สรุ ปผลกิจกรรมแข่ งขัน
โรงเรียนอัสสั มชั ญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต ๕ (สิ งห์ บุรี,ลพบุรี,ชั ยนาท,อ่ างทอง)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปี การศึกษา 2561 สั งกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ระหว่ าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับ หมวดหมู่
รายการ
คะแนน เหรียญ
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์
78
เงิน
ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3
2

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทาง
คณิ ตศาสตร์ ม.1-ม.3

16

เข้าร่ วม

3

คณิ ตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรื อคําอธิ บายทาง
์
คณิ ตศาสตร์ การประกวดโครงงาน

73

เงิน

71

เงิน

4

นักเรียน
อันดับ
6 1. ด.ญ.จิดาภา หมู่พยัคฆ์

1. นางสิ ริพร ศิลศร

2. ด.ญ.ณัฐกฤตา เบญจมาศ 2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์ นวนเทศ

8

1. ด.ญ.ภัณฑิรา ปั ญจชัย

1. นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

รอง 1. ด.ช.ปกรณ์ เจริ ญพรภิรักษ์ 1. นางสาวกรวีร์ สุดเนตร
ชนะเลิศ 2. ด.ช.ศุภกร มาลัยกฤษณะชลี 2. นางอมรรัตน์ แข็งแรง
อันดับที่ ๒ 3. ด.ช.หัสวรรต สิ มมาลี
7

คณิ ตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู ้ในคณิ ตศาสตร์
5

ครู

1. ด.ช.ธีทตั ณ ลําพูน

1. นางกรวีร์ สุดเนตร

2. ด.ช.ภัทรพล เนียมศรี

2. นางอมรรัตน์ แข็งแรง

3. ด.ช.อภิรัฐ จิตรณรงค์

5

1. ด.ช.ธนวัฒน์ สิ มานรักษ์ 1. นางสาวกรวีร์ สุดเนตร

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้

63 ทองแดง

6

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ม.1-ม.3

22

เข้าร่ วม

12

1. ด.ช.ปุณณภพ สุวรรณศิลป์ 1. นางอมรรัตน์ แข็งแรง

7

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

82

ทอง

6

1. ด.ญ.ปั ทมเรขา ไซรวงศ์

1. นางอมรรัตน์ แข็งแรง

2. ด.ช.ศิรชัช กลางมณี

2. นางสาวนันท์นภัส แนียมทอง

8

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันซู โดกุ ม.1-ม.3

67 ทองแดง

9

คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิ ต ม.1-ม.3

81

2. ด.ช.นพเศรษฐิ์ ขจรศิลป์

ทอง

5

2. นางอมรรัตน์ แข็งแรง

1. ด.ญ.กมลลักษณ์ พุทธะเลิศพงศ์ 1. นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

รอง 1. ด.ช.อคิลิส จารุ กมลกุล
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. นางสาวเกศวลี ทุงฤทธิ์

10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

60 ทองแดง

6

1. ด.ช.ฉัตรมงคล ชานุตะโร 1. นางสาวพัชรี พันละบาล
2. ด.ช.ฐิติเมตต์ แพรเมือง

2. นางสาวสุมาลี ปุ๋ ยจัตุรัส

3. ด.ญ.ปริ ยาภัทร โภคา

11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3

-1

12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3

74.6

เงิน

13 สังคมศึกษา การประกวดเพลงคุณธรรม
ศาสนา ม.1-ม.3
และ
วัฒนธรรม

82.5

ทอง

14 สังคมศึกษา การประกวดภาพยนตร์ ส้ นั
ศาสนา ม.1-ม.3
และ
วัฒนธรรม

80

1. ด.ญ.ชนนิกานต์ เอ
1. นางสาวพัชรี พันละบาล
ั ์
2. ด.ญ.พัชรวลัย ปราบวิลยั 2. นางสาวสุธิดา เสนาะวาที

-

3. ด.ญ.เตชินี วงศ์เพม

รอง 1. ด.ญ.ณัฐกมล ล้วนพร 1. นางสาวพัชรี พันละบาล
ชนะเลิศ 2. ด.ช.รัชพล วุฒิศิริศาสตร์ 2. นางสาวโสภิตตา อร่ ามศรี
อันดับที่ ๑
10

1. ด.ช.ณัฐพัชร์ ดัดวงษ์

1. นางจันจิรา ขําวิจิตร

2. ด.ช.ธนเดช องอาจทวีชยั 2. นางสาวสุวิมล ฤทธิ์เนติกุล
3. ด.ช.ปฏิภาณ ใจเฉี่ อย
4. ด.ช.ประฏิพน เกิดโชค
5. ด.ช.สุทธิวตั ร เอกพร

ทอง

ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ฑิฆมั พร สุวรรณ์

1. นายเกษมสันต์ พุม่ กลํ่า

2. ด.ช.ธนกฤต วงษ์มณี

2. นางกิติมา เสริ มปรุ งสุข

3. ด.ช.พงศุพฒั น์ คุม้ ทรัพย์
4. ด.ญ.อนัญญา สาตราคม
5. ด.ญ.เอมพิกา ศรี สกุล

15 สังคมศึกษา การประกวดเล่านิทาน
ศาสนา คุณธรรม ม.1-ม.3
และ
วัฒนธรรม

16 สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.
ศาสนา 1-ม.3
และ
วัฒนธรรม

81

ทอง

4

1. ด.ญ.ชญานิษฐ์ คําสอน

85.07

ทอง

10

1. ด.ญ.ศุภนิดา ธรรมรักขิโต 1. นางสาวนวนันท์ ทองชู
2. ด.ช.สุวจั น์ อาจิณกิจ

1. นางกิติมา เสริ มปรุ งสุข

2. นางกิติมา เสริ มปรุ งสุข

17 สังคมศึกษา การประกวดสวดมนต์แปล
ศาสนา อังกฤษ ม.1-ม.6
และ
วัฒนธรรม

80

ทอง

1. นายพิศิษฐ์ กันพล
รอง 1. ด.ญ.ณิ ชากร สุวรรณ
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.ทิพรัตน์ สถาพรธนาสิ น 2. นางกิติมา เสริ มปรุ งสุข
อันดับที่ ๑ 3. ด.ญ.นภัทรติยา ปั ตตแวว 3. นายเกษมสันต์ พุม่ กลํ่า
4. ด.ญ.นฤมล ล้ออุดมสม
5. ด.ญ.ปณิ ตา ปานแก้วรัศมี
6. ด.ญ.ปิ ยะฉัตร ม่วงอํ่า
7. ด.ญ.พรฤทัย มาลัยกฤษณะชลี
8. ด.ญ.ศิริกาญจน์ จันเทร์เทศ

9. ด.ญ.สุประภัสร์ ม่วงพัฒน์
10. ด.ญ.อมราลักษณ์ สิ งห์
ไพศาล

18

19
20

1. ด.ช.ชูวทิ ย์ มะคต

1. นางอัญชลี เหลืองอ่อน

2. ด.ช.ไตรทิพย์ แจ้งอรุ ณ

2. นายวีรนนท์ พงษ์เสื อ

5

1. ด.ญ.ธนารี ย ์ สุขนิคม

1. นางสาววรรา ไพริ นทร์

เงิน

5

1. ด.ญ.อภิชยา สุดโลก

1. นางสุนิศา พรศรี

สุ ขศึกษา การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ข
และพล ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ศึกษา

81

ศิลปะทัศนศิลป์
ศิลปะทัศนศิลป์

79

เงิน

79

การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3

ทอง

6

21

ศิลปะ- การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ทัศนศิลป์ (Drawing) ม.1-ม.3

79

เงิน

5

1. ด.ช.กิตติภพ ธันยะปาจิต 1. นางสุนิศา พรศรี

22

ศิลปะ- การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ดนตรี ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

73

เงิน

5

1. ด.ช.ทัศนวัฒน์ สุ ทศั นีย ์ ณ อยุธยา

23

ศิลปะ- การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.
นาฏศิลป์ 1-ม.3

89.8

ทอง

รอง 1. ด.ช.จักรศิศิษ ทองมัน่
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.นภสร บัวโภชน์
อันดับที่ ๑ 3. ด.ช.ปภังกร สว่างจิต
4. ด.ช.พศิน ตันติผาติ
5. ด.ญ.พิมพ์ลภัส เงินประสบสุข

6. ด.ญ.วริ ณฎา คุม้ เมือง
7. ด.ช.ศิรศักดิ์ กลินณศักดิ์
8. ด.ญ.สุทธาสิ ณีย ์ สิ ทธิวงศ์

1. นางโสพิณ เล็กประชา

1. นายจักริ น วงศ์สง่า
2. นางโสพิณ เล็กประชา
3. นางสุนิศา พรศรี

24

ภาษาต่าง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประเทศ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

92

ทอง

25

ภาษาต่าง การแข่งขันเล่านิทาน (Story
ประเทศ Telling) ม.1-ม.3

83

ทอง

26

ภาษาต่าง การแข่งขันละครสั้น
ประเทศ ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

80

ทอง

ชนะเลิศ 1. ด.ญ.จีรภัทร โสฬส

1. นางสาววริ นยุพา ใจใหญ่สลุง

รอง 1. ด.ญ.กัญญาณัฐ ปิ ดสายะ 1. นายพิศิษฐ์ กันพล
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
5

1. ด.ช.กันตพิชญ์ ประกอบแก้ว 1. MissLou Valirie G.Bagaporo

2. ด.ญ.บัณณิ ตา องอาจทวีชยั 2. MissJos L.Savile
3. ด.ญ.ปาณิ ศา ลัดดาแย้ม
4. ด.ญ.ปุณยนุช สุวรรณ
์
5. ด.ช.โรจนวริ
ทธ์ กิจคัมภิรานนท์

27

ภาษาต่าง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ประเทศ ภาษาจีน ม.1-ม.3

68.75 ทองแดง

4

1. ด.ญ.กัญญาพัชร จานไธสงค์

1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญฉาย

2. ด.ช.พีระเพชร ประวัติ

2. นางสาวญาดา โชคสวัสดิ์ภิญโญ

28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

83

ทอง

1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค
รอง 1. ด.ช.คเชนท์ ศิลศร
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.ชลธิชา สันโดษ
2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง
อันดับที่ ๑ 3. ด.ญ.ฐิตินนั ท์ จันทร์เนียม

29

หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

82.6

ทอง

รอง 1. ด.ช.จิณณวัตร สุพรรณพงศ์ 1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค
ชนะเลิศ 2. ด.ช.ธีรศานต์ เด็ดพุดซา 2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง
อันดับที่ ๑ 3. ด.ช.รัชชานนท์ ปุราถานัง

30

หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.1-ม.3

83

ทอง

ชนะเลิศ 1. ด.ญ.กานต์พิชชา คชภูมิ
2. ด.ช.นิธิพฒั น์ ดํารงวาจาสัตย์

1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค

2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง

3. ด.ญ.สุมยั ยะห์ คณโฑทอง

31

การงาน การแข่งขันทําอาหาร นํ้าพริ ก
อาชีพ ผักสด เครื่ องเคียง ม.1-ม.3

91

ทอง

1. นางสาวนภสร โยธาทูล
รอง 1. ด.ญ.ชญานิษฐ์ นุสติ
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.ปฏิมาภรณ์ สุภาภรณ์ 2. นางมยุรี พรมอ่อน
อันดับที่ ๑ 3. ด.ช.พิชามญชุ์ รุ่ งสว่าง

