
ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1. ด.ช.กนัตพฒัน์  ถาวรพิริยพงษ์ 1. นายอฑัฒธ์พิชญุตม ์ นวนเทศ

2. ด.ช.สหรัตน์  ธีร 2. นางสิริพร  ศิลศร

1. ด.ช.กฤตยชญ ์ หลีชาติ 1. นางสาวนนัทน์ภสั  เนียมทอง

2. ด.ช.กิตติธชั  วงษนุ่์ม 2. นางชุติพร  วงศใ์หญ่
3. ด.ญ.สุชานนัท ์ จนัทร์แรม

1. ด.ญ.ณฐัธยาน์  เนียมอ่อน 1. นางชุติพร  วงศใ์หญ่

2. ด.ช.โภควนิท ์ ดิษฐขาํ 2. นางสาวกรวร์ี  สุดเนตร

1. ด.ญ.นนัทน์ภสั  ชา้งโฉม 1. นางสาวนนัทน์ภสั  เนียมทอง

2. ด.ญ.นนัทน์ภสั  แกว้ตุมกา 2. นางชุติพร  วงศใ์หญ่

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัเวทคณิต ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. ด.ญ.ชนญัชิดา  จิตรี
ฉาย

1. นางสาวเกศวลี  ทุงฤทธ์ิ

1. ด.ช.ณฐันนัท ์ ศิริพงษว์ไล 1. นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจตัุรัส

2. ด.ญ.ปุณณภา  กนกพารา 2. นางสาวสุรินทร์ดา  ชูชาติ

3. ด.ญ.สุพรรณิกา  เรือง

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่68 ประจําปี

ณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระหว่าง วนัที ่6 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

8 วทิยาศาสตร์ การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ป.4-ป.6

76.5 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

1. ด.ช.ธนาธิป  เกิดศกัด์ิ 1. นางชุติพร  วงศใ์หญ่

6 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัเวทคณิต ป.1-ป.3 79 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

1. ด.ญ.ธนัยช์ยา  พงศ์
พฒันรัฐ

1. นางสาวสุพานิช  ตนนาซาํ

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เขา้ร่วม 15

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแมท็) ป.1-

78 เงิน 6

3 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

76 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

 ๒

2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยกุตใ์ช ้ป.4-ป.6

80 ทอง 5

1 ภาษาไทย การแข่งขนัต่อคาํศพัท์
ภาษาไทย (คาํคมเดิม) ป.4-
ป.6

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี



1. ด.ญ.ญาณิศา  ปุณยธร 1. นางสาวทิพวรรณ  ทยัสมยั

2. ด.ญ.ณิชานนัท ์ กฤตพฒันากุล 2. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

3. ด.ญ.ปิยาพชัร  วฒิุโสภากร

1. ด.ญ.กญัญาภคั  เนตรประไพ 1. นางสาวสุวมิล  ฤทธ์ิเนติ

2. ด.ญ.ขวญัแกว้  คูประสิทธ์ิ 2. นางจนัจิรา  ขาํวจิิตร

3. ด.ญ.ณฐัชยา  สุกใส
4. ด.ญ.ณฐัณิชา  กาํลงัเหลือ

5. ด.ญ.ฟ้าใส  กล้ิงฝอย

1. ด.ญ.กนกกร  คงถาวร 1. นางกิติมา  เสริมปรุง

2. ด.ช.จิตติพฒัน์  คาํนวรพร 2. นางจนัจิรา  ขาํวจิิตร

3. ด.ญ.ชลนัธร  บุญเล้ียง 3. นางสาวพรรณผกา  ยะมงคล

4. ด.ช.ทตัพงศ ์ เดโช

5. ด.ญ.ธมลชนก  มณี

6. ด.ญ.ธญันาถ  

7. ด.ญ.ปานวาด  พนัธ์ุแน่น

8. ด.ญ.มนสันนัท ์ คนละเอียด

9. ด.ช.ยศพทัธ์  นนัโต

10. ด.ช.สุริศร์  เสาศิริ
1. ด.ช.กฤติพงศ ์ อาํไพจิตต์ 1. นายวรีนนท ์ พงษเ์สือ
2. ด.ญ.สุวชิญา  สุวรรณพนัธ์ 2. นางอญัชลี  เหลืองอ่อน

14 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์
ป.1-ป.3

91 ทอง 4 1. ด.ญ.รมิดา  ใจศิริ 1. นางสาววรรา  ช่วยบาํรุง

15 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์
ป.4-ป.6

94 ทอง 4 1. ด.ญ.ชลาลยั  วฒันพงษ์ 1. นางสาววรรา  ช่วยบาํรุง

13 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา

การแข่งขนัตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

84 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

1. ด.ญ.นนทินี  บุญตุวงษ์ 1. นางจนัจิรา  ขาํวจิิตร

12 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ
วฒันธรรม

การประกวดสวดมนตแ์ปล
ไทย ป.1-ม.3

79 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

 ๑

11 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ
วฒันธรรม

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6

-1 -

10 สังคมศึกษา
 ศาสนา
และ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.4-ป.6

83 ทอง 4

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

78 เงิน 8



16 ศิลปะ-
ทศันศิลป์

การแข่งขนัการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6

87 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๒

1. ด.ญ.ชิชญาณิกานต ์ สุดตา 1. นางสาววรรา  ช่วยบาํรุง

17 ศิลปะ-
ดนตรี

การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก 
ป.1-ป.6

71 เงิน 5 1. ด.ช.อิทธิมนต ์ พรศรี 1. นางโสพิณ  เล็กประชา

18 ศิลปะ-
ดนตรี

การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่
 ป.1-ป.6

74 เงิน 6 1. ด.ญ.ทกัษพร  อาํนวย
พร

1. นางโสพิณ  เล็กประชา

1. ด.ญ.กญัญว์รา  บุญยิง่ 1. นายเจนณรงค ์ สนัติวงษ์

2. ด.ญ.ชญาดา  ธาระจกัร์ 2. นางสุนิศา  พรศรี

3. ด.ญ.ชนญัชิดา  สิทธิ 3. นางโสพิณ  เล็กประชา

4. ด.ญ.ชยสิรา  ขนัโท 4. นายจกัริน  วงศส์ง่า

5. ด.ช.ธนัชนน  ดีเพช็ร
6. ด.ช.ปิยภทัร  สถาพรธนาสิน

7. ด.ญ.พีรญา  ระลอก

8. ด.ญ.ภวติรา  สิงห์เกิด
9. ด.ญ.มินิลธารา  บุตโรบล

10. ด.ญ.ลลนา  เถาวช์าลี
11. ด.ญ.วรัชยา  พงศพ์ฒันรัฐ

12. ด.ญ.เบญญาภา  ภู่พฒัน์วิบูรย์

1. ด.ช.กนัตร์ะพี  งามสง่า 1. นายจกัริน  วงษส์ง่า

2. ด.ช.ทตัเทพ  ไชโย 2. นางสุนิศา  พรศรี

3. ด.ญ.ธญัพิชชา  ส้มส้า 3. นางโสพิณ  เล็กประชา

4. ด.ช.ปภงักร  สูตรสุข

5. ด.ญ.พรนภา  คุ่้มภยั

6. ด.ช.ภูมิราชย ์ เงินพูล

7. ด.ญ.มายา  แครอลไลน์
8. ด.ญ.สุพรรณษา  พลูไชย

9. ด.ช.อภินนัท ์ บวัผนั

10. ด.ญ.อริศรา  สมตวั

21 ศิลปะ-
นาฏศิลป์

การแข่งขนัรําวงมาตรฐาน 
ป.1-ป.6

87 ทอง ชนะเลิศ

20 ศิลปะ-
ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภท
วงเคร่ืองลม (Wind 
Ensemble) ป.1-ป.6

88 ทอง ชนะเลิศ

19 ศิลปะ-
ดนตรี

การแข่งขนัเด่ียวขิม ๗ หยอ่ง
 ป.1-ป.6

93 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี ๒

1. ด.ญ.ศิรมณี  ศิลศร 1. นางโสพิณ  เล็กประชา



1. ด.ญ.กมลชนก  ประ 1. นายจกัริน  วงษส์ง่า
2. ด.ญ.กญัญานิษฐ ์ กิจคมัภิรานนท์ 2. นางโสพิณ  เล็กประชา

3. ด.ญ.ชญาดา  ชชัวาลย์ 3. นางสุนิศา  พรศรี
4. ด.ญ.ณฐัสุรางค ์ เสือเล้ียง 4. นายเจนณรงค ์ สนัติวงษ์

5. ด.ญ.ธญัญารัตน์  จุย้ลาํเพญ็

6. ด.ญ.พิมพพ์รรณ  รัตนวงศ์

7. ด.ญ.ภูริชญา  ยิม้ใย
8. ด.ญ.แจส๊มิน นาโอมี  เบียร์วลัด์

1. ด.ญ.มนสันนัท ์ เศรษฐหิรัญ 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ญ.อนนัตญา  ศิริรัชตบุตร 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

1. ด.ญ.ญาณิศา  นุชมี 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ช.ธนวฒัน์  อรรถ 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

3. ด.ญ.ปวรีตา  บุญเกิด

1. ด.ช.นนทพฒัน์  มานพ 1. นางสาวณิชารัศม์ิ  วิสิฐสิริโชค

2. ด.ช.ภูวศิ  แกว้มงคล 2. นางสาวสุวรรณี  เช้ือคง

3. ด.ช.อชิรวชิญ ์ อาดมั

1. ด.ญ.ชนญัชิดา  คาํดี 1. นางธิดาภรณ์  พรหม

2. ด.ช.ธชย  กาญจนะ 2. นางสาวอุไรรัตน์  หอทบัทิม

3. ด.ช.พิษณุ  ภูครองทอง

26 ปฐมวยั การป้ันดินนํ้ามนั ปฐมวยั -1 -

25 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบักลาง ป.1-ป.6

-1 -

24 หุ่นยนต์ การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัพื้นฐาน ป.1-ป.6

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์

74 เงิน 4

22 ศิลปะ-
นาฏศิลป์

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ ์ป.1-ป.6

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัท่ี

 ๒


