
 

  



 

 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2557 
  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 

 
 

 
  

คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 

ป.1 125 100 - - - 
ป.2 134 98.51 1.49 - - 
ป.3 126 98.45 1.30 - - 
ป.4 125 91.34 7.09 - - 
ป.5 120 92.50 7.50 - - 
ป.6 128 94.53 5.47 - - 
ม.1 201 55.72 44.28 - - 
ม.2 216 76.85 23.15 - - 
ม.3 170 83.63 15.79 - - 
ม.4 141 61.11 36.81 - - 
ม.5 169 65.68 34.32 - - 
ม.6 158 85.44 14.56 - - 

รวม/เฉลี่ย 1,813 83.65 17.43 - - 
จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
รองลงมาอยู่ในระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 

ป.1 125 81.60 18.40 - - 
ป.2 135 82.22 17.78 - - 
ป.3 126 93.70 6.30 - - 
ป.4 126 56.35 43.65 - - 
ป.5 121 82.64 17.36 - - 
ป.6 129 89.92 10.08 - - 
ม.1 202 55.45 44.55 - - 
ม.2 212 40.57 59.43 - - 
ม.3 171 60.68 39.32 - - 
ม.4 144 64.58 35.42 - - 
ม.5 170 36.47 63.53 - - 
ม.6 158 74.68 25.32 - - 

รวม/เฉลี่ย 1,819 68.24 31.76 - - 
จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมรองลงมาอยู่ใน
ระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
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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 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.1/1 41 48.78 46.34 4.88 - 
ป.1/2 39 53.85 46.15 - - 
ป.1/3 43 20.93 79.07 - - 
ป.2/1 45 75.56 24.44 - - 
ป.2/2 43 95.35 4.65 - - 
ป.2/3 46 63.04 36.96 - - 
ป.3/1 44 18.18 81.82 - - 
ป.3/2 41 73.17 26.83 - - 
ป.3/3 40 7.50 92.50 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
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2.3  ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 



 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.4/1 42 95.24 4.76 - - 
ป.4/2 39 97.44 2.56 - - 
ป4/3 42 83.33 16.67 - - 
ป.5/1 38 50.00 36.84 13.16 - 
ป.5/2 41 58.54 41.46 - - 
ป.5/3 41 60.98 39.02 - - 
ป.6/1 43 55.81 44.19 - - 
ป.6/2 43 81.40 18.60 - - 
ป.6/3 42 57.14 42.86 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.1/1 39 17.95 82.05 - - 
ม.1/2 40 25.00 75.00 - - 
ม.1/3 40 42.50 57.50 - - 
ม.1/4 40 27.50 72.50 - - 
ม.1/5 41 39.02 60.98 - - 
ม.2/1 44 18.18 77.27 4.55 - 
ม.2/2 40 27.50 67.50 5.00 - 
ม.2/3 42 97.62 2.38 - - 
ม.2/4 42 100 - - - 
ม.2/5 43 18.60 81.40 - - 
ม.3/1 32 34.38 65.62 - - 
ม.3/2 33 66.67 33.33 - - 
ม.3/3 35 97.14 2.86 - - 
ม.3/4 34 85.29 14.71 - - 
ม.3/5 35 25.71 74.29 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.4/1 35 100 - - - 
ม.4/2 30 100 - - - 
ม.4/3 16 100 - - - 
ม.4/4 25 100 - - - 
ม.4/5 35 100 - - - 
ม.5/1 45 100 - - - 

ม.5/2 45 100 - - - 
ม.5/3 18 100 - - - 
ม.5/4 26 100 - - - 
ม.5/5 35 97.14 2.86 - - 
ม.6/1 47 100 - - - 
ม.6/2 50 100 - - - 
ม.6/3 13 100 - - - 
ม.6/4 20 100 - - - 
ม.6/5 28 100 - - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมิน แยกตามชั้นเรียน  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.1/1 43 69.77 30.23 - - 
ป.1/2 39 46.15 53.85 - - 
ป.1/3 43 34.88 65.12 - - 
ป.2/1 45 80.00 20.00 - - 
ป.2/2 43 100 - - - 
ป.2/3 47 57.45 42.55 - - 
ป.3/1 44 20.45 79.55 - - 
ป.3/2 41 58.54 41.46 - - 
ป.3/3 42 23.81 76.19 - - 

 
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 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ป.4/1 43 90.70 6.97 2.33 - 
ป.4/2 40 100 - - - 
ป4/3 43 83.72 16.28 - - 
ป.5/1 39 82.05 17.95 - - 
ป.5/2 41 65.85 34.15 - - 
ป.5/3 41 85.37 14.63 - - 
ป.6/1 43 48.84 51.16 - - 
ป.6/2 43 76.74 23.26 - - 
ป.6/3 43 58.14 41.86 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ภาคเรียนที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
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ดี 

ดีเยี่ยม 



 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.1/1 40 10.00 90.00 - - 
ม.1/2 41 29.27 70.73 - - 
ม.1/3 40 35.00 65.00 - - 
ม.1/4 40 2.50 97.50 - - 
ม.1/5 41 19.51 80.49 - - 
ม.2/1 45 86.67 13.33 - - 
ม.2/2 40 40.00 60.00 - - 
ม.2/3 42 42.86 57.14 - - 
ม.2/4 42 66.67 33.33 - - 
ม.2/5 43 30.23 69.77 - - 
ม.3/1 33 48.48 51.52 - - 
ม.3/2 34 35.29 64.71 - - 
ม.3/3 35 37.14 62.86 - - 
ม.3/4 34 29.41 70.59 - - 
ม.3/5 35 20.00 80.00 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ าแนกตามร้อยละของจ านวนนักเรียนกับระดับผลการประเมินกับแยกตามชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลประเมิน 

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

ม.4/1 35 64.86 35.14 - - 
ม.4/2 30 100 - - - 
ม.4/3 16 41.18 58.82 - - 
ม.4/4 25 80.00 20.00 - - 
ม.4/5 35 37.14 62.86 - - 
ม.5/1 44 95.46 4.54 - - 

ม.5/2 45 91.12 8.88 - - 
ม.5/3 18 94.44 5.56 - - 
ม.5/4 26 92.86 7.14 - - 
ม.5/5 35 82.86 17.14 - - 
ม.6/1 47 100 - - - 
ม.6/2 50 100 - - - 
ม.6/3 13 100 - - - 
ม.6/4 20 100 - - - 
ม.6/5 28 85.72 14.28 - - 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
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 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและทักษะเฉพาะด้าน อย่างหลากหลายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ     
ซึ่งสามารถสรุปผลการแข่งขันรางวัลได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางผลการแข่งขันการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสนใจภาษาไทย  
เขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2557  

โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1.  คัดลายมือ ป.1-ป.3 เด็กชายธนวัฒน์ ทิมเท่ียง ชมเชย 
2.  คัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิดาภา บุญโต - 

3. เขียนตามค าบอก  ป.1-ป.3 เด็กชายศิวกร 
ภู่ตระกูล
พัฒนา 

ชนะเลิศล าดับที่ 3 

4. เขียนตามค าบอก ป.4-ป.6 เด็กหญิงกานต์สิรี ราชแป้น ชนะเลิศล าดับที่ 3 
5. เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ ชนะเลิศล าดับที่ 1 

6. เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3 
เด็กหญิงพรทิพย์ ตั้งทอง 

ชนะเลิศล าดับที่ 2 
เด็กหญิงณัฐนันท์ พันรอด 

7.   อ่านเอาเรื่อง ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ ชนะเลิศล าดับที่ 1 
8.   อ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 เด็กหญิงพีรดา ชาญณรงค์ - 
9.   อ่านเอาเรื่อง ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์ชู ชนะเลิศล าดับที่ 1 
10. อ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา แสงสว่าง ชนะเลิศล าดับที่ 1 
11. แต่งกลอนสุภาพ  ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จีนน้ าใส ชนะเลิศล าดับที่ 2 

12. เขียนรายงานเชิงวิชาการ ม.4-ม.6 
นางสาวนรีรัตน์ อินจุฑารัตนกลุ 

ชนะเลิศล าดับที่ 1 
นางสาวทิพย์รัตน์ สีนวนสลุง 

 
  

ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 



 

ตารางผลการแข่งขันการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสนใจภาษาไทย  
เขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557  

โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ 
ผ่านการคัดเลือกการ
แข่งขันระดับประเทศ 

2. อ่านเอาเรื่อง ป.1-ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์ 
จันทรังสิยา
นนท์ 

ผ่านการคัดเลือกการ
แข่งขันระดับประเทศ 

3. อ่านเอาเรื่อง ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์ชู 
ผ่านการคัดเลือกการ
แข่งขันระดับประเทศ 

4. อ่านเอาเรื่อง ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา แสงสว่าง 
ผ่านการคัดเลือกการ
แข่งขันระดับประเทศ 

 
ตารางผลการแข่งขันการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสนใจภาษาไทย เขตพื้นที่การศึกษา 
ลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. เขียนรายงานเชิงวิชาการ ม.4-ม.6 
นางสาวนรีรัตน์ 

อินจุฑารัต
นกุล 

ชนะเลิศล าดับที่ 2 
ระดับประเทศ 

นางสาวทิพย์รัตน์ สีนวนสลุง 
 

ตารางผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์  
เขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 วันที่ 23-24 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ ปฐมวัย 

เด็กชายธนพงศ์พันธ ์ เรืองจาบ 

เหรียญทอง เด็กหญิงปกิตตา จองเกิดทรัพย์ 

เด็กหญิงชนากานต์ นรสิงห์ 

2. การอ่านออกเสียง และจบัใจความ ป.4-ป.6 เด็กชายปวเรศ ไชยโชติ เหรียญทอง 

3. การเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ 

ป.1-ป.3 เด็กหญิงพรทิพย์ ตั้งทอง เหรียญทอง 

4. การเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ 

ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญทอง 



 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

5. การท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 เด็กหญิงจรัสวี วงศ์ทอง เหรียญทอง 

6. หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพรียา เปรี่ยสูงเนิน 

เหรียญทอง เด็กหญงิปราณปริยา ศรีประจันทร์ 

เด็กหญิงพูนลาภ แพทย์จัตุรัส 

7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
   คณิตศาสตร์ 

ป.1-ป.3 เด็กหญิงณิชาภัทร 
บุญมารักษ์
พันธ์ 

เหรียญทอง 

8. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

ป.4-ป.6 เด็กภาวัต บุญจันทร์เชย เหรียญทอง 

9. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน 
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

ป.1-ป.6 
  

เด็กชายวริศ โอภาส 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงเวธกา ทาสถาน 

10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 
เด็กชายศิวกร 

ภู่ตระกูล
พัฒนา 

เหรียญทอง 

11. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
     วิทยาศาสตร์ 

ป.1-ป.3 

เด็กหญิงกรรกมล อ่ าถนอม 

เหรียญทอง เด็กหญิงกานต์สิริ ราชแป้น 

เด็กหญิงชญานิศ จงใจลาน 

12. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพัชราวรี กล่อมเกลี้ยง 

เหรียญทอง เด็กหญิงพีรดา ชาญณรงค์ 

เด็กชายกิตติพันธ์ ยงยืน 

13. การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายพงศพัศ ตั้งส าราญจิต 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล 

14. การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-ป.6 
เด็กชายณรงค์กร โพธิ์วงศ์ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงอารียา กีระกิตติวาทย์ 

15. การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาพลศึกษา 

ป.1-ป.6 
เด็กชายสมภพ บุญยัง 

เหรียญทอง 
เด็กชายพัสกร ตั้งส าราญจิต 

16. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เด็กหญิงต้องตา   กลิ่นจันทร์ เหรียญทอง 

17. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ชาย 

ป.1-ป.6 เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย เหรียญทอง 



 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

18. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เด็กหญิงนงนภัส เนียมค า เหรียญทอง 

19. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เด็กหญิงติณภัทร ทาชาติ เหรียญทอง 

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

21. Spelling Bee ป.4-ป.6 เด็กชายธนทัต ทองระคนธ์ เหรียญทอง 

22. Multi Skit ป.4-ป.6 เด็กหญิงธันวา กองเสพย์ เหรียญทอง 

23. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายสมชาย แซ่ย่าง เหรียญทอง 

24. ASEAN QUIZ ป.4-ป.6 
เด็กชายภานุพงศ์ จันทรถ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงศศิธาดา เวสสธาดา 

25. การผูกเงื่อน เดินทรงตัว 
     และโยนบอล 

ป.1-ป.3 

เด็กชายพีรพัฒน์  ภักดีวงษา 

เหรียญทอง 

เด็กชายภัทรพงศ์ ขันด า 

เด็กชายธนวัฒน์ ทิมเท่ียง 

เด็กชายณัฏฐกฤษฎ์ เมฆจันทร์ 

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสาหลง 

เด็กชายจักรพงศ์ ทองกุม 
26. การท่องอาขยาน ท านอง
เสนาะ 

ป.1-ป.3 เด็กหญิงชัญญานุช บ ารุงพานิชย์ เหรียญทอง 

27. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 เด็กชายภาวิช บุญจันทร์เชย เหรียญเงิน 

28. การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 

ป.4-ป.6 

เด็กชายกฤตพล สร้อยจิตร 

เหรียญเงิน 

เด็กชายกฤติเดช สายศร 

เด็กชายเสริมวุฒิ เทียนมณี 

เด็กชายวริศ โอภาส 

เด็กชายศิริวัฒน์ สุขวิวัฒน ์

เด็กชายวีระพงษ์ รอดประเสริฐ 

29. เล่านิทานประกอบท่าทาง อ.3/2 เด็กหญิงธนัชชา จอนลา เหรียญเงิน 

30. วาดภาพด้วยสีเทียน อ.3/2 เด็กหญงกชกร วงษ์สง่า เหรียญทองแดง 

31. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เด็กหญิงชยานันต์ บ ารุงพานิชย์ เหรียญทองแดง 



 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

32. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง
หญิง 

ป.1-ป.6 เด็กหญิงสวรส เล็กสถาน เหรียญทองแดง 

33. การน าเสนอโปรแกรมน าเสนอ ป.4-ป.6 
เด็กชายวงศพัทธ์ สิทธิวงศ์ 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายธนทัต ทองระคนธ์ 

34. การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ 
     ญาณี 11 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงทรรศธร ขวัญเพ็ง 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงบัณฑิตา สมัครไทย 

 
 

ตารางผลการแข่งขันมหกรรมหมากกระดานต้านยาเสพติด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2  
วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขัน Cross Word  
   (ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ) 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงวรวลัญช์ ตั้งจรูญ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงเขมจิต บุญบันดาลฤทธิ์ 

2. การแข่งขัน Cross Word  
   (ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ) 

ม.4-,.6 นายฐิติวุฒิ ลือเลิศบริการ เหรียญทอง 

3. A Math (ต่อเลขค านวณ) ม.4-ม.6 นางสาวโสภิดา ทันประโยชน์ เหรียญทอง 

4. A Math (ต่อเลขค านวณ) ป.4-ป.6 
เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย 

เหรียญเงิน 
เด็กชายภานุพงศ์ จันทรถ 

5. ซูโดกุ (ถอดรหัสปริศนาตัวเลข) ม.1-ม.3 เด็กชายสิทธา ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญเงิน 

6. ซูโดกุ (ถอดรหัสปริศนาตัวเลข) ม.4-ม.6 นางสาวกนกวรรณ เวสสธาดา เหรียญเงิน 

7. ค าคม (ต่ออักษรภาษาไทย) ป.4-ป.6 
เด็กหญิงชยานันท์ บ ารุงพานิชย์ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายพงศพัศ ตั้งส าราญจิต 

8. ค าคม (ต่ออักษรภาษาไทย) ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์ชู 

เหรียญเงิน 
เด็กธัญลักษณ์ จีนน้ าใส 

9. หมากรุกไทย ป.4-ป.6 เด็กชายกิตติพันธ์ ยงยืน เหรียญทอง 

10. หมากรุกไทย ม.4-ม.6 นายเดชานุราช จิตจ านง เหรียญทอง 

11. หมากฮอส ม.1-ม.3 เด็กชายธนภัทร จึงมีโชค เหรียญเงิน 

12. หมากฮอส ม.4-ม.6 นายชณภัทร หล่าจันทา  



 

 
ตารางผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เทศบาลล านารายณ์  

ประจ าปีการศึกษา 2558   วันที่ 9 กันยายน 2558 
กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การแข่งขันความเป็นเลิศทาง 
    คณิตศาสตร์  

ป.1-ป.6 เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 
 

ตารางผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

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

2. Multi Skit ป.4-ป.6 เด็กหญิงบัณฑิตตา สมัครไทย เหรียญทอง 

3. พูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายสมชาย แซ่ย่าง เหรียญทอง 
4. การพูดภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เด็กหญิงนงนภสั เนียม เหรียญทอง 

5. การพูดภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เด็กหญิงติณภัทร ทาชาติ เหรียญทอง 

6. Spelling Bee ป.4-ป.6 เด็กชายธนทัต ทองระคนธ์ เหรียญทอง 

7. ASEAN QUIZ ป.4-ป.6 
เด็กชายภานุพงศ์ จันทรถ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงศศิธาดา เวสสธาดา 

8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพัชราวรี กล่อมเกลี้ยง 

เหรียญทอง เด็กหญิงพีรดา ชาญณรงค์ 

เด็กชายกิตติพันธ์ ยงยืน 

9. การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-ป.6 
เด็กชายพงศพัศ ตั้งส าราญจิต 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล 

10. การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายณรงค์กร โพธิ์วงศ์ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงอารียา กีระกิตติวาทย์ 

11. อ่านออกเสียง และจับใจความ ป.4-ป.6 เด็กชายปวเรศ ไชยโชติ เหรียญทอง 

12. การท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 เด็กหญิงจรัสวี วงศ์ทอง เหรียญทอง 

13. หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 เด็กหญิงพรียา เปรี่ยสูงเนิน เหรียญทอง 



 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

เด็กหญงปราณปริยา ศรีประจันทร์ 

เด็กหญิงพูนลาภ แพทย์จัตุรัส 

14. โยนบอล ทรงตัว ป.1-ป.3 

เด็กชายพีรพัฒน์  ภักดีวงษา 

เหรียญทอง 

เด็กชายภัทรพงศ์ ขันด า 

เด็กชายธนวัฒน์ ทิมเท่ียง 

เด็กชายณัฏฐกฤษฎ์ เมฆจันทร์ 

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสาหลง 
เด็กชายจักรพงศ์ ทองกุม 

15. อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงกรรกมล อ่ าถนอม 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกานต์สิริ ราชแป้น 

เด็กหญิงชญานิศ จงใจลาน 

16. การสร้างภาพด้วย การฉีกตัดปะ ปฐมวัย 

เด็กชายธนพงศ์พันธ์ เรืองจาบ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงปกิตตา จองเกิดทรัพย์ 

เด็กหญิงชนากานต์ นรสิงห์ 

17. ตอบปัญหาสุขศึกษา 
  

ป.1-ป.6 
เด็กชายพงศพัศ ตั้งส าราญจิต เหรียญเงิน 

เด็กชายพัสกร ตั้งส าราญจิต  

18. เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เด็กหญิงพรทิพย์ ตั้งทอง เหรียญเงิน 

19. เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญเงิน 

20. อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมารักษ์พันธ์ เหรียญเงิน 

21. อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กภาวัต บุญจันทร์เชย เหรียญทองแดง 

22. สร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์ 
     โดยใชโ้ปรแกรม GSP 

ป.1-ป.6 
เด็กชายวริศ โอภาส 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงเวธกา ทาสถาน 

23. การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เด็กหญิงต้องตา   กลิ่นจันทร์ เหรียญทองแดง 

 
  



 

ตารางผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
(สิงห์บุรี, ลพบุร,ี ชัยนาท, อ่างทอง) วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2557  

ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. การอ่านเอาเรื่อง ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์  วงศ์ชู เหรียญทอง 

2. พาทีสร้างสรรค์  ม.4-ม.6 

นางสาวตรีรัตน์ ทนงศิลป์ 

เหรียญทอง นางสาวปิยวรรณ สาประเสริฐ 

นางสาวอายรา คงคะพันธ์ 

3. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 เด็กชายศุภกร พลทะรักษา เหรียญทอง 

4. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
   โดยใช้โปรแกรม GSP  ม.4-ม.6 

นายกนกพล  หรรษภิญโญ เหรียญทอง 

นายปรวัฒน์  นุชจุ้ย เหรียญทอง 

5. Spelling Bee ม.1-ม.3 เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล เหรียญทอง 

6. การล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เด็กหญิงญาณฺิศา พิทักษ์วงศ์ เหรียญทอง 

7. Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เด็กชายฐาปนชาติ ธรรมปรีชา เหรียญทอง 

8. การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 นายธนากร  มีชอบ เหรียญทอง 

9. Impromptu Speech  ม.4-ม.6 นางสาวฐานิตาพัชร  บาร์เร็ตต์ เหรียญทอง 

10. Multi Skills Competition  ม.4-ม.6 นางสาวเบญญาภา ดลเสมอ เหรียญทอง 

11. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  ม.1-ม.3 
เด็กชายพรภวิษย์  มาประดิษฐ์กุล 

เหรียญทอง 
เด็กชายอัศวิน  โพธิ์แจ้ง 

12. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม.1-ม.3 เด็กชายธน ขาวบริสุทธิ์ 
เหรียญทอง 

ม.4-ม.6 เด็กชายอัษฎาวุธ สุเมธิวิทย์ 

13. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
     คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

เด็กชายกนกพล ภัทรนวดี 
เหรียญทอง 

เด็กชายชลสิทธิ์ พุ่มสร้าง 

14. การร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย  ม.4-ม.6 นายณัฐวุฒิ  ชูศรี เหรียญทอง 

15. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงชุติภา  ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 

 
16. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกมลนาถ พันพลู 

เหรียญทอง เด็กหญิงกีรดากร ยะสะโร 

เด็กชายเลิศกฤต พรวัฒนเศรษฐ์ 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

 
 
17. เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชาลิสา รัตนสูงเนิน 

เหรียญทอง 

เด็กชายทรรศาปกรณ์ เกตุพหรม 

เด็กหญิงนภัสวรรณ ระรื่นสุข 

เด็กหญิงมณีรัตน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ 

เด็กหญิงสุภัสสรา  นภาทอง 

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

เหรียญทอง 
เด็กชายพลัฎฐ์  หล่อทองแดง 

19. การตอบปัญหาสุขศึกษาและพล 
     ศึกษา 

ม.1-ม.3 
 

เด็กหญิงธิญาดา  สุคันโท 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงลลิตา  คุ้มสุวรรณ 

20. การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.4-ม.6 นางสาวชลดา จันทะเสน เหรียญทอง 

21. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 

นายดารากร  ฉลาดธรรม 
เหรียญทอง 

นายวศิน  นิลล้อม 

22. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
      คอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 

นายกิตตินัญ  กีบุญมี 
เหรียญทอง 

นางสาวภัตราภรณ์  เจริญดี 

23. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
     โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณัฐริกา สง่าแสง เหรียญทอง 

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีสุข เหรียญทอง 

 
24. การแข่งขั้นท าอาหาร น้ าพริก ผัก 
     สด เครื่องเคียง 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชุติภา  ตรีพรชัยศักดิ์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงธัญญา  สังข์ส าโรง 

เด็กชายพีรวัส  สุขเอ่ียม 

 
25. การท าอาหารคาวจานเดียว  
     (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงนภัสสร จอนลา 

เหรียญทอง เด็กหญิงวรณัณ ข าเนตร 

เด็กหญิงอารียา ศรประดิษฐ์ 

26. การเขียนเรียงความและ 
คัดลายมือ 

ม.4-ม.6 นางสาวนรีรัตน์  อินจุฑารัตนกุล 
เหรียญทอง 

 
27. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

 
ม.4-ม.6 

นางสาวชุติกาญจน์ อ่ าศรี 

เหรียญทอง นายนันทยศ ยิ้มมา 

นางสาววรรณพร ปอสี 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

 
28. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (Science Show) 

ม.4-ม.6 

นางสาวธนภรณ์  สัตย์จีน 

เหรียญทอง นางสาวสุธีมนต์  จุลยะโชค 

นางสาวอรุณรัตน์  เจนจบวิทยา 

29. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

นางสาวกานดา แซ่ล่อ 

เหรียญทอง 

นางสาวชลดา จันทะเสน 

นางสาวนฤภร ค าแสน 

นางสาวปิยะธิดา สุขเรืองรอง 

นางสาวรุ่งนภา สุขรัตนวงศ์ 

30. การเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นางสาวศิริลักษณ์  ดาราข เหรียญทอง 

31. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
นางสาวคุณัญญา  ศรีสกุล 

เหรียญทอง 
นายณัฐกิตต์  ทรัพย์น้อย 

32. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.4-ม.6 

นายกนกพล หรรษภณิโญ 

เหรียญทอง 

นางสาวธิดารตัน ์ เพชรรัตน ์

นางสาวปรีญารัตน์  โพธิ์ทอง 

นายฤทธิพร  ชูวิเชียร 
นางสาวสุพรรษา สรวยล้ า 

33. วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นายภูมรัตน์  อุบลฉาย เหรียญทอง 

34. การร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.4-ม.6 นางสาวธนัชชา  วัลลภหิรัญ เหรียญทอง 

35. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.4-ม.6 นายกัณตะภณ  โค้วประเสริฐ เหรียญทอง 

35. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.4-ม.6 นายกัณตะภณ  โค้วประเสริฐ เหรียญทอง 

36. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.4-ม.6 นางสาววัชรี  วงศ์อ้าย เหรียญทอง 

37. การเล่านิทาน (Story Telling)  ม.4-ม.6 นางสาวมณภัทร  เมฆธน เหรียญทอง 

38. การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

เด็กชายจตุภพ  จริวรรณพันธ์ 

เหรียญทอง 

เด็กชายทักษา  หนาแน่น 

เด็กชายธนธรรศ คุ้มสว่าง 

เด็กชายนพรัตน์  ตันตระกูล 

เด็กชายปฐมศวรรษ เทศเขียว 

เด็กชายปณชัย โพธิ์ศรี 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

เด็กชายวรพงศ์ โกษาธิป 

เด็กชายศิวกร  ด้วงสีแก้ว 
 
39. ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  

 
ม.4-ม.6 

นางสาวดั่งฟ้า  งามเลิศชัย 

เหรียญทอง นางสาวนิออน เกิดสลุง 

นางสาวอัมพร นฤมิตร 

 
40. การท าอาหาร น้ าพริก ผักสด  
     เครื่องเคียง 

 
ม.4-ม.6 

นายนิรวัชร ์ เนตรจินดา  

นางสาวปิยะธิดา สุขเรืองรอง เหรียญทอง 

นางสาวอุทุมพร เกษรพรม  

 
41. การท าอาหารคาวจานเดียว  
     (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน  

 
ม.4-ม.6 

นางสาวพันธนันท์  สอนร า 

เหรียญทอง นางสาวสุธาทิพย์ เนียมค า 

นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ 

42. การแกะสลักผักผลไม้  ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองสุข 

เหรียญทอง เด็กชายต้นพงศ์  จะรุมเครือ 

เด็กหญิงภีรญา  เซ็นติมัด 

43. การท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกิดศิริ เหรียญเงิน 

44. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
     โดยใชโ้ปรแกรม 

ม.4-ม.6 
นายกนกพล หรรษภิญโญ 

เหรียญทอง 
นายปรวัฒน์ นุชจุ้ย 

45. การสร้าง Webpage ประเภท  
      Text Editor 

ม.4-ม.6 
นางสาวศศิลักษณ์  บุตรดาวงษ์ 

เหรียญเงิน 
นางสาวพิชญาภา  ขาวบริสุทธ์ 

46. การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จีนน้ าใส เหรียญเงิน 

47. การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธนภรณ์  โรจนะ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงเปมิกา  สายัณห์ปทุม 

48. การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)  ม.4-ม.6 นางสาวจิดาภา  แสงสว่าง เหรียญเงิน 

49. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.4-ม.6 นายรัฐธรรมนูญ  เทศเขียว เหรียญเงิน 

50. การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิระนันท์  วิชาค า เหรียญเงิน 

51. การร้องเพลงสากลหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงอาภัสสิรา  กองทิพย์ เหรียญเงิน 

52. การร้องเพลงสากลหญิง  ม.4-ม.6 นางสาวธัญญามาศ  แสงถนอม เหรียญเงิน 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

53. การพูดภาษาจีน  ม.1-ม.3 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ธรรมปรีชา เหรียญเงิน 

54. การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.4-ม.6 นางสาวศรัณยา  ถาวร เหรียญเงิน 

55. การตอบปัญหาอาเซียน  
    ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 

เด็กชายธีระพัฒน์  งามวงดี 
เหรียญเงิน 

เด็กชายภูวดล  สุวสุนทรีย์ 

56. การการสร้างหนังสือ 
     อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1-ม.3 

เด็กชายพงศกร ใจบุญลือ 
เหรียญเงิน 

เด็กหญิงอลิล่า รอดละมูล 

57. การร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงอริสรา  โสภ ี เหรียญเงิน 

58. Spelling Bee  ม.4-ม.6 นางสาวลดาวดี  คูณขุนทด เหรียญเงิน 

59. การปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 
นางสาวศุภพิชญ์  สุทธิธรรมานันท์ 

เหรียญเงิน นายเขมทัต  แก้วแกมทอง 

60. หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชิดชนก  กุ่ยสาคร 

เหรียญเงิน เด็กชายสหวิชญ์  บัวผุด 

เด็กชายภูริ  พรหมประดิษฐ์ 

61. การสร้าง Webpage ประเภท  
      CMS  

ม.1-ม.3 
เด็กชายณรงค์กรณ์  บัวนารถ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายอภิชัย  คงวิเศษ 

62. การตัดต่อภาพยนตร์  ม.4-ม.6 
นายธนพนธ์  ตระกรุมวงค์ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายภัทรพล  หมวกมณี 

63. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 

 

นายกันตะภณ  โค้วประเสริฐ 
เหรียญทองแดง 

นางสาวรุ่งอรุณ  สิงห์สังข์ 

64. การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชนิศา แจ่มถาวร 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงประภัสสร สุภาวรรณ์ 

เด็กหญิงอัญมณี  หิริกมล 

65. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.4-ม.6 

นายณัฐนันท์  ถาวรกิจการ 

เหรียญทองแดง นายธนากิจ ทองมนต์ 

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศรีตะปัญญะ 

 
 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

 
66. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

ม.1-ม.3 

เด็กชายชาคริต คุณาพรอนันต์ 

เหรียญทองแดง เด็กชายชาตรี ชมวิจิตร 

เด็กหญิงสรัญญธร  การุณยวนิช 

67. การพูดภาษาอังกฤษ  ม.1-ม.3 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์เพ็ญ เหรียญทองแดง 

68. การเขียนโปรแกรมด้วย 
     ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ม.4-ม.6 
นายพัฒณ์ศิร  วรกุลด ารงเดช 

เหรียญทองแดง 
นางสาวอรปรียา ศรีรัตนมงคล 

69. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.4-ม.6 

นางสาวกนกวรรณ  หนูแดง 

เหรียญทองแดง นางสาวขนิษฐา  คงคล้าย 

นางสาวนันทวดี  งามดี 

70. การสร้าง Webpage ประเภท  
     Web Editor 

ม.1-ม.3 
 

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์ท ามา 
เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงปารมี สายันห์ปทุม 

 
ตารางผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

"ศิลปหัตถกรรม น าสมรรถนะเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล" 
ณ จังหวัดนนทบุรี 17-19 ธันวาคม 2557 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. Spelling Bee  ม.1-ม.3 เด็กหญิงปิณฑิรา ภาษีผล เหรียญทอง 

2. การพูดภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 นายธนากร มีชอบ เหรียญทอง 

3. พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

นางสาวตรีรัตน์ ทนงศิลป์ 

เหรียญทอง นางสาวปิยวรรณ สาประเสริฐ 

นางสาวอายรา คงคะพันธ์ 

4. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง  ม.1-ม.3 เด็กหญิงชุติภา ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 

5. การเล่านิทาน (Story Telling)  ม.1-ม.3 เด็กหญิงญาณิศา พิทักษ์วงศ์ เหรียญเงิน 

6. Multi Skills Competition  ม.1-ม.3 เด็กชายฐาปนชาติ  ธรรมปรีชา เหรียญเงิน 

7. Multi Skills Competition  ม.4-ม.6 นางสาวเบญญาภา  ดลเสมอ เหรียญเงิน 

8. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
    คอมพิวเตอร์  ม.1-ม.3 

เด็กชายกนกพล ภัทรนวดี 
เหรียญเงิน 

เด็กชายชลสิทธิ์  พุ่มสร้าง 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

9. การพูดภาษาจีน  ป.1-ป.6 เด็กชายสมชาย  แซ่ย่าง เหรียญเงิน 

10. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง  ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์ชู เหรียญเงิน 

11. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
ม.1-ม.3 

เด็กชายพรภวิษย์  มาประดิษฐ์กุล เหรียญเงิน 

เด็กชายอัศวิน  โพธิ์แจ้ง 

12. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์ 
เหรียญเงิน 

เด็กชายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์ 

13. การร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ม.4-ม.6 นายณัฐวุฒิ  ชูศรี เหรียญทองแดง 

 
 

ตารางผลการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

กิจกรรมการแข่งขัน รุ่น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

กีฬาบาสเกตบอลชาย  
อายุไม่เกิน 

15 ปี 

เด็กชายศุภกร พลทะรักษา 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เด็กชายณัฐนันท์ วิจิตรบุญชูวงศ์ 

เด็กชายพสธร แก้วปาน 

เด็กชายเฉลิมชาติ คงไทย 

เด็กชายรณชัย สร้างเขต 

เด็กชายณัฐวุฒิ รักเมือง 

เด็กชายปัญจพล  พระไกยา 

เด็กชายพงศ์พณิช บ ารุงพาณิชย์ 

 
  



 

กิจกรรมการแข่งขัน รุ่น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

กีฬาฟุตบอลชาย  
อายุไม่เกิน 

15 ปี 

เด็กชายณัฐนนท์ นนทศรี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เด็กชาย อิทธิกร  ภิญโญดม 

เด็กชายปิติชาติ จันทร์ประเสริฐ 

เด็กชายภานุวัฒน์ เจียรรัตนจิตต์ 

เด็กชายณัฐภัทร สิทธิ สุวรรณกุล 

เด็กชายบัญชา แสงเจริญ 

เด็กชายธีรภัทร  นิลล้อม 

เด็กชายวสุรัตน์  เล็กนาวา 

เด็ดชายศักรินทร์ กุลวงษ์ 

เด็กชายธนวัฒน์ แตงสี 

เด็กชายวสุ  รอดละมูล 

เด็กชายธนธรณ์  พาแก้ว 

เด็กชายรณรงค์  หงส์ทอง 

เด็กชายรพี ล่ามแขก 

เด็กชายภูมิภัทร ทาภักดี 

เด็กชายสิรวิชญ์ มโนวรรณ 

เด็กชายกิตติพงษ์ ชุมภูชัย 

เด็กชายวชรวุธ รักเมือง 

 
 
 


