
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
 โรงเรียนสาธติพฒันา สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา คร ั�งที� 67 ประจําปีการศกึษา 2560 สงักดัเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษา

 ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาต่างๆ ท ั�ง 11 ศูนย์ 
 ระหว่าง วนัที� 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย
ป.1-ป.3

86 ทอง 16 1. เด็กชายกรฤทธิ�
  สวุริยิะกลุชยั 

  

1. นางสาวศริิ
พร  ศรีกะชา

  

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย
ป.4-ป.6

63 ทองแดง 47 1. เด็กหญงิกฤษ
กะรตั   แกว้น้อย 

  

1. นางสาววรรณ
า   แถมพยคัฆ์

  

3 ภาษาไทย การแขง่ขนัอา่นเอาเรื�องตามแนว
PISA ป.1-ป.3

83 ทอง 6 1. เด็กหญงิปณุศ
ยา   พูลศริ ิ

  

1. นางอกัษรา
พร   คาํยอด

  

4 ภาษาไทย การแขง่ขนัอา่นเอาเรื�องตามแนว
PISA ป.4-ป.6

65 ทองแดง 43 1. เด็กหญงิชนมณ
  ชอง 

  

1. นางสาววรรณ
า   แถมพยคัฆ์

  

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ ป.4-
ป.6

63.66 ทองแดง 57 1. เด็กหญงิ
ณภสัส์นนัฑ์   โชค
ธนากาญจน์ 

  

1. นางสาว
สวุมิล  จิ�วบญุ
สรา้ง

  

6 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

28 เขา้รว่ม 14 1. เด็กหญงินชัชา
  อภริมย์เดช 

  

1. นางปิ�น
มณี  ทพิย์สมบตัิ

  

7 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายคณน
  หาญจงัสทิธิ � 

  

1. นางเศรษฐภ
รณ์  จติรากจิ

  

8 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ป.4-ป.6

55 เขา้รว่ม 14 1. เด็กชายชว
นนัท ์ เอกธญัสกลุ 

 2. เด็กชายพลกฤต
  ตรีะรตัน์ 

 3. เด็กชายภาธร
  บญุเกดิ 

  

1. นายวสุ
วชัร์  ประคองศรี

 2. นายชนุ
ตม์  ทองใบใหญ่

  

9 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ป.1-ป.3 76 เงนิ 18 1. เด็กหญงิคุม้
ขวญั   ฉตัรชยัศริะ
กลุ 

 2. เด็กหญงิชญภิ
ชา   รตันพานี 

 3. เด็กหญงิณิชา
  ปุ่ นโคมลอย 

 4. เด็กหญงินนัท
วรรณ   ตาปนา
นนท ์

 5. เด็กชายรวศิทุธ์
  สวุฒันศลิป์ 

  

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

 2. นาย
จริฐัติกิาล  เกลี�ยง
แกว้

  

10 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ป.4-ป.6 75 เงนิ 21 1. เด็กหญงินนัท์
นภสั   รตันนาคิ
นทร์ 

 

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

 2. นางสาวพมิล



2. เด็กหญงิปญุ
ชรสัมิ �   จริธนัย์สริ ิ

 3. เด็กหญงิภญิญ
ดา   วงศ์พุฒ 

 4. เด็กหญงิศภุา
พชิญ์  หงสกลุ

 5. เด็กหญงิเบญญา
  จติรพทิกัษ์เลศิ 

  

ภทัร์   ภูป่าน
  

11 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ป.4-
ป.6

80.33 ทอง 8 1. เด็กชายกฤตนิ
  เลี�ยงศริกิลู 

 2. เด็กหญงิธนิศา
  ศกัดิ �วรารตัน์ 

 3. เด็กชายธรรม์
  สทุนต์ 

 4. เด็กหญงิปารชั
  จติรพทิกัษ์เลศิ 

 5. เด็กชาย
ศรณัย์  เอกธญัสกลุ
 

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

 2. นาย
วฒันา  สรอ้ย
สงัวาลย์

  

12 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดละครประวตัศิาสตร์
ป.1-ม.3

87.8 ทอง รองชนะ
เลศิ

อนัดบัที�
๒

1. เด็กหญงิกฤษ
กะรตั  แกว้น้อย

 2. เด็กชายคนุน
ธรรม   วงศ์พวั
พนัธ์ 

 3. เด็กหญงิจรดิา
  จริะเกษมนุกรู 

 4. เด็กหญงิ
ชชัชญา   ศรีสวสัดิ �
ไกรศร 

 5. เด็กชายธนวฒัน์
  จนัทร์แกว้ 

 6. เด็กชายธปิไตย
  วงศ์พวัพนัธ์ 

 7. เด็กชายธรีภมูิ
  เบญจาทกิลุ

 8. เด็กชายนนท์
  ควุวฒันสมัฤทธิ � 

 9. เด็กชายนร
ภทัร  พุม่ลาํเจียก 

 10. เด็กหญงินวล
นภา   ธนานนท ์

 11. เด็กชายปญัญ์
  บญุแท ้

 12. เด็กชายภคั
ศรณัย์   สวุรรณ
เสวก 

 13. เด็กหญงิรมณ
  ชนิชนะโชคชยั 

 14. เด็กชายวสวตั
ติ �   พฤกษาลยั 

 15. เด็กชายศรณัย
ภทัร   ปรยิตั ิ

 16. เด็กชา
ยศภุณฏัฐ์   เอม
ประดษิฐ์ 

 17. เด็กหญงิศภุา
พชิญ์   จริายศ 

 18. เด็กชายสตัตย
พพิฒัน์   พรหม
เสนา 

 19. เด็กหญงิอภิ
ชญา   อนนัตพงศ์ 

 20. เด็กชายอรญิ

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

 2. นางสาว
ศศธิร  โชตอิํ�า

 3. นางสาวพมิพ์
ศริ ิ สขุประเสรฐิ

 4. นางสาวรกั
ษณาลี  สวนพลู

 5. นางสาว
รตัตกิาล   พุฒ
หมื�น

  



ชย์   สนุทรส 
  

13 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ป.1-
ป.3

75.66 เงนิ 33 1. เด็กหญงิปณุศ
ยา   พูลศริ ิ

  

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

  

14 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ป.4-
ป.6

81 ทอง 13 1. เด็กหญงิณ
หฤทยั   ทองเจมิ 

  

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

  

15 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงนิ 31 1. เด็กชายปณุณ
พฒัน์   สนิธภุญิโญ
2. เด็กหญงิรุจีพชัร
  ดวงเนตร 

  

1. นางสาวอาริ
สา  จุย้รกัษา

 2. นาย
จริฐัติกิาล  เกลี�ยง
แกว้

  

16 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.66 เงนิ 63 1. เด็กชายพลกฤต
  ตรีะรตัน์ 

 2. เด็กหญงิศภุสิรา
  ศรทัธาวรสทิธิ � 

  

1. นางสาวอาริ
สา  จุย้รกัษา

 2. นางสาวธาร
ทพิย์  ศรีทอง

  

17 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-
ม.3

81.2 ทอง 12 1. เด็กหญงิกานต์
พชิชา   ตะ๊วชิยั 

 2. เด็กหญงิชน
กนนัท ์  ลอ้ทวี
สวสัดิ � 

 3. เด็กหญงิชล
ธรรม   ขนุสนัเทยีะ
4. เด็กหญงิณฐัฐฐิา
  ศรีสวสัดิ �ไกรศร 

 5. เด็กหญงิณิชา
ภทัร   ชาตสิถาพร 

 6. เด็กหญงิปรยิา
กร   ฉิมเจรญิ 

 7. เด็กหญงิปาณ
  เมฆหมอก 

 8. เด็กหญงิปาณิส
รา   อดุมเลศิสกลุ 

 9. เด็กหญงิภารวี
ภร  สนิธาราจริฐา 

 10. เด็กหญงิศริดา
  วฒันศริธิรรม 

  

1. นายจติสมนึก
  ภแูสงส ั�น

 2. นางสาวธาร
ทพิย์  ศรีทอง

 3. นาย
จริฐัติกิาล  เกลี�ยง
แกว้

  

18 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัศลิป์สรา้งสรรค ์ป.1-ป.3 78 เงนิ 8 1. เด็กชายภทัร
ดนยั   คงวฒันา
นนท ์

  

1. นางผกา
วรรณ  ทองมา

  

19 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัศลิป์สรา้งสรรค ์ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญงิเอย
แกว้   กรอบอนนัต์
 

1. นายเร
วตั  ทองมา

  

20 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี
ป.1-ป.3

90 ทอง 6 1. เด็กชายคณุา
นนท ์  อทิธนินัท
วนั 

  

1. นางผกา
วรรณ  ทองมา

  

21 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี
ป.4-ป.6

88 ทอง 9 1. เด็กหญงิกวนิ
นิชชา   ฉินสนิ 

  

1. นายเร
วตั  ทองมา

  

22 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ย
การปะตดิ ป.1-ป.3

85 ทอง 6 1. เด็กชายณฐภทัร
  โลหะมาณพ 

 2. เด็กชายบณุยกร

1. นางสาวกษิร
ปทัม์   ปานทอง

 2. นางผกา



  ทา่พรกิ 
  

วรรณ  ทองมา
  

23 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ย
การปะตดิ ป.4-ป.6

75 เงนิ 12 1. เด็กหญงิชนมณ
  ชอง 

 2. เด็กหญงิธรรมภ
รณ์   ถิ�นสวุรรณ 

  

1. นางสาวกษิร
ปทัม์   ปานทอง

 2. นางผกา
วรรณ  ทองมา

  

24 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.1-ป.3 62.67 ทองแดง 22 1. เด็กชายคคันินท์
  ชอง 

 2. เด็กชายคนุน
ธรรม   วงศ์พวั
พนัธ์ 

 3. เด็กชายอรญิชย์
  สนุทรส 

  

1. นางสาวกษิร
ปทัม์   ปานทอง

 2. นางผกา
วรรณ  ทองมา

  

25 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.4-ป.6 78 เงนิ 14 1. เด็กหญงินาตาลี
  พีเดอเซน 

 2. เด็กหญงิปารชั
  จติรพทิกัษ์เลศิ 

 3. เด็กหญงิปญุชลิ
ตา   ปรุงเจรญิ 

  

1. นางผกา
วรรณ  ทองมา

 2. นางสาวกษิร
ปทัม์   ปานทอง

  

26 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3

59 เขา้รว่ม 26 1. เด็กหญงิในหลา้
  ไมรอน 

  

1. นางณฐั
วรรณ  ถาด
วจิติร

  

27 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6

86.67 ทอง 6 1. เด็กหญงิอญัญา
  สรณารกัษ์โสภณ 

  

1. นางสาววลั
ยา  ซอเสยีงดี

  

28 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story
Telling) ป.4-ป.6

92.33 ทอง 9 1. เด็กชายภวูศิ
  ชลศกึษ์ 

  

1. นางสาววลั
ยา  ซอเสยีงดี

  

29 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills
Competition ป.4-ป.6

68 ทองแดง 20 1. เด็กชายศรณัย์
  เอกธญัสกลุ 

  

1. นางเศรษฐภ
รณ์  จติรากจิ

  

30 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก ป.1-
ป.3

53 เขา้รว่ม 66 1. เด็กชายณฤทธิ�
  ภูพ่ทัธยากร 

 2. เด็กหญงิป
ภาดา  เดลี�ย์

  

1. นางสาว
รตัตกิาล   พุฒ
หมื�น

 2. นางสาวพศิตา
  ทองมว้น

  

31 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์
จากคอมพวิเตอร์ ป.4-ป.6

-1 - 1. เด็กชายคณุภมูิ
  กลา้หาญ 

 2. เด็กชายอธศิรุจ
  แสงเกษมสนัต์ 

  

1. นางสาว
รตัตกิาล   พุฒ
หมื�น

 2. นางสาวพศิตา
  ทองมว้น

  

32 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งหนงัสอื
อเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

84.67 ทอง 5 1. เด็กชายกรีะ
พชิญ์   กรีเศรษฐ์
รุง่ทวี 

 2. เด็กหญงิธนิศา
  ศกัดิ �วรารตัน์ 

  

1. นางสาว
รตัตกิาล   พุฒ
หมื�น

 2. นางสาวพศิตา
  ทองมว้น

  

33 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6

72 เงนิ 40 1. เด็กชายกรรณ
พจั   ตรรกบตุร 

 2. เด็กหญงิจนิต์
จุฑา   จรสั

�

1. นางสาว
รตัตกิาล   พุฒ
หมื�น

 2. นางสาวพศิตา



สขุสวสัดิ � 
  

  ทองมว้น
  

34 การงานอาชีพ การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบแหง้
ป.4-ป.6

80.33 ทอง 27 1. เด็กหญงิณภา
ภชั   เอื�อมงคลการ
2. เด็กหญงิปาณิส
รา   ปทมุมณี 

 3. เด็กหญงิศภุา
พชิญ์   หงสกลุ 

  

1. นางสาวอนิทิ
รา   อนิทวงศ์

 2. นางสาวศรนั
ยา   นุชเซา๊ะ

  

35 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํนํ�าพรกิ ผกัสด เครื�อง
เคยีง ป.4-ป.6

83.33 ทอง 19 1. เด็กหญงิเรมิ
กาญจน์   หาญจงั
สทิธิ � 

 2. เด็กชายแอ
งกสั   ปงั 

 3. เด็กหญงิแองเจ
ลีน่า   ปงั 

  

1. นางสาวอนิทิ
รา   อนิทวงศ์

 2. นางสาวศรนั
ยา  นุชเซา๊ะ

  

36 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อ
สขุภาพ ป.4-ป.6

81 ทอง 18 1. เด็กหญงิชนมณ
  ชอง 

 2. เด็กหญงิธรรมภ
รณ์   ถิ�นสวุรรณ 

 3. เด็กหญงิปวรนิท์
อร   วงศ์หทยั
ไพศาล 

  

1. นางสาวอนิทิ
รา   อนิทวงศ์

 2. นางสาวศรนั
ยา  นุชเซา๊ะ

  

37 ปฐมวยั การปั�นดนินํ�ามนั ปฐมวยั 86 ทอง 8 1. เด็กหญงิธฤษ
วรรณ   ผา้แดง 

 2. เด็กหญงินง
นภสั   ประกอบผล
3. เด็กหญงิภาวิ
ยา  นิเวศววิฒัน์ 

  

1. นางสาวนิรนั
รตัน์   พนัธ์
ประสทิธิ �

 2. นางสาวจนัทร์
ผกา   เลศิพงษ์
ไทย

  

38 ปฐมวยั การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ
กระดาษ ปฐมวยั

65 ทองแดง 39 1. เด็กชายชวิ
นวชิญ์  หงส์วานิช 

 2. เด็กหญงิพมิพ์
นิภา   อตัวาวุฒชิยั 

 3. เด็กหญงิภณัฑิ
ลา   โสตถวินัวงศ์ 

  

1. นางสาว
กรรณิการ์
  สวา่งประเสรฐิ

 2. นางสาวนราภ
รณ์   สทุธกิญุชร

  



สรุปเหรียญรางวลั
 โรงเรียนสาธติพฒันา สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา คร ั�งที� 67 ประจําปีการศกึษา 2560 สงักดัเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษา

 ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาต่างๆ ท ั�ง 11 ศูนย์ 
 ระหว่าง วนัที� 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทอง เงนิ ทองแดง เขา้รว่ม

16 9 7 4

รายละเอยีดผลการแขง่ขนั

http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/report_school_result_single.php?id=187&award_chk=1
http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/report_school_result_single.php?id=187&award_chk=2
http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/report_school_result_single.php?id=187&award_chk=3
http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/report_school_result_single.php?id=187&award_chk=4
http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/report_school_result.php?id=187
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