สรุ ปผลกิจกรรมแข่ งขัน
โรงเรียนอัสสั มชั ญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปี
ณ สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่ าง วันที่ 6 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับ หมวดหมู่
รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครู
85
ทอง
รอง 1. ด.ช.กันตพัฒน์ ถาวรพิริยพงษ์ 1. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์ นวนเทศ
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์
2. นางสิ ริพร ศิลศร
ชนะเลิศ 2. ด.ช.สหรัตน์ ธี ร
ภาษาไทย (คําคมเดิม) ป.4อันดับที่
ป.6
2 คณิ ตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู ้ในคณิ ตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

80

3 คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

76

เงิน

4 คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-

78

เงิน

5 คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันซู โดกุ ป.1-ป.6

40

เข้าร่ วม

6 คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิ ต ป.1-ป.3

79

7 คณิ ตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิ ต ป.4-ป.6
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ทอง

5

1. ด.ช.กฤตยชญ์ หลีชาติ 1. นางสาวนันท์นภัส เนียมทอง
2. ด.ช.กิตติธชั วงษ์นุ่ม 2. นางชุติพร วงศ์ใหญ่
3. ด.ญ.สุชานันท์ จันทร์แรม

รอง 1. ด.ญ.ณัฐธยาน์ เนียมอ่อน 1. นางชุติพร วงศ์ใหญ่
ชนะเลิศ 2. ด.ช.โภควินท์ ดิษฐขํา 2. นางสาวกรวีร์ สุดเนตร
อันดับที่
๒
6 1. ด.ญ.นันท์นภัส ช้างโฉม 1. นางสาวนันท์นภัส เนียมทอง
2. ด.ญ.นันท์นภัส แก้วตุมกา 2. นางชุติพร วงศ์ใหญ่
15

1. ด.ช.ธนาธิ ป เกิดศักดิ์ 1. นางชุติพร วงศ์ใหญ่

รอง 1. ด.ญ.ธันย์ชยา พงศ์
ชนะเลิศ พัฒนรัฐ
อันดับที่
62 ทองแดง 7 1. ด.ญ.ชนัญชิดา จิตรี
ฉาย

76.5

เงิน

เงิน

1. นางสาวสุพานิช ตนนาซํา

1. นางสาวเกศวลี ทุงฤทธิ์

รอง 1. ด.ช.ณัฐนันท์ ศิริพงษ์วไล 1. นางสาวสุมาลี ปุ๋ ยจัตุรัส
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.ปุณณภา กนกพารา 2. นางสาวสุรินทร์ดา ชูชาติ
อันดับที่ 3. ด.ญ.สุพรรณิ กา เรื อง

9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ป.4-ป.6

78

10 สังคมศึกษา การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.4-ป.6
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

83

เงิน

8

1. ด.ญ.ญาณิ ศา ปุณยธร 1. นางสาวทิพวรรณ ทัยสมัย
2. ด.ญ.ณิ ชานันท์ กฤตพัฒนากุล 2. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค

3. ด.ญ.ปิ ยาพัชร วุฒิโสภากร

ทอง

4

1. ด.ญ.กัญญาภัค เนตรประไพ

1. นางสาวสุวมิ ล ฤทธิ์เนติ

2. ด.ญ.ขวัญแก้ว คูประสิ ทธิ์ 2. นางจันจิรา ขําวิจิตร

3. ด.ญ.ณัฐชยา สุ กใส
4. ด.ญ.ณัฐณิ ชา กําลังเหลือ

11 สังคมศึกษา การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

-1

-

12 สังคมศึกษา การประกวดสวดมนต์แปล
ไทย ป.1-ม.3
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

79

เงิน

5. ด.ญ.ฟ้าใส กลิ้งฝอย
1. ด.ญ.นนทินี บุญตุวงษ์ 1. นางจันจิรา ขําวิจิตร

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

1. ด.ญ.กนกกร คงถาวร 1. นางกิติมา เสริ มปรุ ง
2. ด.ช.จิตติพฒั น์ คํานวรพร 2. นางจันจิรา ขําวิจิตร

3. ด.ญ.ชลันธร บุญเลี้ยง
4. ด.ช.ทัตพงศ์ เดโช
5. ด.ญ.ธมลชนก มณี
6. ด.ญ.ธัญนาถ

3. นางสาวพรรณผกา ยะมงคล

7. ด.ญ.ปานวาด พันธุ์แน่น
8. ด.ญ.มนัสนันท์ คนละเอียด

9. ด.ช.ยศพัทธ์ นันโต
10. ด.ช.สุ ริศร์ เสาศิริ
รอง 1. ด.ช.กฤติพงศ์ อําไพจิตต์ 1. นายวีรนนท์ พงษ์เสื อ
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.สุวชิ ญา สุวรรณพันธ์ 2. นางอัญชลี เหลืองอ่อน
อันดับที่

13 สุ ขศึกษา
และพล
ศึกษา

การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

84

ทอง

14 ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์ สร้างสรรค์
ป.1-ป.3

91

ทอง

4

1. ด.ญ.รมิดา ใจศิริ

15 ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์ สร้างสรรค์
ป.4-ป.6

94

ทอง

4

1. ด.ญ.ชลาลัย วัฒนพงษ์ 1. นางสาววรรา ช่วยบํารุ ง

1. นางสาววรรา ช่วยบํารุ ง

รอง 1. ด.ญ.ชิชญาณิ กานต์ สุดตา 1. นางสาววรรา ช่วยบํารุ ง
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

16 ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6

87

ทอง

17 ศิลปะดนตรี
18 ศิลปะดนตรี
19 ศิลปะดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ป.1-ป.6

71

เงิน

5

1. ด.ช.อิทธิ มนต์ พรศรี 1. นางโสพิณ เล็กประชา

74

เงิน

6

93

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. ด.ญ.ทักษพร อํานวย 1. นางโสพิณ เล็กประชา
พร
1. ด.ญ.ศิรมณี ศิลศร 1. นางโสพิณ เล็กประชา

20 ศิลปะดนตรี

การประกวดดนตรี ประเภท
วงเครื่ องลม (Wind
Ensemble) ป.1-ป.6

88

ทอง

ชนะเลิศ 1. ด.ญ.กัญญ์วรา บุญยิง่ 1. นายเจนณรงค์ สันติวงษ์
2. ด.ญ.ชญาดา ธาระจักร์ 2. นางสุ นิศา พรศรี
3. ด.ญ.ชนัญชิดา สิ ทธิ 3. นางโสพิณ เล็กประชา
4. ด.ญ.ชยิสรา ขันโท 4. นายจักริ น วงศ์สง่า
5. ด.ช.ธันชนน ดีเพ็ชร
6. ด.ช.ปิ ยภัทร สถาพรธนาสิ น

7. ด.ญ.พีรญา ระลอก
8. ด.ญ.ภวิตรา สิ งห์เกิด
9. ด.ญ.มินิลธารา บุตโรบล

10. ด.ญ.ลลนา เถาว์ชาลี
11. ด.ญ.วรัชยา พงศ์พฒั นรัฐ
12. ด.ญ.เบญญาภา ภู่พฒั น์วิบูรย์

21 ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน
ป.1-ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ 1. ด.ช.กันต์ระพี งามสง่า 1. นายจักริ น วงษ์สง่า
2. ด.ช.ทัตเทพ ไชโย 2. นางสุ นิศา พรศรี
3. ด.ญ.ธัญพิชชา ส้มส้า 3. นางโสพิณ เล็กประชา
4. ด.ช.ปภังกร สู ตรสุ ข
5. ด.ญ.พรนภา คุ้่มภัย
6. ด.ช.ภูมิราชย์ เงินพูล
7. ด.ญ.มายา แครอลไลน์
8. ด.ญ.สุพรรณษา พูลไชย

9. ด.ช.อภินนั ท์ บัวผัน
10. ด.ญ.อริ ศรา สมตัว

22 ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทย
อนุรักษ์ ป.1-ป.6

80

ทอง

รอง 1. ด.ญ.กมลชนก ประ
ชนะเลิศ 2. ด.ญ.กัญญานิษฐ์ กิจคัมภิรานนท์
อันดับที่ 3. ด.ญ.ชญาดา ชัชวาลย์
๒ 4. ด.ญ.ณัฐสุรางค์ เสื อเลี้ยง

1. นายจักริ น วงษ์สง่า
2. นางโสพิณ เล็กประชา
3. นางสุ นิศา พรศรี
4. นายเจนณรงค์ สันติวงษ์

5. ด.ญ.ธัญญารัตน์ จุย้ ลําเพ็ญ

6. ด.ญ.พิมพ์พรรณ รัตนวงศ์

7. ด.ญ.ภูริชญา ยิม้ ใย
8. ด.ญ.แจ๊สมิน นาโอมี เบียร์วลั ด์

23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
25 หุ่นยนต์

26 ปฐมวัย

การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ป.1-ป.6
การปั้ นดินนํ้ามัน ปฐมวัย

74
85

-1

-1

เงิน
ทอง

-

-

4

1. ด.ญ.มนัสนันท์ เศรษฐหิ รัญ

1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค

2. ด.ญ.อนันตญา ศิริรัชตบุตร

2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง

รอง 1. ด.ญ.ญาณิ ศา นุชมี
ชนะเลิศ 2. ด.ช.ธนวัฒน์ อรรถ
อันดับที่ 3. ด.ญ.ปวีรตา บุญเกิด
1. ด.ช.นนทพัฒน์ มานพ
2. ด.ช.ภูวศิ แก้วมงคล

1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค
2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง

1. นางสาวณิ ชารัศมิ์ วิสิฐสิ ริโชค
2. นางสาวสุวรรณี เชื้อคง

3. ด.ช.อชิรวิชญ์ อาดัม
1. ด.ญ.ชนัญชิดา คําดี 1. นางธิ ดาภรณ์ พรหม
2. ด.ช.ธชย กาญจนะ
3. ด.ช.พิษณุ ภูครองทอง

2. นางสาวอุไรรัตน์ หอทับทิม

