
 

 

 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

 
 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 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–ประถมศึกษาปีท่ี 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

 

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ป.1 85 74.94 80.93 75.91 78.9 77.22 84.49 80.56 78.82 78.97 
ป.2 96 74.70 78.68 77.78 75.53 72.98 84.91 80.31 79.15 78.01 
ป.3 106 75.62 72.02 75.46 75.32 70.45 81.43 78.13 79.99 76.05 

 เฉลี่ย 75.09  77.21  76.38  76.58  73.55  83.61  79.67  79.32   

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

ปีการศกึษา 2560 

2. ระบบสารสนเทศเกีย่วกับผู้เรียน 

2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 

 



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
แยกตามระดับชั้น และสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ปีการศึกษา 2560 โดยแยก
ตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.97 
รองลงมาเป็น ชั้น ป.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.01 และ ชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.05 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.61 รองลงมาเป็น ศิลปะ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.67 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
73.55  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ป.1

ป.2

ป.3



 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–ประถมศึกษาปีท่ี 6 
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–ประถมศึกษาปีที่ 6 

แยกตามระดับชั้น และสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2560 โดยแยกตาม
ระดับ ชั้นและสาระ การเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.78 
รองลงมาเป็น ชั้น ป.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.61 และ ชั้น ป.4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.75 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.01 รองลงมาเป็น
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.24 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาอังกฤษ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.44  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ป.4

ป.5

ป.6

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ป.4 127 66.84 73.75 74.21 75.36 65.01 81.78 70.38 74.68 72.75 
ป.5 137 74.07 73.67 74.17 72.36 71.9 78.87 70.1 73.74 73.61 
ป.6 130 74.73 72.9 77.33 73.32 68.41 76.39 73.24 73.92 73.78 

 เฉลี่ย 71.88 73.44 75.24 73.68 68.44 79.01 71.24 74.11  



 

 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ม.1

ม.2

ม.3

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ม.1 149 70.82 68.00 72.52 77.82 68.27 76.03 73.11 78.59 73.15 
ม.2 142 71.93 62.62 64.08 74.95 67.43 77.66 74.22 79.29 71.52 
ม.3 148 68.87 64.00 62.51 72.10 68.61 75.74 72.50 76.49 70.10 

 เฉลี่ย 70.54 64.87 66.37 74.95 68.10 76.48 73.28 78.12  



 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม.1 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.15 รองลงมาเป็นชั้น ม.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.52 และ ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.10 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.12 รองลงมา
เป็นสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.48 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือสาระ      
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.87  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ   
การเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 

  

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
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ม.1 151 77.37 72.07 75.17 79.63 66.60 76.06 74.10 71.69 74.09 

ม.2 142 72.80 68.43 71.18 74.06 67.19 74.82 73.07 79.15 72.59 

ม.3 149 62.51 66.29 66.17 75.11 67.90 78.70 73.46 80.78 71.36 

 เฉลี่ย 70.89 68.93 70.84 76.27 67.23 76.52 73.55 77.21  



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม.1 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 74.09 รองลงมาเป็นชั้น ม.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.59 และ ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.36 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.21 รองลงมา
เป็น สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.52 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือสาระ      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.23  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ   
การเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ม.1
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ม.3



 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศสุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ม.4

ม.5

ม.6

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
/ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่าเฉลี่ย 

ม.4 221 65.53 63.18 62.75 71.50 62.92 74.79 72.08 69.37 67.77 

ม.5 196 67.32 60.58 64.72 72.37 62.81 79.06 67.73 74.24 68.61 

ม.6 212 65.71 65.05 62.33 72.26 61.00 82.07 72.12 73.93 69.31 

 เฉลี่ย 66.19 62.94 63.27 72.04 62.24 78.64 70.64 72.52  



 

  จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .6 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 69.31 รองลงมาเป็นชั้น ม.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.61 และ ชั้น ม.4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.77 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.64 รองลงมา
เป็นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.52 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.24  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
  

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
/ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่าเฉลี่ย 

ม.4 224 65.58 66.10 63.68 72.12 61.65 78.89 64.10 72.67 68.10 

ม.5 198 66.33 65.02 65.46 68.14 60.66 75.19 63.88 70.23 66.86 

ม.6 212 66.49 61.58 66.89 69.36 60.73 67.37 69.43 71.40 66.66 

 เฉลี่ย 66.13 64.23 65.34 69.87 61.01 73.82 65.81 71.43  



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .4 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 68.10 รองลงมาเป็นชั้น ม.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.86 และ ชั้น ม.4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.66 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.82 รองลงมา
เป็นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.43 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.01  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ  
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศสุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 
 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละและจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

จ านวน
นักเรียน ร้อยละ จ านวน 

นักเรียน ร้อยละ จ านวน
นักเรียน ร้อยละ 

ปรับปรุง 8 7.54 25 23.58 4 3.77 
พอใช้ 19 17.92 46 43.39 35 33.01 

ดี 53 50.00 13 12.26 38 35.84 
ดีมาก 26 24.52 22 20.75 29 27.35 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

 
              จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  
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         ความสามารถด้านภาษา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 74.52, ระดับ
คุณภาพ “พอใช้” ร้อยละ 17.92  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อยละ 7.54 

         ความสามารถด้านค านวณ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้ ” ร้อยละ 43.39, ระดับ
คุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 33.01  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อยละ 23.58  

         ความสามารถด้านเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 63.19,               
ระดับคุณภาพ “พอใช้” ร้อยละ 33.01  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อยละ 3.77 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
จ าแนกตามความสามารถ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบจ าแนกตามความสามารถ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 65.49 44.82 59.89 56.73 
ระดับจังหวัดลพบุรี 52.61 36.38 44.96 44.65 
ระดับศึกษาธิการภาค  53.68 37.64 45.79 45.71 
ระดับสังกัด (สช) 55.22 38.35 47.09 46.89 
ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
จ าแนกตามความสามารถ และระดับสังกัด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 
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จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า  

 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านค านวณ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านเหตุผล สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 50.04 55.63 41.91 43.76 47.83 

ระดับจังหวัดลพบุรี 46.77 35.46 36.49 39.13 39.46 

ระดับสังกัด (สช) 50.30 46.65 42.06 42.18 45.30 

ระดับภาค 47.40 37.04 37.75 39.50 40.42 

ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560       
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          จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ แยกตามสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับสังกัด  และยังมีค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับสังกัด    

 
ตารางแสดงล าดับของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ กับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 

นักเรียน 
ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 

1 บ้านหนองปลาไหล 9 55.83 55.56 58.33 43.11 53.21 
2 บ้านป่าเขว้า 3 68.25 39.17 53.33 51.17 52.98 
3 บ้านทุ่งดินแดง 3 50.25 44.17 56.67 51.00 50.52 
4 บ้านคลองสาริกา 5 58.05 45.50 45.00 48.90 49.36 

5 
อัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ล านารายณ์ 

130 50.04 55.63 41.91 43.76 47.84 

6 บ้านธงชัยสามัคค ี 1 65.25 30.00 45.00 43.00 45.81 
7 บ้านเขายายกะตา 18 56.65 30.42 47.22 46.39 45.17 
8 บ้านแหลมชนแดน 10 56.18 27.00 52.50 42.60 44.57 
9 บ้านเขาสมโภชน ์ 6 55.29 40.83 44.17 34.83 43.78 
10 บ้านทะเลวังวัด 5 47.30 37.50 49.00 38.50 43.08 

ระดับ สพป.ลบ.2 1,833 43.31 29.37 32.61 36.55 35.46 

ระดับ สพฐ. 450,990 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 

ระดับประเทศ 704,697 46.58 36.34 37.12 36.34 39.79 

จากตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2560 เรียงตามระดับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนน
สูงเป็นอันดับ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ สพป.ลบ.2 ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

 
 
 
 
 
 

  



 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 56.68 39.73 34.49 34.42 41.33 

ระดับจังหวัดลพบุรี 47.84 30.05 26.17 32.12 34.05 

ระดับสังกัด (สช) 47.89 32.92 26.88 32.33 35.00 

ระดับภาค 48.53 30.40 26.44 32.28 34.41 

ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560    

     
          จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ แยกตามสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับสังกัด  และยังมีค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับสังกัด    
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ตารางแสดงล าดับคะแนนสูงสุด 15 โรงเรียนแรกของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
จากโรงเรียนทั้งหมด 44 โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

ที่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

1 
อัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ล านารายณ ์

148 56.68 39.37 34.49 34.42 41.24 

2 บ้านเหวตาบัว 10 59.70 28.60 34.40 31.80 38.63 

3 บ้านดงดินแดง 4 59.00 28.50 22.00 37.00 36.63 

4 บ้านหนองประดู ่ 5 58.60 24.40 23.20 37.20 35.85 

5 บ้านห้วยใหญ ่ 8 52.75 28.75 24.00 35.75 35.31 

6 บ้านหัวล า 13 51.54 30.77 23.69 31.54 34.38 

7 บ้านป่าเขว้า 3 49.67 26.00 28.00 32.67 34.08 

8 บ้านดีลัง 11 50.18 32.00 17.09 34.18 33.36 

9 บ้านท่ากรวด 4 52.25 26.00 21.00 32.50 32.94 

10 บ้านดงน้อย 21 48.43 27.62 22.86 32.00 32.73 

11 
ชุมชนวัดจงโก 
มิตรภาพที่ 157 

31 47.65 28.90 24.26 29.80 32.65 

12 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 12 50.92 27.17 22.67 29.17 32.48 

13 บ้านหนองมะค่า 5 48.26 24.63 24.42 31.68 32.25 

14 บ้านวังตาอินทร ์ 14 41.86 28.43 26.86 31.57 32.18 

15 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 14 46.64 27.43 21.43 33.00 32.12 

ระดับ สพป.ลบ.2 731 44.24 27.19 20.71 29.88 30.51 

ระดับ สพฐ. 475,643 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 

ระดับประเทศ 643,904 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 

จากตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง 
และยังมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับสพป.ลบ.2 ระดับภาค และระดับประเทศ  
 
 

 
 
 



 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 50.76 34.91 31.28 27.38 30.57 34.98 

ระดับจังหวัดลพบุรี 51.44 35.22 28.65 26.39 29.82 34.30 

ระดับสังกัด (สช) 46.90 34.22 31.42 24.68 29.30 33.30 

ระดับภาค 49.82 34.84 28.85 25.11 29.55 33.63 

ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 33.23 
 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

 
            จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด ระดับภาค ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับสังกัด ระดับภาค ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ   
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  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
  หัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีดังนี้ 
    1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
  7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 

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

 

ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ควร

ปรับปรุง (0) 
ป.1 85 58 27 - - 
ป.2 93 68 25 - - 
ป.3 104 93 11 - - 
ป.4 126 63 63 - - 
ป.5 137 89 48 - - 
ป.6 130 62 68 - - 
ม.1 149 90 59 - - 
ม.2 142 72 70 - - 
ม.3 148 17 131 - - 
ม.4 124 57 67 - - 
ม.5 113 111 2 - - 
ม.6 122 100 22 - - 

รวม 1,473 880 593 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 59.74 40.26 - - 

2.2 คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
รองลงมาอยู่ในระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
 

ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ควร

ปรับปรุง (0) 
ป.1 85 56 29 - - 
ป.2 96 75 21 - - 
ป.3 71 71 - - - 
ป.4 85 64 21 - - 
ป.5 137 64 73 - - 
ป.6 130 129 1 - - 
ม.1 152 71 74 7 - 
ม.2 142 79 63 - - 
ม.3 148 46 102 - - 
ม.4 133 91 42 - - 
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ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ควร

ปรับปรุง (0) 
ม.5 113 85 27 1 - 
ม.6 122 94 28 - - 

รวม 1,414 925 481 8 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 65.42 34.02 0.57 - 

 จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
รองลงมาอยู่ในระดับดี  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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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 และเขียนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ควร

ปรับปรุง (0) 
ป.1 85 - 85 - - 
ป.2 93 - 93 - - 
ป.3 106 - 106 - - 
ป.4 126 - 126 - - 
ป.5 137 - 137 - - 
ป.6 130 - 130 - - 
ม.1 151 11 140 - - 
ม.2 142 16 126 - - 
ม.3 148 23 125 - - 
ม.4 132 30 102 - - 
ม.5 113 3 110 - - 
ม.6 122 15 107 - - 

รวม 1,485 98 1,387 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 6.60 93.40 - - 

จากตาราง แสดงการประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับด ีรองลงมาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
  

2.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 



 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ควร

ปรับปรุง (0) 
ป.1 85 - 85 - - 
ป.2 96 11 85 - - 
ป.3 106 68 33 5 - 
ป.4 84 - 84 - - 
ป.5 137 - 137 - - 
ป.6 130 - 130 - - 
ม.1 152 16 136 - - 
ม.2 142 31 110 1 - 
ม.3 148 9 139 - - 
ม.4 134 110 24 - - 
ม.5 114 61 53 - - 
ม.6 122 13 109 - - 

รวม 1,450 319 1,125 6 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 22.00 77.59 0.41 - 
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จากตาราง แสดงการประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดรีองลงมาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและทักษะเฉพาะด้าน อย่างหลากหลายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค และระดับประเทศ
ซึ่งสามารถสรุปผลรางวัลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ 

 
โครงการรักษ์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ – สกุล ผลการแข่งขัน 

การเขียนตามค าบอก 
ป.4-ป.6 เด็กชายศิวกร   ภู่ตระกูลพัฒนา ชนะเลิศ 
ม.1-ม.3 เด็กหญิงปราณปริยาวกร   ศรีประจันทร์ ชนะเลิศ 

 
ตารางแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  

ระดับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์  
วันพุธที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 

กิจกรรม ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เด็กชายเตวิท ผิวสอาด ชนะเลิศ 

2. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิกุล ชนะเลิศ 

3. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์งาม ชนะเลิศ 

4. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ ชนะเลิศ 

5. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นกเทียน 

ชนะเลิศ เด็กหญิงธนัชชา จอนลา 

เด็กหญิงถาวรีย์ นิมโชคชัยรัตน์ 

6. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 

เด็กหญิงจิดาภา ทองรัตนะ 

ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐดา พิทักษ์อ านวย 

เด็กชายศิวกร ภู่ตระกูลพัฒนา 

7. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

เด็กชายศิวกร ศิริปูน 

ชนะเลิศ เด็กชายธีรภัทธ์ วงษ์บา 

เด็กชายปฎิภาณ แก้วสวัสดิ์วงศ์ 
8. เครื่องร่อนกระดาษพับ  
   ประเภทเดินตาม 

ป.1-ป.3 เด็กชายวิริทธิ์พล สารากรบริรักษ์ ชนะเลิศ 

2.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 



 

กิจกรรม ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

  เด็กชายสิรภพ แตงสุข  

9. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิณห์นิภา เวสสธาดา ชนะเลิศ 

10. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมารักษ์พันธ์ ชนะเลิศ 

11. สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP 

ป.4-ป.6 

เด็กชายชนวีร์ ภู่ตระกูล 

ชนะเลิศ 
เด็กชายเสฏฐพันธ์ สุทธิเสถียร 

12. คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เด็กชายพุทธิดิษฐ์ จุนทการ ชนะเลิศ 

13. คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เด็กชายวรัชวิชญ ์ อริยวัฒนพรชัย ชนะเลิศ 

14. ซูโดก ุ ป.1-ป.6 เด็กชายภัทรพงศ์ ขันด า ชนะเลิศ 

15. มารยาทไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายพีรวัชร์ สุขวิญญา 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงกิตยากร สร้อยพูล 

16. แอโรบิก ป.1-ป.6 

เด็กชายนพวัฒน์ เงินสลุง 

ชนะเลิศ 

เด็กชายติณห์ภัทร ไชยเชษฐ์ 
เด็กหญิงณัฐกฤตยา สุนทราวิฑูร 

เด็กหญิงจิตสุภา ชาติธรรมรักษ์ 
เด็กหญิงจิรัญญา มณีเนตร 

เด็กหญิงสิตานัน ภูพวก 

เด็กหญิงมุกลินลวา เพ็งมณี 
เด็กหญิงปวีร์ณัฎฐ์ เจริญสลุง 

เด็กหญิงอนันตญา เด่นดวง 

เด็กชายธนวัฒน์ คงเก่ง 

17. ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
     (ครอสเวิร์ด) 

ป.1-ป.6 
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทางดี 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงธัญธร ธูปมงคล 

18. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงวรวลัญช์ ชาญวิทยพันธ์ ชนะเลิศ 

19. วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประพันธ์ ชนะเลิศ 

20. เดี่ยวระนาดทุ้ม   ป.1-ป.6 เด็กชายกันท์เอนก เพ็ชรอยู่ ชนะเลิศ 

21. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่   ป.1-ป.6 เด็กชายจักรพันธ์ ไชยศิริ ชนะเลิศ 

22. เดี่ยวซอด้วง   ป.1-ป.6 เด็กชายยศนันท์ สอนสาย ชนะเลิศ 

23. เดี่ยวซออู้    ป.1-ป.6 เด็กชายสิรภพ จันทรถ ชนะเลิศ 

24.เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   ป.1-ป.6 เด็กชายอลังค์กรณ์ ทองคง ชนะเลิศ 

25. การใช้เข็มทิศและการคาด ป.4-ป.6 เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญณรงค์ ชนะเลิศ 



 

กิจกรรม ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

     คะเนและสะกดลอย        เด็กชายกลวิชร นรินนอก 

เด็กชายพัชรพล รุ่งทรัพย์สมบัติ 
เด็กชายภาวิช บุญจันทร์เชย 

เด็กชายสหธร แบขุนทด 

เด็กชายบุญยฤทธิ์ ดีมอญ 

26. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 

เด็กหญิงณัฐธยาน์ โปร่งเจริญ 

ชนะเลิศ 

เด็กหญิงสุพิชญา พลทุมมา 

เด็กหญิงชนิษฎา เฉลิมวัฒน์ 
เด็กหญิงภารุจา เทียมฤทธิ์ 
เด็กหญิงลิกชิกา ราษฎร์เจริญ 

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วอ้น 

เด็กหญิงนลินทิพย์ ธาดาพงศ์ประสิทธ์ 
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ บุญมารักษ์พันธ์ 
เด็กหญิงเมธาวี สุขเกษม 

เด็กหญิงณิชากานต์ มากหมู่ 
เด็กหญิงนาตาลี ยังแฮงลิมบู 
เด็กหญิงณิชชา รัตตพันธุ์ 
เด็กหญิงญาณิศา เทศโล 

เด็กชายวงศธร บุญแช่มชู 
เด็กชายพิสิฐ ค าปิตา 

เด็กหญิงกชกร วงษ์สง่า 

เด็กหญิงปุณยนุช สุประเพียร 

27. เกมสร้างสรรค์จาก  
     คอมพิวเตอร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายสณห์ปองคุณ จันทรนิยม 

ชนะเลิศ 
เด็กชายกีรติ กิตติศัพท์ขจร 

28. การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
     คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3 
เด็กหญิงวรวลัญธ์ พิมพรัตน์ 

ชนะเลิศ 
เด็กชายนพัสท์ศกร ธนชิตพิพัฒ 

29. การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

ป.4-ป.6 
เด็กชายพชรพล พรหมเกิด 

ชนะเลิศ 
เด็กชายจิรวัฒน์ สมัครการ 

30. การใช้โปรแกรมน าเสนอ  
     ( Presentation) 

ป.4-ป.6 
เด็กชายพันแสง แสงธาราทิพย์ 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงภควรรณ ทองหลอด 

31. หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เด็กชายวรพงษ์ หอมจันทร์ ชนะเลิศ 



 

กิจกรรม ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

เด็กชายภวัต สีเอง 

เด็กชายจรณินท์ จีนน้ าใส 

32. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (science show) 

ป.4-ป.6 

ด็กหญิงนัทธมน แก้วประดับ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาคม 

เด็กหญิงภัทร์วรัญญา   อภิสิทธิ์พงษ์ 
33. เครื่องร่อน ประเภท

ระยะทางอัตราร่อน 
ป.4-ป.6 

เด็กชายพีรวิชญ์ เครือแสง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เด็กชายสทานน สายใจดี 

34. เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมารักษ์พันธ์ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 เด็กชายณัฐนนท์ บุญทิพย์ 
35. ต่อสมการคณิตศาสตร์  
     (เอแม็ท) 

ป.1-ป.6 
เด็กชายพนธกร อุบลเกิด รองชนะเลิศ

อันดับ 1 เด็กชายสิรวสิษฐ ธนพัฒโยธา 

36. เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 

เด็กหญิงจิดาภา ค าน้ าทอง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงเรลัย โพธิ์เสือ 

เด็กหญิงกนกพร อ่อนศรี 
เด็กหญิงธิญาดา สังข์ส าโรง 

เด็กหญิงพิชชาพร บุญมารักษ์พันธ์ 

37. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เด็กชายพีรพัฒน์ ภักดีวงษา 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

37. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เด็กชายพีรพัฒน์ ภักดีวงษา 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

38. ตอบปัญหาสุขศึกษาและ    
พลศึกษา 

ป.1-ป.6 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผากา รองชนะเลิศ

อันดับ 1 เด็กหญิงศศิธร พลทะรักษา 

39. วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เด็กชายปภาวิชญ์ คลังผา 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

40. ประติมากรรม ป.1-ป.3 

เด็กชายปรัชญา โสมดี 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เด็กชายปรัตถกร ทองเพ็ชร 

เด็กชายหฤทธิ์ นิยมจันทร์ 

41. การร้องเพลงสากลหญิง ป.1-ป.6 เด็กหญิงนงนภัส เนียมค า 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

42. จัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 
เด็กหญิงณัฐพร วงษ์ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 เด็กหญิงณัฐธิดา ตันติไพจิตร 



 

กิจกรรม ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ผลการแข่งขัน 

เด็กหญิงพัชริภา ล่องลอย 

43. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ 
     โยนบอล   

ป.1-ป.3 

เด็กหญิงธนันพร งามข า 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงณัฐกมล ชัยราช 

เด็กหญิงวรัญญา รัตนานนท์ 
เด็กหญิงวิภาวี อนันต์สลุง 

เด็กหญิงชนากานต์ นรสิงห์ 
เด็กหญิงอริยา แซ่เล้า 

44. การท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 

เด็กหญิงพรทิพย์ ตั้งทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เด็กหญิงปณิตา ยินดี 
เด็กหญิงสภัสดา รัศมี 

45. การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 เด็กหญิงปาลภัสสร์ น้อยอยู่ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

46. การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 
เด็กหญิงกัญญา
พัชร 

ป้อมนิล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

47. การสร้างสรรค์ภาพ 
     ด้วยการปะติด 

ป.4-ป.6 
เด็กหญิงยลรดี กิขุนทด รองชนะเลิศ

อันดับ 2 เด็กหญิงธนภรณ์ กระกุดนาค 

48. ประติมากรรม ป.4-ป.6 

เด็กชายยศพัฒน์ เปรียบยิ่ง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
เด็กชายธนกร ไชยโมกุล 

เด็กชายหทัยกาญจน์ มูลสะ 

49. การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 เด็กหญิงศิริประภา ทรงชุ่ม 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

50. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์     
     หญิง 

ป.1-ป.6 เด็กหญิงแพรวา ภูเดช 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

51. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 
     ธรรมชาติในท้องถิ่น 

ป.4-ป.6 

เด็กชายณัฎฐดนย์ สาลิกา 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
เด็กชายพิทักษ์ บุญณารักษ์ 
เด็กหญิงญาณิศา เสนนันตา 

 
  



 

ตารางแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
วันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2560  

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP 

ป.4-ป.6 
เด็กชายชนวีร์ ภู่ตระกูล 

ชนะเลิศ 
เด็กชายเสฏฐพันธ์ สุทธิเสถียร 

2. การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
   (ครอสเวิร์ด) 

ป.1-ป.6 
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทางดี 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงธัญธร ธูปมงคล 

3. เดี่ยวซอด้วง   ป.1-ป.6 เด็กชายยศนันท์ สอนสาย ชนะเลิศ 

4. เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายสณห์ปองคุณ จันทรนิยม 

เหรียญทอง 
เด็กชายกีรติ กิตติศัพท์ขจร 

5. การวาดภาพด้วยโปรมแกรม 

    คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ป.1-ป.3 

เด็กหญิงวรวลัญธ์ พิมพรัตน์ 
เหรียญทอง 

เด็กชายนพัสท์ศกร ธนชิตพิพัฒ 

6. ซูโดก ุ ป.1-ป.6 เด็กชายภัทรพงศ์ ขันด า เหรียญทอง 

7. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   
ป.1-ป.6 เด็กชายอลังค์กรณ์ ทองคง 

เหรียญทอง 
 เด็กชายตรัยคุณ เรือนงาม 

8. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่   ป.1-ป.6 เด็กชายจักรพันธ์ ไชยศิริ เหรียญทอง 

9. การใช้โปรแกรมน าเสนอ 

    ( Presentation) 
ป.4-ป.6 

เด็กชายพันแสง แสงธาราทิพย์ 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงภควรรณ ทองหลอด 

10. มารยาทไทย ป.1-ป.3 
เด็กชายพีรวัชร์ สุขวิญญา 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงกิตยากร สร้อยพูล 

12. การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเนและสะกดลอย        

ป.4-ป.6 

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญณรงค์ 

เหรียญทอง 

เด็กชายกลวิชร นรินนอก 
เด็กชายพัชรพล รุ่งทรัพย์สมบัติ 
เด็กชายภาวิช บุญจันทร์เชย 
เด็กชายสหธร แบขุนทด 
เด็กชายบุญยฤทธิ์ ดีมอญ 

13. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 

เด็กหญิงณัฐธยาน์ โปร่งเจริญ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงสุพิชญา พลทุมมา 
เด็กหญิงชนิษฎา เฉลิมวัฒน์ 
เด็กหญิงภารุจา เทียมฤทธิ์ 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
เด็กหญิงลิกชิกา ราษฎร์เจริญ 
เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วอ้น 
เด็กหญิงนลินทิพย์ ธาดาพงศ์ประสิทธ์ 
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ บุญมารักษ์พันธ์ 
เด็กหญิงเมธาวี สุขเกษม 
เด็กหญิงณิชากานต์ มากหมู่ 
เด็กหญิงนาตาลี ยังแฮงลิมบู 
เด็กหญิงณิชชา รัตตพันธุ์ 
เด็กหญิงญาณิศา เทศโล 
เด็กชายวงศธร บุญแช่มชู 
เด็กชายพิสิฐ ค าปิตา 
เด็กหญิงกชกร วงษ์สง่า 
เด็กหญิงปณุยนุช สุประเพียร 

14. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ เหรียญเงิน 
15. เครื่องร่อนกระดาษพับ

ประเภทเดินตาม 
ป.1-ป.3 

เด็กชายวิริทธิ์พล สารากรบริรักษ์ 
เหรียญเงิน 

เด็กชายสิรภพ แตงสุข 
16. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิณห์นิภา เวสสธาดา เหรียญเงิน 

17. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 

เด็กหญิงจิดาภา ทองรัตนะ 
เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐดา พิทักษ์อ านวย 

เด็กชายศิวกร ภู่ตระกูลพัฒนา 

18. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

เด็กชายศิวกร ศิริปูน 
เหรียญเงิน เด็กชายธีรภัทธ์ วงษ์บา 

เด็กชายปฎิภาณ แก้วสวัสดิ์วงศ์ 
19. การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประพันธ์ เหรียญเงิน 
20. เดี่ยวระนาดทุ้ม   ป.1-ป.6 เด็กชายกันท์เอนก เพ็ชรอยู่ เหรียญเงิน 
21. เดี่ยวซออู้    ป.1-ป.6 เด็กชายสิรภพ จันทรถ เหรียญเงิน 
22. การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ป.4-ป.6 

เด็กชายพชรพล พรหมเกิด 
เหรียญเงิน 

เด็กชายจิรวัฒน์ สมัครการ 

23. แอโรบิก ป.1-ป.6 
เด็กชายนพวัฒน์ เงินสลุง 

เหรียญเงิน เด็กชายติณห์ภัทร ไชยเชษฐ์ 
เด็กหญิงณัฐกฤตยา สุนทราวิฑูร 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
เด็กหญิงจิตสุภา ชาติธรรมรักษ์ 
เด็กหญิงจิรัญญา มณีเนตร 
เด็กหญิงสิตานัน ภูพวก 
เด็กหญิงมุกลินลวา เพ็งมณี 
เด็กหญิงปวีร์ณัฎฐ์ เจริญสลุง 
เด็กหญิงอนันตญา เด่นดวง 
เด็กชายธนวัฒน์ คงเก่ง 

24. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิกุล เหรียญทองแดง 

25. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย 

ป.1-ป.3 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นกเทียน 
เหรียญทองแดง เด็กหญิงธนัชชา จอนลา 

เด็กหญิงถาวรีย์ นิมโชคชัยรัตน์ 
26. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมารักษ์พันธ์ เหรียญทองแดง 

27. หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 
เด็กชายวรพงษ์ หอมจันทร์ 

เหรียญทองแดง เด็กชายภวัต สีเอง 
เด็กชายจรณินท์ จีนน้ าใส 

 
 

ตารางแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

(สพม. 5 ลพบุรี กลุ่ม 2) วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 เด็กชายภาวัต   บุญจันทร์เชย ชนะเลิศ 
2. การต่อสมการคณิตศาสตร์   

(เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 

เด็กชายภูวภัทร   จึงมีโชค 
ชนะเลิศ 

เด็กหญิงศศิธาดา   เวสสธาดา 
3. การเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.1-ม.3 เด็กชายศิริวัฒน์   สุขวิวัฒน ์ ชนะเลิศ 
4. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงเสาวรส   เล็กสถาน ชนะเลิศ 
5. Multi Skills Competition  ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุวพัชร ดีเรืองศรี ชนะเลิศ 
6. การพูดภาษาอังกฤษ  
   (Impromptu Speech) 

ม.4-ม.6 นายพงศกร  ใจบุญลือ ชนะเลิศ 

7. การเล่านิทาน (Story Telling)  ม.4-ม.6 นางสาวลลิตา   คุ้มสุวรรณ ชนะเลิศ 
8. Multi Skills Competition  ม.4-ม.6 นายฐาปนชาติ   ธรรมปรีชา ชนะเลิศ 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
9. การพูดเพ่ืออาชีพภาษา

ฝรั่งเศส  
ม.4-ม.6 

นางสาวกีรดากร  ยะสะโร 
ชนะเลิศ 

นางสาวอลิสา   รอดละมูล 
10. การเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 นายยศกร   ศรีไตรภพ ชนะเลิศ 

11. ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 

นายบูรพา  ปานสุริยจันทร์ 

ชนะเลิศ 
นางสาวปาณิสรา   พานทวีป 
นายพีรวัส   สุขเอ่ียม 
นางสาวศยามล   จะตุเทน 
นางสาวศิริลักษณ์  กรองแก้ว 

12. การเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน 

ม.4-ม.6 
นายบูรพา   ตันสุวรรณรัตน์ 

ชนะเลิศ 
นางสาวศุภลักษณ์  โครตบัว 

13. การเล่าเรื่องจากภาพภาษา 
     ฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6 
นางสาวชนนิกานต์   อินเฉลียว 

ชนะเลิศ 
นางสาววริศรา   นุปิง 

14. การเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.1-ม.3 เด็กชายศิริวัฒน์   สุขวิวัฒน ์ ชนะเลิศ 
15. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

หญิง 
ม.1-ม.3 เด็กหญิงเสาวรส   เล็กสถาน ชนะเลิศ 

16. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  
    (2D Animation)  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงณัชกร  ถาโคตรจันทร์ 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงพรนภา   บุญทศ 

17. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
     คอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 
เด็กชายปฏิพนธ์   พงษ์นิล 

ชนะเลิศ 
เด็กชายประพฤติพงษ์  โสดา 

18. อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
    ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  

ม.4-ม.6 
นายชญานนท์   อินทร์หอม 

ชนะเลิศ นายพงศธร   ชุมศิริ 
นายสหวิชญ ์  บัวผุด 

19. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ชาย 

ม.4-ม.6 นายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์ ชนะเลิศ 

20. การคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1-ม.3 เด็กหญิงจรัสรวี วงศ์ทอง เหรียญทอง 
21. เรียงร้อยถ้อยความ  ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิชญาพร   สิงห์เฉลิมวงษ์ เหรียญทอง 
22. การต่อค าศัพท์ภาษาไทย    

(ค าคม)  
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงพชรพรรณ ไม้น้อย 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงศุภมาส   สนประเสริฐ 

23. การสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP  

ม.1-ม.3 
เด็กชายปารมี  แตงทอง 

เหรียญทอง 
เด็กชายวริศ   โอภาส 

ม.1-ม.3 เด็กชายจิรยุทธ์   ต่อมยิ้ม เหรียญทอง 
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24. การประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
เด็กชายภานุพงศ์   จันทรถ 

25. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 

เด็กหญิงกนกวรรณ   ด่านเสถียร 

เหรียญทอง 

เด็กหญิงกฤตมุข   กิ่งไทร 
เด็กหญิงกานต์สิรี   ราชแป้น 
เด็กหญิงณัฐณิชา   บุญชื่น 
นางสาวธนัญญา   เขียวแสง 
นางสาวภวรัญชนุตร ์ หนูปาน 
เด็กหญิงวิภาวี   ภูบาง 
นางสาวสุพิชญา  แสงสุข 
เด็กหญิงอนันตญา   ชื่นตา 
นางสาวอักษรสินี   อินทร์พินิจ 

26. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

นายจิรายุ   ดาบแก้ว 

เหรียญทอง 
นายชาลี  ศรีนวมะ 
นายธนานันท์  ทาน้ าเที่ยง 
นายนิธิศ อาริยปัญญาสถาพร 
นายสิทธา   ตรีพรชัยศักดิ์ 

27. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงเสาวรส  เล็กสถาน เหรียญทอง 

28. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ชาย 

ม.1-ม.3 เด็กชายศักดิ์   ทองตั้งทุน เหรียญทอง 

29. การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยเจริญศิริ 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงอติกานต์  ทองเจริญ 

30. การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  ม.4-ม.6 
นายกุลเดช  ฆโนทัย ฆโนทัย 

เหรียญทอง 
นางสาวธนพร  พุทธา พุทธา 

31. การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
     (ครอสเวิร์ด)  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงพีรยา   เปี่ยมสูงเนิน 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงวรลัญช์   ตั้งจรูญ 

32. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชาย 

ม.1-ม.3 เด็กชายศักดิ์   ทองตั้งทุน เหรียญทอง 

33. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชาย 

ม.4-ม.6 นายวราเทพ   ภูพันนา เหรียญทอง 
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34. การจัดการค่ายพักแรม  ม.1-ม.3 

เด็กชายกฤดิเดช   สายศร 

เหรียญทอง 

เด็กชายตะวัน   สาระรัมย์ 
เด็กชายทวีป  ดรชัย 
เด็กชายธนดร   เกตุฉลวย 
เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์   สิทธิสาพันทร์ 
เด็กชายวศิน   เกิดสลุง 
เด็กชายวัฒนพล   พรรัตน์ 
เด็กชายเสริมวุฒิ   เทียนมณี 

35. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
     คอมพิวเตอร์  

ม.4-ม.6 
นายกนก  ศุภลักษณ์ 

เหรียญทอง 
นายกฤตภาส   เจียมพงษ์ 

36. การสร้าง Webpage  
    ประเภท Text Editor  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงณัฐชา   กองนึก 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงศิรภัสสร   แก้วโชติ 

37. การสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor 

ม.1-ม.3 
เด็กชายณถชัย   เขตจ านงค์ 

เหรียญทอง 
เด็กชายณัฐวัฒน์   มุนินทร์นิมิต 

38. การเขียนโปรแกรมด้วย 
    ภาษาคอมพิวเตอร์  

ม.4-ม.6 
นายนวพรรษ   พิบูลย์ 

เหรียญทอง 
นายปฏิภาณ เทียนสุวรรณ 

39. หุ่นยนต์ระดับกลาง  ม.4-ม.6 
นายณรงค์กรณ์   บัวนารถ 

เหรียญทอง นายธนพสิษฐ์   พรวัฒนเศรษฐ์ 
นายพลรักษ์   วงษ์ลอย 

40. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 
นายจิรทีปย์   จินดากวี 

เหรียญทอง นายทรรศษาปกรณ์   เกตุพรหม 
นางสาวปรียาภรณ์   วงษ์ท ามา 

41. เครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนานปล่อยอิสระ 

ม.1-ม.3 
เด็กชายวงศพัทธ์   สิทธิวงศ ์

เหรียญทอง 
เด็กชายสิรภพ   ตอสกุล 

42. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกฤตาวรรณ  แสงแก้ว 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงนันภัสส์   พิศาลคุณาวัฒน์ 
เด็กหญิงพูนลาภ  แพทย์จัตุรัส 
เด็กหญิงสุภิสรา   อินทรทะกูล 
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หวงตระกูล 

43. การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3 
เด็กชายกฤษนัฐ   สถิตย์เวียงทอง 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธนัชนันท์   ศรประสิทธิ์ 
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44. การเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เด็กชายพงศ์พณิช  พรหมสุข เหรียญทอง 

45. การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เจริญสลุง 

เหรียญทอง 
เด็กชายธนาธิป   นาประสิทธิ์ 
เด็กชายปริภัทร   บุญศรี 
เด็กชายศิวกร   คุณพิบูลย์ 
เด็กชายเวหา   มีชัย 

46. การพูดภาษาอังกฤษ      
    (Impromptu Speech) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิจิตรา   พจีเพชร เหรียญทอง 

47. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงชนิกานต์   สมสิงห์ 

เหรียญทอง เด็กชายธนกร   เงินสลุง 
เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีประจันทร์ 

48. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
     ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงพัฑฒิดา   เลิศจังหรีด 

เหรียญทอง 
เด็กชายพิชานัต  พรหมณี 

49. การสร้าง Web 
Applications  

ม.4-ม.6 
นายดนัยเดช  อาจสมัย 

เหรียญทอง 
นางสาวธนพร   นาคศิลปวิจิตร 

50. การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 นางสาวพัชรี   หมื่นสายด า เหรียญทอง 

51. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (Science Show)  

ม.4-ม.6 
นางสาวศิญาภัสร์   เดชอดุลย์พัชร 

เหรียญทอง นางสาวสิริกร   วิเศษนอก 
นางสาวสุธาสิณี   นิ่มประยูร 

52. การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.4-ม.6 

นางสาวตรีทิตยพิภา  นาคแพง 

เหรียญทอง 
นางสาวนัสวรรณ   บูรณชัยสิทธิ์ 
นางสาววันวิสาข์  พานดอกไม้ 
นางสาวอาทิตยา  สาระรัมย์ 
นางสาวเกศราพร   บงกชผ่องอ าไพ 

53. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.4-ม.6 

นายจิราพัฒน์   ดาวงค์ 

เหรียญทอง 
นางสาวฉัตรชนก   ศศิชานนท์ 
นายธนธรรศ   คุ้มสว่าง 
นายธนาธิป  กลิ่นจันทร์ 
นายสัญญากร   สุบรรณพันธ์ 

54. การตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงณัชชา   คล้ายรักษ์ 

เหรียญทอง 
เด็กชายโชคชัย   การเพียร 
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55. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

หญิง 
ม.4-ม.6 นางสาวคุณัญญา   สงวนทรัพย์ เหรียญทอง 

55. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
หญิง 

ม.4-ม.6 นางสาวคุณัญญา   สงวนทรัพย์ เหรียญทอง 

56. การขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงอินทุอร นิ่มทอง เหรียญทอง 
57. การขับร้องเพลงสากลหญิง ม.4-ม.6 นางสาวมาริษา   กลิ่นเจริญ เหรียญทอง 
58. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชาย 
ม.4-ม.6 นายต้นพงศ์  จะรุมเครือ เหรียญทอง 

59. การเล่านิทาน (Story 
Telling)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงนนทวรรณ   อินเฉลียว เหรียญทอง 

60. การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจุฑามณี   บุญเผือก 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงศิริรักษ์   เหลาคม 

61. หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 
เด็กชายธนโชติ   ศรีจันทร์ 

เหรียญทอง เด็กชายธรรมชาติ   ครองพงษ์ 
เด็กชายเถลิงศักดิ์   ยศโยธิน 

62. การจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงจารุวรรณ   ศักดิ์คะทัศน์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงชิชญา   เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 
เด็กชายณัฐวุฒิ   สรรพสิทธ์ 

63. การจัดสวนแก้ว  ม.4-ม.6 
นางสาวกิตติพรรณ   พิมพ์ศักดิ์ 

เหรียญทอง นางสาวนภัสวรรณ   ระรื่นสุข 
นางสาวปภานิณ   ทองลอย 

64. การอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA 

ม.4-ม.6 นางสาววรณัณ  ข าเนตร เหรียญเงิน 

65. เรียงร้อยถ้อยความ  ม.4-ม.6 นางสาวอิสราภรณ์   บัวนาค เหรียญเงิน 

66. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงชลธิณี   กระตุดเงิน 

เหรียญเงิน เด็กหญิงทัตพิชา  ทองนอก 
เด็กหญิงทัตพิชา   เศรษฐชุ่ม 

67. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย  

ม.4-ม.6 
นางสาวจีรนันท์   วิชาค า 

เหรียญเงิน นางสาวชวัลลักษณ์   หนันทุม 
นางสาวศุภัคศรัณย์   หนันทุม 

68. การต่อสมการคณิตศาสตร์  ม.4-ม.6 นายทักษา   หนาแน่น เหรียญเงิน 
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     (เอแม็ท)  

69. การประกวดโครงงาน 
     วิทยาศาสตร์ ประเภท

สิ่งประดิษฐ์ 
ม.1-ม.3 

เด็กชายรัชพล   บัวผุด 
เหรียญเงิน เด็กหญิงวรินทร   ก่อก าลัง 

เด็กหญิงสุพิชขตา   ค้ าคูณ 

70. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (Science Show)  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงพรวิกา   ขัดเพ็ชร 

เหรียญเงิน เด็กหญิงพาขวัญ   เหลืองโสภากร 
เด็กหญิงอัญชิกา  ปราศรี 

71. การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  

ม.4-ม.6 นางสาวมัลลิกา   จันทร์แก้ว เหรียญเงิน 

72. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงวศินี  สงวนตระกูล เหรียญเงิน 
73. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 นางสาวนริศรา   วงษ์ทอง เหรียญเงิน 
74. การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นางสาวณัชชา   รอดเอ่ียม เหรียญเงิน 
75. การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 นางสาวธัญพิชา  ทองอ่อน เหรียญเงิน 
76. การเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
     สีเอกรงค ์

ม.1-ม.3 เด็กหญิงพัตรพิมล   งามสมโภชน์ เหรียญเงิน 

77. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด  

ม.1-ม.3 
เด็กชายทัตธน   พัดเงิน 

เหรียญเงิน 
เด็กชายสุกฤษฏิ์   ป้องเพชร 

78. การวาดภาพลายเส้น 
(Drawing)  

ม.1-ม.3 เด็กชายธนกฤต  แซ่กิม เหรียญเงิน 

79. การวาดภาพลายเส้น 
(Drawing)  

ม.4-ม.6 นายกรกช   พินิจศักดิ์กุล เหรียญเงิน 

80. การเดี่ยวขิม 7 หย่อง  ม.1-ม.3 เด็กหญิงวิรันยุพา   อาริยปัญญาสถาพร เหรียญเงิน 
81. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

หญิง 
ม.4-ม.6 นางสาวรัฏดา  ธนะวัฒน์ปรีชากุล เหรียญเงิน 

82. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.4-ม.6 
นางสาวณัฎฐา   มาตรีนนท์ 

เหรียญเงิน นางสาวณัฐธิดา   ไกรสงเคราะห์ 
นางสาวศุทธินี   มุ่งงาม 

83. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.4-ม.6 
นายกฤตนัย  คล้ายเรียน 

เหรียญเงิน 
นางสาวธัญญพร   เฉิน 

84. การท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนิสร   ชาดิษฐ์ เหรียญเงิน 
85. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ม.4-ม.6 นางสาวศิวปรียา  ภูหัตถการ เหรียญทองแดง 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  นางสาวอริสรา  โสภ ี
86. ซูโดก ุ ม.1-ม.3 เด็กชายสรณ์   ทางดี เหรียญทองแดง 

87. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 
เด็กหญิงกานติมา  หาทางลาน 

เหรียญทองแดง เด็กชายธนกร   ตันติไพจิตร 
เด็กชายรวิพล   พัฒน์ชัยวุฒิกุล 

88. เครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  

ม.1-ม.3 
เด็กชายจิรวัฒน์   เทียบขุนทด 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายชนกันต์   มาลาม 

89. การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงจณิสตา   วงษ์นายะ เหรียญทองแดง 

90. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
นางสาวณัฎฐกานต์   ดีเปี่ยม 

เหรียญทองแดง 
นายพชร   ยะเขียว 

91. การตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
     พลศึกษา 

ม.4-ม.6 
นางสาวรัชฎาภรณ ์  พุ่มพวง 

เหรียญทองแดง 
นายเทพทัต   เทียนบุญ 

92. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
หญิง 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุวรรณประดิษฐ์ เหรียญทองแดง 

93. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
หญิง 

ม.4-ม.6 นางสาวปลายรุ้ง พรรัตน์ เหรียญทองแดง 

94. การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
     (ครอสเวิร์ด)  

ม.4-ม.6 นางสาวอัญมณี   หิริกมล เหรียญทองแดง 

95. การสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ 

ม.4-ม.6 

นายจตุภพ จิรวรรณพันธุ์ 

ทองแดง 

นายณัฐภัทร  ทองทศ 
นายธนโชต ิ  บุญมานะ 
นายพีรวิชญ์   รุ่งหงษ์ทอง 
นายศิวกร   ด้วงสีแก้ว 
นายอรรถวุฒิ  ใจสว่าง 

96. การตัดต่อภาพยนตร์  ม.4-ม.6 
นายนพคุณ  แพทย์พิพัฒน์ 

ทองแดง 
นายนพรัตน์   ตันตระกูล 

97. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 
     ธรรมชาติในท้องถิ่น  

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงต้องตา   กลิ่นจันทร์ 

ทองแดง เด็กหญิงรวินันท์   โตเขียว 
เด็กหญิงรังสิยา  นนทสังข์ 

98. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ม.4-ม.6 นางสาวณัฐกฤตา   สง่าแสง ทองแดง 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
    ธรรมชาติในท้องถิ่น  นายพัสสน  พาทยโกศล 

นายสถิตคุณ   กระตุดเงิน 
99. การอ่านเอาเรื่องตามแนว 

PISA 
ม.1-ม.3 เด็กหญิงอภิรฎา   เดชธรรมรงค์ ทองแดง 

 
ตารางผลการแข่งขันทักษะวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล" 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ประจ าปี 2561 
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เด็กหญิงจิดาภา ทองรัตนะ 

เหรียญเงิน เด็กชายธนดุล ซื่อกิจธนโภคิน 
เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิกุล 

2. คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

เด็กชายพิสิฐพงศ์ งามเลิศชัย 

เหรียญทอง 

เด็กชายภัทรพงศ์ ขันด า 
เด็กหญิงภัทรภร อ่อนศรี 
เด็กหญิงวิลาสินี รอดเรือง 
เด็กชายศิวกร ศิริปูน 
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทางดี 

3. คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทรถ 

เหรียญทอง 
เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย 
เด็กหญิงศศิธาดา เวสสธาดา 
เด็กชายเศกสิทธิ์ วรรณโสภณ 
เด็กหญิงกัญญวีร์ พันธุขันธ์ 
เด็กชายสรณ์ ทางดี 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงโซไลดา สังข์พราหมณ์ 

 
 

  



 

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียนโรงเรียนเอกชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การศึกษาโรงเรียนเอกชน  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 ณ จังหวัดราชบุรี 
กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ ชนะเลิศ 

2. การพูดภาษาอังกฤษ 
   (Impromptu Speech) 

ป.1-ป.3 เด็กชายอภินัทธ์ อภินิธิโสภณ เหรียญทอง 

3. การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชชาพร บุญมารักษ์พันธ์ เหรียญทอง 

4. การแข่งขัน (Spelling Bee) ม.1-ม.3 เด็กชายปารมี แตงทอง เหรียญทอง 

5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก    
   คอมพิวเตอร์ 

ป.4-ป.6 
เด็กชายสัณห์ปองคุณ จันทรนิยม 

เหรียญทอง 
เด็กชายกีรติ กิตติศัพท์ขจร 

6. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

เด็กชายธนกร เงินสลุง 

เหรียญทอง เด็กหญิงปราณปริยา ศรีประจันทร์ 
เด็กหญิงชนิกานต์ สมสิงห์ 

7. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.4-ป.6 เด็กหญิงแพรวา ภูเดช เหรียญทอง 

8. การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงสวรส เล็กสถาน เหรียญทอง 

10. การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
     คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3 
เด็กหญิงวรวลัญธ์ พิมพรัตน์ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายนพัสท์ศกร ธนชิตพิพัฒ 

11. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิณห์นิภา เวสสธาดา เหรียญเงิน 

12. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
     (Science Show) 

ป.4-ป.6 

เด็กหญิงนัทธมน แก้วประดับ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงสุทธาสิณีย์ สิทธิวงศ ์

เด็กหญิงภัทร์วรัญญา อภิสิทธิ์พงษ์ 
13. การแข่งขันโปรแกรมน าเสนอ  
     (Presentation) 

ป.4-ป.6 
เด็กชายพันแสง แสงธาราทิพย์ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงภควรรณ ทองหลอด 

14. การพูดภาษาอังกฤษ  
     (Impromptu Speech) 

ป.4-ป.6 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ เหรียญเงิน 

15. การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 
เด็กหญิงรฐา ลิ้มอุปถัมภ์ 

เหรียญเงิน 
เด็กหญิงณิชาภัทร์ บุญมารักษ์พันธ์ 

16. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ม.1-ม.3 

เด็กชายจิรยุทธ์ ต่อมยิ้ม 

เหรียญเงิน เด็กชายภาณุพงศ์ จันทรถ 

เด็กหญิงทรรศธร ขวัญเพ็ง 

17. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก ม.1-ม.3 นายปฏิพนธ์ พงษ์นิล เหรียญเงิน 



 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
     คอมพิวเตอร์ เด็กชายประพฤติพงษ์ โสดา 

18. การพูดภาษาอังกฤษ  
     (Impromptu Speech) 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิจิตรา พจีเพชร เหรียญเงิน 

19. การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธนภรณ์ ชัยเจริญศิริ 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงอติกานต์ ทองเจริญ 

20. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กชายภาวัต บุญจันทร์เชย เหรียญทองแดง 

 
 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Thailand Educational Development and Evaluation Tests) 

ระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี พ.ศ. 2560 

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงภวิษย์พร   ฉัตรนรเศรษฐ์ 
ชมเชย

ระดับประเทศ 

2. ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงทรรศธร ขวัญเพ็ง 
ชมเชย

ระดับประเทศ 
 

 
ตารางแสดงผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ เทศบาลล านารายณ์ 

เทศบาลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  
กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1. ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ป.6 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทรังสิยานนท์ ชนะเลิศ 
2. ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ป.6 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน ชนะเลิศ 
3. ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ป.6 เด็กชายศิวกร  ภู่ตระกูลพัฒนา ชนะเลิศ 

 
 

 

 


