
ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู

1. ด.ญ.จิดาภา  หมู่พยคัฆ์ 1. นางสิริพร  ศิลศร

2. ด.ญ.ณฐักฤตา  เบญจมาศ 2. นายอฑัฒธ์พิชญุตม ์ นวนเทศ

2 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

16 เขา้ร่วม 8 1. ด.ญ.ภณัฑิรา  ปัญจชยั 1. นางสาวประภสัสร  แป้นหวา่ง

1. ด.ช.ปกรณ์  เจริญพรภิรักษ์ 1. นางสาวกรวร์ี  สุดเนตร

2. ด.ช.ศุภกร  มาลยักฤษณะชลี 2. นางอมรรัตน์  แขง็แรง

3. ด.ช.หสัวรรต  สิมมาลี

1. ด.ช.ธีทตั  ณ ลาํพนู 1. นางกรวร์ี  สุดเนตร

2. ด.ช.ภทัรพล  เนียมศรี 2. นางอมรรัตน์  แขง็แรง

3. ด.ช.อภิรัฐ  จิตรณรงค์

1. ด.ช.ธนวฒัน์  สิมานรักษ์ 1. นางสาวกรวร์ี  สุดเนตร

2. ด.ช.นพเศรษฐ์ิ  ขจรศิลป์ 2. นางอมรรัตน์  แขง็แรง

6 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เขา้ร่วม 12 1. ด.ช.ปุณณภพ  สุวรรณศิลป์ 1. นางอมรรัตน์  แขง็แรง

1. ด.ญ.ปัทมเรขา  ไซรวงศ์ 1. นางอมรรัตน์  แขง็แรง

2. ด.ช.ศิรชชั  กลางมณี 2. นางสาวนนัทน์ภสั  แนียมทอง

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. ด.ญ.กมลลกัษณ์  พทุธะเลิศพงศ์ 1. นางสาวประภสัสร  แป้นหวา่ง

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่68 ประจําปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

ณ โรงเรียนพบูิลวทิยาลัย จังหวดัลพบุรี

ระหว่าง วนัที ่9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การแข่งขนัต่อคาํศพัท์
ภาษาไทย (คาํคมเดิม) ม.1-ม.3

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๒

1. ด.ช.อคิลิส  จารุกมลกลุ 1. นางสาวเกศวลี  ทุงฤทธ์ิ

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแมท็) ม.1-ม.3

82 ทอง 6

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

63 ทองแดง 5

4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์

71 เงิน 7

3 คณิตศาสตร์ 73 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๒

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคาํอธิบายทาง

์

1 ภาษาไทย 78 เงิน 6



1. ด.ช.ฉตัรมงคล  ชานุตะโร 1. นางสาวพชัรี  พนัละบาล

2. ด.ช.ฐิติเมตต ์ แพรเมือง 2. นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจตัุรัส

3. ด.ญ.ปริยาภทัร  โภคา

1. ด.ญ.ชนนิกานต ์ เอ
ั ์

1. นางสาวพชัรี  พนัละบาล

2. ด.ญ.พชัรวลยั  ปราบวลิยั 2. นางสาวสุธิดา  เสนาะวาที

3. ด.ญ.เตชินี  วงศเ์พม

1. ด.ญ.ณฐักมล  ลว้นพร 1. นางสาวพชัรี  พนัละบาล

2. ด.ช.รัชพล  วฒิุศิริศาสตร์ 2. นางสาวโสภิตตา  อร่ามศรี

1. ด.ช.ณฐัพชัร์  ดดัวงษ์ 1. นางจนัจิรา  ขาํวจิิตร

2. ด.ช.ธนเดช  องอาจทวชียั 2. นางสาวสุวิมล  ฤทธ์ิเนติกุล

3. ด.ช.ปฏิภาณ  ใจเฉ่ีอย

4. ด.ช.ประฏิพน  เกิดโชค

5. ด.ช.สุทธิวตัร  เอกพร

1. ด.ญ.ฑิฆมัพร  สุวรรณ์ 1. นายเกษมสนัต ์ พุม่กลํ่า

2. ด.ช.ธนกฤต  วงษม์ณี 2. นางกิติมา  เสริมปรุงสุข

3. ด.ช.พงศุพฒัน์  คุม้ทรัพย์

4. ด.ญ.อนญัญา  สาตราคม

5. ด.ญ.เอมพิกา  ศรีสกลุ

1. ด.ญ.ศุภนิดา  ธรรมรักขิโต 1. นางสาวนวนนัท ์ ทองชู

2. ด.ช.สุวจัน์  อาจิณกิจ 2. นางกิติมา  เสริมปรุงสุข

1. ด.ญ.ชญานิษฐ ์ คาํสอน 1. นางกิติมา  เสริมปรุงสุข

16 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ

วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3

85.07 ทอง 10

15 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ

วฒันธรรม

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3

81 ทอง 4

14 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ

วฒันธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.1-ม.3

80 ทอง ชนะเลิศ

13 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ

วฒันธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3

82.5 ทอง 10

12 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์
 ม.1-ม.3

74.6 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑

11 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Show)
 ม.1-ม.3

-1 -

10 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3

60 ทองแดง 6



1. ด.ญ.ณิชากร  สุวรรณ 1. นายพิศิษฐ ์ กนัพล

2. ด.ญ.ทิพรัตน์  สถาพรธนาสิน 2. นางกิติมา  เสริมปรุงสุข

3. ด.ญ.นภทัรติยา  ปัตตแวว 3. นายเกษมสนัต ์ พุม่กลํ่า

4. ด.ญ.นฤมล  ลอ้อุดมสม

5. ด.ญ.ปณิตา  ปานแกว้รัศมี

6. ด.ญ.ปิยะฉตัร  ม่วงอํ่า

7. ด.ญ.พรฤทยั  มาลยักฤษณะชลี

8. ด.ญ.ศิริกาญจน์  จนัเทร์เทศ

9. ด.ญ.สุประภสัร์  ม่วงพฒัน์

10. ด.ญ.อมราลกัษณ์  สิงห์
ไพศาล

1. ด.ช.ชูวทิย ์ มะคต 1. นางอญัชลี  เหลืองอ่อน

2. ด.ช.ไตรทิพย ์ แจง้อรุณ 2. นายวรีนนท ์ พงษเ์สือ

19 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนั "ศิลป์
สร้างสรรค"์ ม.1-ม.3

79 เงิน 5 1. ด.ญ.ธนารีย ์ สุขนิคม 1. นางสาววรรา  ไพรินทร์

20 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนัวาดภาพระบายสี
 ม.1-ม.3

79 เงิน 5 1. ด.ญ.อภิชยา  สุดโลก 1. นางสุนิศา  พรศรี

21 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3

79 เงิน 5 1. ด.ช.กิตติภพ  ธนัยะปาจิต 1. นางสุนิศา  พรศรี

22 ศิลปะ-
ดนตรี

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

73 เงิน 5 1. ด.ช.ทศันวฒัน ์ สุทศันีย ์ณ อยุธยา 1. นางโสพิณ  เลก็ประชา

1. ด.ช.จกัรศิศิษ  ทองมัน่ 1. นายจกัริน  วงศส์ง่า

2. ด.ญ.นภสร  บวัโภชน์ 2. นางโสพิณ  เลก็ประชา

3. ด.ช.ปภงักร  สวา่งจิต 3. นางสุนิศา  พรศรี

4. ด.ช.พศิน  ตนัติผาติ

5. ด.ญ.พิมพล์ภสั  เงินประสบสุข

6. ด.ญ.วริณฎา  คุม้เมือง

7. ด.ช.ศิรศกัด์ิ  กลินณศกัด์ิ

8. ด.ญ.สุทธาสิณีย ์ สิทธิวงศ์

23 ศิลปะ-
นาฏศิลป์

การแข่งขนัรําวงมาตรฐาน ม.
1-ม.3

89.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑

18 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา

การแข่งขนัตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

81 ทอง 6

17 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ

วฒันธรรม

การประกวดสวดมนตแ์ปล
องักฤษ ม.1-ม.6

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑



24 ภาษาต่าง 
ประเทศ

การแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3

92 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.จีรภทัร  โสฬส 1. นางสาววรินยพุา  ใจใหญ่สลุง

1. ด.ช.กนัตพิชญ ์ ประกอบแกว้ 1. MissLou Valirie  G.Bagaporo

2. ด.ญ.บณัณิตา  องอาจทวชียั 2. MissJos  L.Savile

3. ด.ญ.ปาณิศา  ลดัดาแยม้

4. ด.ญ.ปุณยนุช  สุวรรณ
์5. ด.ช.โรจนวริทธ์  กิจคมัภิรานนท์

1. ด.ญ.กญัญาพชัร  จานไธสงค์ 1. นางสาวทิพยว์รรณ  บุญฉาย

2. ด.ช.พีระเพชร  ประวติั 2. นางสาวญาดา  โชคสวสัด์ิภิญโญ

1. ด.ช.คเชนท ์ ศิลศร 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ญ.ชลธิชา  สนัโดษ 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

3. ด.ญ.ฐิตินนัท ์ จนัทร์เนียม

1. ด.ช.จิณณวตัร  สุพรรณพงศ์ 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ช.ธีรศานต ์ เด็ดพดุซา 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

3. ด.ช.รัชชานนท ์ ปุราถานงั

1. ด.ญ.กานตพิ์ชชา  คชภูมิ 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ช.นิธิพฒัน์  ดาํรงวาจาสตัย์ 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

3. ด.ญ.สุมยัยะห์  คณโฑทอง

1. ด.ญ.ชญานิษฐ ์ นุสติ 1. นางสาวนภสร  โยธาทูล

2. ด.ญ.ปฏิมาภรณ์  สุภาภรณ์ 2. นางมยรีุ  พรมอ่อน

3. ด.ช.พิชามญชุ ์ รุ่งสวา่ง

31 การงาน
อาชีพ

การแข่งขนัทาํอาหาร นํ้าพริก
 ผกัสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3

91 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑

30 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบักลาง ม.1-ม.3

83 ทอง ชนะเลิศ

29 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัพื้นฐาน ม.1-ม.3

82.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑

28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟตแ์วร์ ม.1-ม.3

83 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๑

27 ภาษาต่าง 
ประเทศ

การแข่งขนัพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3

68.75 ทองแดง 4

26 ภาษาต่าง 
ประเทศ

การแข่งขนัละครสั้น
ภาษาองักฤษ (Skit) ม.1-ม.3

80 ทอง 5

25 ภาษาต่าง 
ประเทศ

การแข่งขนัเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3

83 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๒

1. ด.ญ.กญัญาณฐั  ปิดสายะ 1. นายพิศิษฐ ์ กนัพล


