
 

 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 

 

2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
  2.1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อ 
  2.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ 
 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อความ  
 2.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 

2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 

2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–ประถมศึกษาปีท่ี 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

 

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ป.1 99 77.96 81.62 78.85 75.90 80.02 90.70 85.15 84.81 81.88 
ป.2 83 82.41 81.37 79.94 77.77 74.89 83.63 84.60 84.53 81.14 
ป.3 99 71.85 77.51 73.11 75.46 73.90 83.42 77.77 82.99 77.00 

 เฉลี่ย 77.40 80.17 77.30 76.38 76.27 85.91 82.51 84.11  



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
แยกตามระดับชั้น และสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ปีการศึกษา 2561 โดยแยก
ตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่าชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป .1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.88 
รองลงมาเป็น ชั้น ป.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.14 และ ชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.00 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.91 รองลงมาเป็น การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.11 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.27  

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 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–ประถมศึกษาปีท่ี 6 

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–ประถมศึกษาปีที่ 6 

แยกตามระดับชั้น และสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561 โดยแยกตาม
ระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ป .4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.07
รองลงมาเป็น ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.10 และ ชั้น ป.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.35 ส่วนสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.60 รองลงมาเป็นการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.88 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.82  
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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.4 109 79.15 80.25 79.88 80.49 72.12 82.21 74.97 83.46 79.07 
ป.5 126 77.09 71.70 72.55 71.02 71.09 79.27 74.44 44.64 74.35 
ป.6 137 70.77 77.00 79.01 77.34 68.56 81.92 78.09 76.11 76.10 

 เฉลี่ย 73.93 74.35 75.78 74.18 69.82 80.60 76.27 76.88  



 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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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.1 129 62.79 71.76 68.16 72.21 61.90 77.24 76.51 77.83 71.05 
ม.2 152 78.15 68.49 67.54 70.16 66.50 79.96 74.25 72.46 72.19 
ม.3 127 62.48 63.23 67.02 73.25 66.17 80.20 78.92 74.24 70.69 

 เฉลี่ย 67.81 67.83 67.57 71.87 64.86 79.14 76.56 74.84  



 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .2 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.19 รองลงมาเป็นชั้น ม.1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.05 และ ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.69
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.14 รองลงมาเป็น 
ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.56 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ  สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.86  

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

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 

  

 ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ม.1 133 67.50 68.16 75.93 72.59 61.59 84.16 78.74 80.89 73.70 

ม.2 151 78.00 69.13 72.86 67.39 65.24 76.66 76.55 72.13 72.25 

ม.3 139 64.60 70.45 66.81 68.85 65.14 77.69 79.92 68.28 70.22 

 เฉลี่ย 70.03 69.25 71.87 69.61 63.99 79.50 78.40 73.76  



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .1 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.70 รองลงมาเป็นชั้น ม.2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.25 และ ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.50 รองลงมาเป็น 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.40 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือสาระ      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.99  

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

ม.2

ม.3



 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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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 84 66.78 63.98 70.62 76.29 61.38 79.05 81.25 79.71 72.38 

ม.5 127 67.14 62.81 68.59 66.51 58.56 79.18 75.07 74.78 69.08 

ม.6 104 68.72 67.38 65.48 69.05 60.79 82.90 74.74 75.03 70.51 

 เฉลี่ย 67.55 64.72 68.23 70.62 60.24 80.38 77.02 76.50  



 

  จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .4 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.38 รองลงมาเป็นชั้น ม.6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.51 และ ชั้น ม.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.08 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.02 รองลงมาเป็นสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.50 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
คือสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.24  

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 2561 

 
  

 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 84 68.23 67.04 73.04 75.16 60.47 80.10 69.02 79.36 71.55 

ม.5 127 66.86 61.44 68.26 68.77 59.42 82.74 72.27 75.02 69.35 

ม.6 108 71.31 61.77 68.07 72.14 60.40 68.00 76.39 68.08 68.27 

 เฉลี่ย 68.80 63.42 69.79 72.02 60.10 76.95 72.56 74.15  



 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยแยกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ พบว่า ชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชั้น ม .4 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.55 รองลงมาเป็นชั้น ม.5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.35 และ ชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.27 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.95 รองลงมา
เป็นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.15 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.10  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด พบว่าสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สาระ  
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศสุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

ม.4

ม.5

ม.6



 

 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 

 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 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 5 5.10 11 11.22 5 5.10 
พอใช้ 33 33.67 46 46.93 36 36.73 

ดี 39 39.79 25 25.51 42 42.85 
ดีมาก 21 21.42 16 16.32 15 15.30 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  
         ความสามารถด้านภาษา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 
   61.21, ระดับคุณภาพ “พอใช้” ร้อยละ 33.67  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อยละ 5.10 
         ความสามารถด้านค านวณ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้ ” ร้อยละ 46.93, ระดับ

คุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 41.83  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อยละ 11.22  
         ความสามารถด้านเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี และ ดีมาก” ร้อยละ 58.15,               

ระดับคุณภาพ “พอใช้” ร้อยละ 36.73  และระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ร้อย5.10 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

จ าแนกตามความสามารถ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบจ าแนกตามความสามารถ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 62.12 50.69 57.17 56.66 
ระดับจังหวัดลพบุรี 54.01 45.87 48.54 49.47 
ระดับศึกษาธิการภาค  54.92 47.23 49.51 50.55 
ระดับสังกัด (สช) 55.13 47.52 50.02 50.91 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

จ าแนกตามความสามารถ และระดับสังกัด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2561 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า  
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านค านวณ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านเหตุผล สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 

 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 

แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 62.81 63.47 49.71 47.37 55.84 

ระดับจังหวัดลพบุรี 56.45 37.98 36.38 39.36 42.54 

ระดับสังกัด (สช) 59.59 49.29 43.10 43.24 48.81 

ระดับภาค 56.72 39.96 38.06 40.03 43.69 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

62.12

50.69

57.17 56.66
54.01

45.87

48.54 49.47

54.92

47.23

49.51
50.55

55.13

47.52

50.02 50.91
53.18

47.19 48.07
49.48

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย

อ.ส.ล.

ลพบุรี

สช

ภาค

ประเทศ



 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561     

 
          จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ แยกตามสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับสังกัด  และยังมีค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับสังกัด    
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 64.26 37.24 36.69 39.89 44.52 

ระดับจังหวัดลพบุรี 54.32 28.96 29.59 35.38 37.06 

ระดับสังกัด (สช) 53.81 31.91 30.4 35.82 37.99 

ระดับภาค 54.58 29.35 29.98 35.81 37.43 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561    

     
          จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ แยกตามสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับสังกัด  และยังมีค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับสังกัด    
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ ์
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน (อ.ส.ล.) 49.79 35.54 33.23 32.57 29.94 36.21 

ระดับจังหวัดลพบุรี 49.07 35.63 31.19 32.29 30.68 35.77 

ระดับสังกัด (สช) 45.23 34.27 34.38 30.82 29.99 34.94 

ระดับภาค 47.96 35.30 31.90 31.59 30.75 35.50 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
แยกตามสาระการเรียนรู้ และระดับสังกัดต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

 
            จากตารางและแผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าทุกระดับ  และค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับสังกัด ระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ   

 

2.2 คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
  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 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 

ป.1 99 100 - - - 
ป.2 83 98.80 1.20 - - 
ป.3 99 77.78 22.22 - - 
ป.4 109 88.99 11.01 - - 
ป.5 126 62.70 37.30 - - 
ป.6 137 100 - - - 
ม.1 133 77.10 22.90 - - 
ม.2 151 35.76 64.24 - - 
ม.3 139 81.29 18.71 - - 
ม.4 84 77.38 17.86 4.76 - 
ม.5 127 93.70 6.30 - - 
ม.6 108 75.00 25.00 - - 
รวม 1395 

จากตาราง แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
รองลงมาอยู่ในระดับดี  

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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2.3 ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 

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

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่านเกณฑ์ (1) ควรปรับปรุง (0) 

ป.1 99 47.14 52.86 - - 
ป.2 83 84.74 15.26 - - 
ป.3 99 86.87 13.13 - - 
ป.4 109 74.92 25.08 - - 
ป.5 126 30.42 69.58 - - 
ป.6 137 62.77 37.23 - - 
ม.1 133 53.69 46.31 - - 
ม.2 151 66.22 33.78 - - 
ม.3 139 46.28 53.72 - - 
ม.4 84 72.22 27.78 - - 
ม.5 127 76.64 23.10 - - 
ม.6 108 66.36 33.64 - - 
รวม 1395 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
จากตาราง แสดงการประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับด ีรองลงมาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
  



 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561 

 
 

 

2.4 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและทักษะเฉพาะด้าน อย่างหลากหลายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค และระดับประเทศ
ซึ่งสามารถสรุปผลรางวัลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการรักษ์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ระดับกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์  

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล ผลการแข่งขัน 
1. การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3 เด็กหญิงวจีกาญจน์   พูนธนเศรษฐ์ ชนะเลิศ 
2. การคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ประพันธ์ ชนะเลิศ 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงพัฑฒิดา เลิศจังหรีด ชนะเลิศ 
ม.4-ม.6 นางสาวอิสราภรณ์ บัวนาค ชนะเลิศ 

3. การย่อความ ม.4-ม.6 นางสาวคุณัญญา สงวนทรัพย์ ชนะเลิศ 
4. เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เด็กหญิงสลาวลี อุยสกุล ชนะเลิศ 

ม.4-ม.6 นางสาวพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ ชนะเลิศ 
5. การแต่งกลอนสุภาพ ม.3 เด็กหญิงปัณณัสร์ เดชอดุลย์พัชร์ ชนะเลิศ 
6. การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.6 นางสาวกนกพร ทองท้วม ชนะเลิศ 
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กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล ผลการแข่งขัน 
7. การพินิจวรรณกรรม ม.6 นางสาววรณัณ ข าเนตร ชนะเลิศ 
8. การย่อความ ป.4-ป.6 เด็กชายธฤษณุ รอดวินิจ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
9. การแต่งกลอนสี่ ป.4-ป.6 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เชิญสรรค์ติกุล รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
10. การพินิจวรรณกรรม ม.1-ม.3 นายพิทักษ์ ทองอร่าม รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
11. การย่อความ ป.1-ป.3 เด็กหญิงณิชาภา วงษ์เขียว รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
12. การย่อความ ม.1-ม.3 เด็กหญิงปรียาภรณ์ น้อยอยู่ รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
 
 

โครงการรักษ์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล ผลการแข่งขัน 
1. การคัดลายมือ ป.4-ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ประพันธ์ ชนะเลิศ 
2. เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 นางสาวพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ ชนะเลิศ 
3. การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.6 นางสาวกนกพร ทองท้วม ชนะเลิศ 
4. การพินิจวรรณกรรม ม.6 นางสาววรณัณ ข าเนตร ชนะเลิศ 
5. การพินิจวรรณกรรม ม.1-ม.3 นายพิทักษ์ ทองอร่าม รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 
 

  



 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ 
และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.1-ป.3 เด็กหญิงวจีกาญจน์   พูนธนเศรษฐ์ เหรียญทอง 

2 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชาญวิทยพันธ์ เหรียญทอง 

3 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ป.1-ป.3 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันติไพจิตร เหรียญทอง 

4 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ป.1-ป.6 เด็กชายอลังค์กรณ์  ทองคง เหรียญทอง 

5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงปณัฐศญา  เอนกศิลป์ เหรียญทอง 

6 การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงนงนภัส  เนียมค า เหรียญทอง 

7 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling)  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์ เหรียญทอง 

8 การแข่งขัน Multi Skills 
Competition  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ เหรียญทอง 

9 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงธัญธร  รูปมงคล เหรียญทอง 

เด็กหญิงธีวรา  เจริญทรัพย์ 

 
10 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ป.4-ป.6 เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร  
เหรียญทอง เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม 

11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  

ป.1-ป.3 เด็กหญิงพฤศจิกาญจน์  สังข์กรทอง เหรียญทอง 

12 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฏจ์  ประพันธ์ เหรียญทอง 

13 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  

ป.4-ป.6 เด็กชายสลามคาร  สังข์พราหมณ์ เหรียญทอง 

เด็กชายเสฏฐพันธ์  สุทธิเสถียร 

14 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์ เหรียญทอง 

15 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงทวินันท์  บุดดานอก เหรียญทอง 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

16 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง  

ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงปณัฐศญา  เอนกศิลป์ เหรียญทอง 

17 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  

ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ภักด ี เหรียญทอง 

18 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ป.1-ป.6 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เพ็ชรอยู่ เหรียญทอง 

19 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ป.1-ป.6 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยศิริ เหรียญทอง 

20 การแข่งขันเดี่ยวซออู้  ป.1-ป.6 1. เด็กชายสิรภพ  จันทรถ เหรียญทอง 

21 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ
การคาดคะเนและการสะกด
รอย  

ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณัฑฐ์ชญา  ตะกรุดเดิม เหรียญทอง 

2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีโชติ 

3. เด็กหญิงตรีทิพย์  นิตย์กระโทก 

4. เด็กหญิงพชร  เสวกจันทร์ 

5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีสุดเพียร 

6. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เชิญสวรรค์ติกุล 

22 การแข่งขันวงอังกะลุง  ป.1-ป.6 1. เด็กชายกันต์อเนก  เพ็ชรอยู ่ เหรียญทอง 
2. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยศิริ 
3. เด็กหญิงชนิษฎา  เฉลิมวัฒน์ 
4. เด็กหญิงญาณิศา  เทศโล 
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โปร่งเจริญ 
6. เด็กหญิงณิชชากานต์  มากหมู่ 
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วอ้น 
8. เด็กหญิงนลินทิพย์  ธาดาพงศ์
ประสิทธิ์ 
9. เด็กหญิงปาลิดา  กมลธรรมธาดา 
10. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ บุญมารักษ์
พันธ์ 
11. เด็กหญิงภารุจา  เทียมฤทธิ์ 
12. เด็กชายภูริวัฒน์  ประจิตร 
13. เด็กหญิงลภัสรดา  คงชาวนา 
14. เด็กหญิงลักชิกา  ราษฎร์เจริญ 
15. เด็กชายวงศธร  บุญแช่มชู 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

16. เด็กชายสิรภพ  จันทรถ 
17. เด็กหญิงสุพิชญา  พลทุมมา 
18. เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม 

23 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-ป.3 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์  ชาญวทิยพันธ์ ทอง 
24 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ

การคาดคะเนและการสะกด
รอย  

ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณัฑฐ์ชญา  ตะกรุดเดิม ทอง 
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีโชติ 
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  นิตย์กระโทก 
4. เด็กหญิงพชร  เสวกจันทร์ 
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีสุดเพียร 
6. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เชิญสวรรค์ติกุล 

25 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  

ป.4-ป.6 1. เด็กชายวรัชวิชญ ์ อภิพัฒน์พรชัย เงิน 

26 การแข่งขันเวทคณิต  ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ เงิน 
27 การแข่งขันวรรณกรรม

พิจารณ์  
ป.4-ป.6 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  สรรพัญญุติ เงิน 

28 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรื่องจาก
ภาพ) 

ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์เขียว เงิน 

29 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ)  

ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฉ่ าแสง เงิน 

30 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  

ป.1-ป.6 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย เงิน 
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี 

31 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  

ป.4-ป.6 1. เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ เงิน 

32 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองพลศรีสิริ เงิน 
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เคลือบสูงเนิน 

33 การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation)  

ป.4-ป.6 1. เด็กชายพันแสง  แสงธาราทิพย์ เงิน 
2. เด็กหญิงภควรรณ  ทองหลอด 

34 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  

ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ใบลี ทองแดง 
2. เด็กหญิงอมิสรา  สิทธิพูน 



 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 5 

ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1 การคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1-ม.3 เด็กหญิงพัฑฒิดา  เลิศจังหรีด เหรียญทอง 

2 การเรียงร้อยถ้อยความ
(เรียงความ)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่ เหรียญทอง 

3 การเรียงร้อยถ้อยความ
(เรียงความ)  

ม.4-ม.6 นางสาวพิชญาพร  สิงห์เฉลิมวงษ ์ เหรียญทอง 

4 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี ๑๑  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงปัณณภัสร์  เดชอดุลย์พัชร์ เหรียญทอง 

เด็กหญิงวลัญช์สร  หรรษ์สวรส 

5 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ  

ม.4-ม.6 นางสาวชนิกานต์  หรั่งแร่ เหรียญทอง 

นายชวินทร์  เชื้อชาญ 

6 การคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.4-ม.6 นางสาวจรัสรว ี วงศ์ทอง เหรียญทอง 

7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.1-ม.3 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี เหรียญเงิน 

8 การต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ม.4-ม.6 นายพงศธร  ชุมศิริ เหรียญเงิน 

9 การต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ม.1-ม.3 เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่ เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี 

10 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์  

ม.4-ม.6 นางสาวจรรยาพร  เทียนนาวา เหรียญทองแดง 

นางสาวจรรยาพร  เทียนนาวา 

11 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ เหรียญทอง 

12 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.4-ม.6 นายเปรมวิทย์  บุญณะกูล เหรียญทอง 

13 คิดเลขเร็ว  ม.1-ม.3 เด็กชายกฤตภพ  ธรรมมา เหรียญทองแดง 

14 การสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  

ม.4-ม.6 นายณัฐภัค  พัฒน์ชัยวุฒิกุล เหรียญเงิน 

นางสาวอริสรา  โสภ ี

15 การต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงฐิรัฎฏิกร  มงคลเกตุ เหรียญทอง 

เด็กชายเกริกไกร  ก้อนแก้ว 

16 การแข่งขันเวทคณิต  ม.1-ม.3 เด็กชายรพี  มโนมัยวงศ์ เหรียญทองแดง 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

17 การต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท)  

ม.4-ม.6 นางสาวศศิธาดา  เวสสธาดา เหรียญทองแดง 

18 การแข่งขันอากาศยานบังคับ
ด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ  

ม.4-ม.6 นายชญานนท์  อินทร์หอม เหรียญทอง 
นายชาวิช  กสิกิจนามชัย 
นายธัชพงศ์  นาคมาลี 

19 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 เด็กหญิงกานติมา  หาทางลาน เหรียญเงิน 
เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีวิไล 
เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร 

20 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 นางสาวพชรพรรณ  ไม้น้อย เหรียญทอง 
นางสาวศุภสุตา  กลิ่นซ้อน 
นางสาวสุดารัตน์  กิจพิทักษ์ 

21 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  

ม.4-ม.6 นางสาวศรุตยา  สุทธิธรรมานันต์ เหรียญทอง 
นางสาวสาธิมา  นิลผาย 
นางสาวสิริกร  วิเศษนอก 

22 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงพาสุข  ศักดิ์เลิศวานิช เหรียญเงิน 
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลิ่นอยู่ 
เด็กหญิงวิรันยุพา อาริยปัญญาสถาพร 

23 เครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน ปล่อยอิสระ  

ม.1-ม.3 เด็กชายทรรศษาปกิตติ์  เกตุพรหม เหรียญทองแดง 
เด็กชายแสงธรรม  ลีลาสันติ 

24 เครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  

ม.1-ม.3 เด็กชายชัยวัฒน์  นิลล้อม เหรียญทองแดง 
เด็กชายอัษฎายุธ  ดาวงค ์

25 การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.4-ม.6 นางสาวกชพร  กรรพุมมา เหรียญทอง 
นางสาวกฤตวรรณ  แสงแก้ว 
นางสาวจิรัชยา  เซี่ยงจง 
นางสาวศุภิสรา  อินทรทะกูล 
นางสาวเพ็ญพิชญา  หวงตระกูล 

26 การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิม์งคล เหรียญทอง 
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ่ ามาก 
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริลักษณ์ 
เด็กหญิงพิยดา  จันทรอด 
เด็กหญิงยุพารัตน์  ผ่องฉาย 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

27 การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.4-ม.6 นางสาวฉัตรชนก  ศศิชานนท์ เหรียญทอง 
นายธนวินท์  บัวบานชื่น 
นายบูรพา  ปานสุริยจันทร์ 
นางสาวพัสตราภรณ์  แวงชัยภูม ิ
นางสาวมนัสชนก  พรึกสลุง 

28 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  

ม.4-ม.6 นางสาวมัลลิกา  จันทร์แก้ว เหรียญทอง 

29 การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3 เด็กชายณัฐนนท์  พิชิ เหรียญทอง 
เด็กหญิงภาณิศา  กรองทอง 

30 การประกวดมารยาทไทย  ม.4-ม.6 นายกฤษนัฐ  สถิตย์เวียงทอง เหรียญทอง 
นางสาวธนัชนันท์  ศรประสิทธิ์ 

31 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  

ม.1-ม.3 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจเที่ยง เหรียญเงิน 

32 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ค าแหง เหรียญเงิน 

เด็กหญิงศุภิกา  แก้ววิเศษ 

33 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  

ม.4-ม.6 นางสาวชลธิณ ี กระตุดเงิน เหรียญเงิน 

นายโชคชัย  การเพียร 

34 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.1-ม.3 เด็กชายวีรากร  กลางสาทร เหรียญทอง 

35 การประกวดวงดนตรีสตริง  ชนะเลิศ เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์นายะ เหรียญทอง 

เด็กชายจักริน  เจริญสุข 

เด็กชายธนาธิป  นาประสิทธิ์ 

เด็กชายวีรภัทร  นาถ้ าพลอย 

เด็กชายเวหา  มีชัย 

36 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงสวรส  เล็กสถาน เหรียญทอง 

37 "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.4-ม.6 นางสาวปัญจพร  ทองรักษ์ เหรียญทอง 

38 การเดี่ยวระนาดเอก  ม.1-ม.3 เด็กชายพงศ์พณิช  พรหมสุข เหรียญทอง 

39 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ชาย  

ม.1-ม.3 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง เหรียญทอง 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

40 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ชาย  

ม.4-ม.6 นายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์ เหรียญทอง 

41 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
หญิง  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงสวรส  เล็กสถาน เหรียญทอง 

42 การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ชาย  

ม.1-ม.3 เด็กชายพีรชยา  ทองตั้งทุน เหรียญทอง 

43 การวาดภาพระบายสี  ม.4-ม.6 นางสาวศศิประภา  รสหอม เหรียญทอง 

44 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย  

ม.1-ม.3 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง เหรียญทอง 

45 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง  

ม.4-ม.6 นางสาวคุณัญญา  สงวนทรัพย ์ เหรียญทอง 

46 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
หญิง  

ม.4-ม.6 นางสาวสโรชา  ดีสันเทียะ เหรียญทอง 

47 การขับร้องเพลงสากลหญิง  ม.1-ม.3 เด็กหญิงเมเก้น  ทอมสัน เหรียญทอง 

48 การขับร้องเพลงสากลหญิง  ม.4-ม.6 นางสาวเอมอร  มะยมหวาน เหรียญทอง 

49 การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.4-ม.6 นายธนานันท์  ทาน้ าเที่ยง เหรียญทอง 

นายนิติพล  ดนตรี 

นายบุญญฤทธิ์  อนันต์สลุง 

นายภาณุวิชญ์  รอดเรือง 

นางสาววรมน  อุตรวีระการ 

50 การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ชาย  

ม.4-ม.6 นายวราเทพ  ภูพันนา เหรียญทอง 

51 การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์หญิง  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณประดิษฐ์ เหรียญทอง 

52 การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์หญิง  

ม.4-ม.6 นางสาวปรายรุ้ง  พรรัตน์ เหรียญทอง 

53 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย  

ม.4-ม.6 นายวราเทพ  ภูพันนา เหรียญเงิน 

54 การเขียนภาพไทยประเพณี  ม.4-ม.6 นายธนกร  เงินสลุง เหรียญเงิน 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

55 การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ 

ม.1-ม.3 เด็กหญิงนัทธมน  แก้วประดับ เหรียญเงิน 

56 การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์  

ม.4-ม.6 นางสาวซาร่า ซิลเวอร์  ทอมสัน เหรียญเงิน 

57 การวาดภาพลายเส้น 
(Drawing)  

ม.1-ม.3 เด็กชายวรพล  จันตา เหรียญเงิน 

58 การวาดภาพลายเส้น 
(Drawing)  

ม.4-ม.6 นายมนต์ปรัชญ์  กฤติเดชเดชา เหรียญเงิน 

59 การขับร้องเพลงสากลชาย  ม.4-ม.6 นายภีรพล  กุสุมาภิรมย์ เหรียญเงิน 

60 "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.1-ม.3 เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน เหรียญทองแดง 

61 การวาดภาพระบายสี  ม.1-ม.3 เด็กหญิงพัศรากร  ชาวห้วยหมาก เหรียญทองแดง 

62 การเขียนภาพไทยประเพณี  ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุชิตา  ป่าสลุง เหรียญทองแดง 

63 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐดา  พิทักษ์อ านวย เหรียญทองแดง 

เด็กชายวิศรุต  หวังเจริญกุลชัย 

64 Impromptu Speech  ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิจิตรา  พจีเพชร เหรียญทอง 

65 Impromptu Speech  ม.4-ม.6 นางสาวชุติภา  ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 

66 การเล่านิทาน (Story 
Telling)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงนนทวรรณ  อินเฉลียว เหรียญทอง 

67 การพูดเพ่ืออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6 นางสาวธัชพรรณ  ชัยวชิระศักดิ์ เหรียญทอง 

นายนรบดี  บุญเกตุ 

68 การเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน  

ม.4-ม.6 นางสาวมาริษา  กลิ่นเจริญ เหรียญทอง 

นางสาวสุธาสิณี  นิ่มประยูร 

69 การเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6 นางสาวศิริลักษณ์  กรองแก้ว เหรียญทอง 

นางสาวอักษรสินี  อินทร์พินิจ 

70 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 นางสาวกวิสรา  ศรีอนงค์ เหรียญทอง 

นางสาวตรีทิตยพิภา  นาคแพง 

นางสาวนัสวรรณ  บูรณชัยสิทธิ์ 

นางสาวอริศรา  สาล ี

นายไตรสรณ์คมน์  ยั่งยืน 

71 การเขียนเรียงความภาษาจีน  ม.4-ม.6 นางสาวจันทร์ทิพย์  ทากัน เหรียญทอง 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

72 Multi Skills Competition  ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี เหรียญทอง 

73 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ม.1-ม.3 เด็กหญิงปราณปรียา  รอดแก้ว เหรียญทอง 

เด็กหญิงปรียาภรณ์  น้อยอยู่ 

เด็กหญิงพรรษมน  จุลรัตน์ 

เด็กหญิงภัทรกร  แป้นพัฒน์ 

เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ 

74 Multi Skills Competition  ม.4-ม.6 นางสาวกฤตพร  เกิดเนตร์ เหรียญทอง 

75 การเล่านิทาน (Story 
Telling) 

ม.4-ม.6 นางสาวปริชญา  สุทธิธรรมานันท์ เหรียญทอง 

76 การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  ม.4-ม.6 นายบูรพา  ตันสุวรรณรัตน์ เหรียญทอง 

นางสาวศุภลักษณ์  โครตบัว 

77 ละครสั้นภาษาจีน  ม.4-ม.6 นางสาวกัลยกร  ด่านรักสวย เหรียญทอง 

นางสาวจีรนันท์  รักษา 

นายฐิติกร  กีบุญมี 

นางสาวศิญาภัสร์  เดชอดุลย์พัชร์ 

นางสาวศุทธินี  มุ่งงาม 

78 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ม.4-ม.6 นางสาวกนกนิภา  วงษ์สลุง เหรียญทอง 

นายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์ 

นายพีรวัส  สุขเอ่ียม 

นางสาวมณฑิดา  ชื่นชม 

นางสาวรัญชิดา  บุพลับ 

79 การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด)  

ม.1-ม.3 เด็กหญิงธัญรดา  บุญคิ้ว เหรียญเงิน 

เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งทรัพย์สมบัติ 

80 การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด)  

ม.4-ม.6 นางสาวอัญมณี  หิริกมล เหรียญเงิน 

81 การจัดการค่ายพักแรม  ม.1-ม.3 เด็กชายชิติพัทธ์  ราชบัณฑิต เหรียญทอง 

เด็กชายชุติพนธ์  ตอมพุทธา 

เด็กชายณัฐพล  โยธาจุล 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

เด็กชายปิยะ  อัมพะลพ 

เด็กชายพลลภัทร์  วงษ์ประเสริฐ 

เด็กชายภัสรนนท์  เพชรสะอาดเอ่ียม 

เด็กชายมนัสนันท์  กล่องทอง 

เด็กชายอลงกรณ์  ท ามา 

82 การสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ  

ม.4-ม.6 นายจิรสิน  ขุนจันทร์ เหรียญเงิน 
นายณัฐวัฒน์  ณ นคร 
นายธเนศ  ทองตั้งทุน 
นายวโรดม  ชัยตระกูล 
นายสถิตคุณ  กระตุดเงิน 
นายอภิสิทธิ์  แจ่มพันธ์ 

83 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation)  

ม.1-ม.3 เด็กชายกมล  ศุภลักษณ์ เหรียญทอง 
เด็กหญิงธนิษฐา  เฉินบ ารุง 

84 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 เด็กชายพิชานัต  พรหมณี เหรียญทอง 
เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม 

85 การท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ  

ม.4-ม.6 นางสาวณัฎฐกานต์  ดีเปี่ยม เหรียญทอง 
นางสาววรณัณ  ข าเนตร 
นางสาวศุภัคศรัณย์  หนันทุม 

86 การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์         

ม.4-ม.6 นายกนก  ศุภลักษณ์ เหรียญทอง 

นายธันวา  คงเกตุแก้ว 

87 การตัดต่อภาพยนตร์  ม.4-ม.6 นางสาวต้องตา  กลิ่นจันทร์ เหรียญทอง 

นางสาวรังสิยา  นันทสังข ์

88 หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  ม.4-ม.6 นายกัญญพิศิษฐ์  เฉลิมนาค เหรียญทอง 

นายทรงภูมิ  จ ารัสธนพล 

นายนวพรรษ  พิบูลย์ 

89 การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์        

ม.1-ม.3 เด็กชายปฏิพนธ์  พงษ์นิล เหรียญทอง 

เด็กชายประพฤธิ์พงศ์  โสดา 

90 การสร้าง Web 
Applications  

ม.4-ม.6 นายดนัยเดช  อาจสมัย เหรียญทอง 

นางสาวธนพร  นาคศิลปวิจิตร 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

91 หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  ม.1-ม.3 เด็กชายธนากร  บัวสุวรรณ์ เหรียญทอง 

เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย 

เด็กชายมิตรภักดิ์  กล่อมใจ 

92 หุ่นยนต์ระดับกลาง  ม.4-ม.6 นายกฤตภาส  เจียมพงษ์ เหรียญทอง 

นายปฏิภาณ  เทียนสุวรรณ 

นายเทพทัต  เทียนบุญ 

93 การจัดสวนแก้ว  ม.4-ม.6 นางสาวทัตพิชา  เศรษฐชุ่ม เหรียญทอง 

นางสาวปวีณ์พร  วงษ์วิลัย 

นางสาวสุวนันท์  สายแวว 

94 การท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง       

ม.4-ม.6 นางสาวธิดารัตน์  ยี่สุ่น เหรียญทอง 

นางสาวสุนิภา  วงษ์ทอง 

นางสาวสุพิชขตา  ค้ าคูณ 

95 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip)        

ม.1-ม.3 เด็กชายคัมภีร์  ประทุมมา เหรียญทอง 

เด็กชายอภิรักษ์  วิชาค า 

96 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.4-ม.6 นางสาวญาดา  วงษ์ปา เหรียญทอง 

นางสาวธัญญพร  เฉิน 

97 การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์        

ม.4-ม.6 นายภาสพงษ์  จุ้ยประเสริฐ เหรียญเงิน 

นายศุภกร  มามาตร 

98 การสร้าง Motion 
Infographic 

ม.4-ม.6 นางสาวณัฐกฤตา  สง่าแสง เหรียญเงิน 

นายภัชรพล  แซ่ลิ้ม 

 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68  

ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) 
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1 การเล่านิทาน (Story 
Telling)  

ม.1-ม.3  เด็กหญิงนนทวรรณ  อินเฉลียว เหรียญทอง 

2 Impromptu Speech  ม.4-ม.6  นางสาวชุติภา   ตรีพรชัยศักดิ์ เหรียญทอง 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

3 การพูดเพ่ืออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6  นางสาวธัชพรรณ  ชัยวชิระศักดิ์ เหรียญทอง 

นายนรบดี  บุญเกตุ 

4 การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงนงนภัส   เนียมค า เหรียญทอง 

5 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง 

ม.1-ม.3  เด็กหญิงสวรส   เล็กสถาน เหรียญทอง 

6 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิราพัชร   เทพศิลป์วิสุทธิ์ เหรียญเงิน 

7 การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด)  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงธีวรา   เจริญทรัพย์ เหรียญเงิน 

เด็กหญิงธัญธร   รูปมงคล 

8 การเล่านิทาน (Story 
Telling)  

ป.4-ป.6 เด็กหญิงพิชชาพร   บุญมารักษ์พันธ์ เหรียญเงิน 

9 Impromptu Speech  ม.1-ม.3  เด็กหญิงพิจิตรา   พจีเพชร เหรียญเงิน 

10 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.1-ม.3  เด็กชายวีรากร   กลางสาทร เหรียญเงิน 

11 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6 เด็กหญิงวรวลัญช์   ชาญวิทยพันธ์ เหรียญเงิน 

12 การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3  เด็กหญิงจณิสตา   วงษ์นายะ เหรียญเงิน 

เด็กชายจักริน   เจริญสุข 

เด็กชายธนาธิป   นาประสิทธิ์ 

เด็กชายวีรภัทร   นาถ้ าพลอย 

เด็กชายเวหา   มีชัย 

13 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
หญิง  

ป.1-ป.6 เด็กหญิงปณัฐศญา   เอนกศิลป์ เหรียญเงิน 

14 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3  เด็กชายพิชานัต   พรหมณี เหรียญเงิน 

เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม 

15 การท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ 

ม.4-ม.6  นางสาวณัฎฐกานต์   ดีเปี่ยม เหรียญเงิน 

นางสาววรณัณ    ข าเนตร 

นางสาวศุภัคศรัณย์   หนันทุม 

16 การเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6  นางสาวศิริลักษณ์   กรองแก้ว เหรียญทองแดง 

นางสาวอักษรสินี   อินทร์พินิจ 



 

ล าดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

17 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6  นางสาวกวิสรา   ศรีอนงค์ เหรียญทองแดง 

นางสาวตรีทิตยพิภา   นาคแพง 

นางสาวนัสวรรณ   รณชัยสิทธิ์ 

นางสาวอริศรา    

นายไตรสรณ์คมน์   ยั่งยืน 

18 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ป.1-ป.6 เด็กหญิงณัฐธิดา   ตันติไพจิตร เหรียญทองแดง 

19 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3  เด็กชายกมล    ศุภลักษณ์ เหรียญทองแดง 

(2D Animation)  เด็กหญิงธนิษฐา   เฉินบ ารุง 

20 การสร้างเกมสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เด็กชายกีรติ    กิตติศัพท์ขจร เหรียญทองแดง 

จากคอมพิวเตอร์  เด็กชายสัณห์ปองคุณ   จันทรนิยม 

 
 

 


