
สร�ปผลก�จกรรมแข�งข �น
โรงเร�ยนสาธ�ตพ �ฒนา สพป. กร�งเทพมหานคร

งานศ�ลปห �ตถกรรมน�กเร�ยน ระด �บเขตพ��นท��การศ�กษา คร ��งท�� 68 ประจ�าป� การศ�กษา 2561 ส �งก �ดเขต
พ��นท��การศ�กษาประถมศ�กษากร�งเทพมหานคร
ณ .................. 
ระหว�างว �นท�� 1 - 23 เด�อนพฤศจ�กายน พ.ศ. 2561

ล�าด �บ หมวดหม�� รายการ คะแนน เหร�ยญ อ �นด �บ น�กเร�ยน คร�

1 ภาษาไทย การแข�งข �นค �ดลายม�อส��อ
ภาษาไทย ป.1-ป.3 

71.33 เง�น 44 1. เด�กหญ�งนภ �ส
ร�น �นท� เอ��อมงคล
การ

1. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย

2 ภาษาไทย การแข�งข �นค �ดลายม�อส��อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

65 ทอง
แดง

36 1. เด�กหญ�งณ�ฐชา
มญฑ� จาวจ �กรศ�ร�

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

3 ภาษาไทย การแข�งข �นวรรณกรรม
พ�จารณ� ป.1-ป.3 

80 ทอง 13 1. เด�กหญ�งปร�
ชญา ว�ระอาชาก�ล

1. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย

4 ภาษาไทย การแข�งข �นวรรณกรรม
พ�จารณ� ป.4-ป.6 

78 เง�น 4 1. เด�กหญ�งชนม
ณ ชอง

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

5 ภาษาไทย การแข�งข �นพ�น�จวรรณคด� 
ป.1-ป.3 

68 ทอง
แดง

20 1. เด�กหญ�งพ�นญา
ภา เตชอ �ครก�ล

1. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย

6 ภาษาไทย การแข�งข �นพ�น�จวรรณคด� 
ป.4-ป.6 

71 เง�น 15 1. เด�กหญ�งพร�
สา ช��นชม

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

7 ภาษาไทย การแข�งข �นเร�ยงร�อยถ�อย
ความ(การเข�ยนเร��องจาก
ภาพ) ป.1-ป.3 

83.33 ทอง 38 1. เด�กชายชาว�
ณฐ� � ทองแก�ว

1. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย

8 ภาษาไทย การแข�งข �นเร�ยงร�อยถ�อย
ความ(การเข�ยนเร�ยง
ความ) ป.4-ป.6 

79 เง�น 27 1. เด�กหญ�งช �ช
ชญา ศร�สว �สด� �
ไกรศร

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

9 ภาษาไทย การแข�งข �นท�องอาขยาน
ท�านองเสนาะ ป.4-ป.6 

84 ทอง 5 1. เด�กหญ�งกฤษ
กะร �ต แก�วน�อย

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

10 ภาษาไทย การแข�งข �นกว�เยาวชนคน
ร��นใหม� กลอนส�� (๔ บท) 
ป.4-ป.6 

0 เข�า
ร�วม

1. เด�กหญ�งนวล
นภา ธนานนท�
2. เด�กหญ�งปาณ�
สรา ปท�มมณ�

1. นาย
ศ �กร�นทร� เดชผด�ง
2. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย

11 ภาษาไทย การแข�งข �นต�อค�าศ �พท�
ภาษาไทย (ค�าคมเด�ม) 
ป.4-ป.6 

48.58 เข�า
ร�วม

32 1. เด�กหญ�งชว�
ศา ทร �พย�ว�ทยา
ภ �ณฑ�

1. นางอรอ�มา ก�ตต�
ศ�ลปกรช �ย
2. นาย



2. เด�กหญ�งภ �ท
ทมน พบค�ทอง

ศ �กร�นทร� เดชผด�ง

12 ว�ทยาศาสตร� การแข�งข �นอ �จฉร�ยภาพ
ทางว�ทยาศาสตร� ป.4-ป.6 

84.84 ทอง รองชนะ
เล�ศอ �นด �บ

ท�� ๒

1. เด�กชายกฤต
ภาส โลหช�ตรา
นนท�
2. เด�กหญ�งวร�นทร

ค�ณค��าช�
3. เด�กชาย
ศร �ณย� เอกธ �ญสก�ล

1. นางสาวศร �นยา น�
ซเซาะ
2. นางสาวส�
ภ �สสร ส�ขสดมภ�

13 ว�ทยาศาสตร� การแข�งข �นการแสดงทาง
ว�ทยาศาสตร�(Science 
Show) ป.4-ป.6 

67.67 ทอง
แดง

27 1. เด�กชายธรรม
ธร ยงย�ค �นธร
2. เด�กชาย
พ�ชญ� ไทยปราณ�ต
3. เด�กหญ�งอ �ญ
ญา สรณาร �กษ�
โสภณ

1. นางสาวพร
กนก ชมด�
2. นางสาวส�ว�มล จ��ว
บ�ญสร�าง

14 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดเพลง
ค�ณธรรม ป.4-ป.6 

84 ทอง 20 1. เด�กหญ�งน�คน�น
ทน� เอ��ยวประเสร�ฐ 
2. เด�กหญ�งน�น
ท�นภ �ส ร �ตน
นาค�นทร�
3. เด�กหญ�งภ�ญญ
ดา วงศ�พ�ฒ
4. เด�กหญ�งศ�ภา
พ�ชญ� หงสก�ล 
5. เด�กหญ�งเบญญา 

จ�ตรพ�ท �กษ�เล�ศ 

1. นายจ�ตสมน�ก ภ�
แสงส ��น 
2. นางสาวธารท�พย� 

ศร�ทอง 

15 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดเล�าน�ทาน
ค�ณธรรม ป.1-ป.3 

-1 - 1. เด�กหญ�งก �น
ตา ณ ล�าพ�น 

1. นางอาร�สา ธรรม
บ�ญญา 

16 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดเล�าน�ทาน
ค�ณธรรม ป.4-ป.6 

80.33 ทอง 32 1. เด�กหญ�งกฤษ
กะร �ต แก�วน�อย 

1. นายจ�ตสมน�ก ภ�
แสงส ��น

17 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-ป.3 

81.33 ทอง 35 1. เด�กหญ�งร�จ�พ �ชร 
ดวงเนตร 

2. เด�กชายส �ณ
หณ�ฐช� แสง
อารยะก�ล 

1. นายจ�ร �ฐ�ต�กาล 
วช�ระโชต�ก�ลวงศ� 

2. นางอาร�สา ธร
รมบ�ญญา

18 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ป.4-ป.6 

61 ทอง
แดง

73 1. เด�กชายภรภ �ทร 
พรม ��น 

2. เด�กหญ�งศ�ภ�สรา 
ศร �ทธาวรส�ทธ� �

1. นางอาร�สา ธรรม
บ�ญญา
2. นายจ�ร �ฐ�ต�กาล 

วช�ระโชต�ก�ลวงศ�

19 ส �งคมศ�กษา 
ศาสนาและ
ว �ฒนธรรม

การประกวดสวดมนต�แปล
ไทย ป.1-ม.3 

-1 - 1. เด�กหญ�งช �ช
ชญา ศร�สว �สด� �
ไกรศร
2. เด�กชายณ�ช

1. นายจ�ตสมน�ก ภ�
แสงส ��น 
2. นางสาวธารท�พย� 
ศร�ทอง ศร�ทอง



พล มาบ�าร�ง
3. เด�กชายดน�ยณ�ฐ 

จร �สส�ขสว �สด� � 
4. เด�กหญ�งธ �ชกร 

รอดร �ตน� 
5. เด�กหญ�งป�ณฑา
รา เตร �ตนช �ย 
6. เด�กหญ�งภ�มด� 

สมพงษ�ช �ยก�ล 
7. เด�กหญ�งรดาพร 

ยรรยง 
8. เด�กหญ�งอภ�สรา 

วงศ�วาณ�ชย�ศ�ลป�  
9. เด�กหญ�งเปม�กา 

ราชก�ลช �ย 
10. เด�กหญ�งเพ�ยง
เปรย เจร�ญศ�ร� 

3. นาย
จ�ร �ฐ�ต�กาล วช�ระโชต�
ก�ลวงศ�

20 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นศ�ลป� สร�าง
สรรค� ป.1-ป.3 

76 เง�น 11 1. เด�กหญ�งนภ �ส
ร�น �นท� เอ��อมงคล
การ

1. นางสาวกษ�ร
ป�ทม� ปานทอง

21 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นศ�ลป� สร�าง
สรรค� ป.4-ป.6 

76 เง�น 17 1. เด�กหญ�งเอย
แก�ว กรอบอน�นต�

1. นางผกา
วรรณ ทองมา

22 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการวาด
ภาพระบายส� ป.1-ป.3 

90 ทอง 9 1. เด�กหญ�งวร�น
ทร ต�ข�ณานนท�

1. นายเรว �ต ทองมา

23 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการวาด
ภาพระบายส� ป.4-ป.6 

64 ทอง
แดง

54 1. เด�กชายณ�ช
พล มาบ�าร�ง

1. นางผกา
วรรณ ทองมา

24 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการสร�างสรรค�
ภาพด�วยการปะต�ด 
ป.1-ป.3 

64.67 ทอง
แดง

10 1. เด�กหญ�ง
มาร� สมบ�รณ�
บ�รณะ
2. เด�กหญ�งใน
หล�า ไมรอน

1. นางผกา
วรรณ ทองมา
2. นางสาวกษ�ร
ป�ทม� ปานทอง

25 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นการสร�างสรรค�
ภาพด�วยการปะต�ด 
ป.4-ป.6 

76.33 เง�น 17 1. เด�กหญ�งชนม
ณ ชอง
2. เด�กหญ�งพ�ชญ�ส�
ณ� ร �ชตเทว�นทร�

1. นางผกา
วรรณ ทองมา
2. นางสาวกษ�ร
ป�ทม� ปานทอง

26 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นประต�มากรรม 
ป.1-ป.3 

91 ทอง 9 1. เด�กหญ�งปร�
ชญา ว�ระอาชาก�ล
2. เด�กหญ�งป�� นป�
น�ทธ� ป�� นกลาง
3. เด�กหญ�งภ �คธ�
มา โอวาทสาร

1. นายเรว �ต ทองมา
2. นางผกา
วรรณ ทองมา

27 ศ�ลปะ-ท �ศนศ�ลป� การแข�งข �นประต�มากรรม 
ป.4-ป.6 

78 เง�น 18 1. เด�กหญ�งภ�ญญ
ดา วงศ�พ�ฒ
2. เด�กหญ�งศ�ภา

1. นายเรว �ต ทองมา
2. นางผกา



พ�ชญ� หงสก�ล
3. เด�กหญ�งเชอร�
ส ร��งสาโรจน�

วรรณ ทองมา

28 ภาษาต�าง
ประเทศ

การแข�งข �นพ�ดภาษา
อ �งกฤษ (Impromptu 
Speech) ป.1-ป.3 

75 เง�น 10 1. เด�กชายวรพล 
วรรณา 

1. นางสาวณ�ฐวรรณ 
ถาดว�จ�ตร

29 ภาษาต�าง
ประเทศ

การแข�งข �นพ�ดภาษา
อ �งกฤษ (Impromptu 
Speech) ป.4-ป.6 

-1 - 1. เด�กชายณภ �ทร 
วาส�กานนท� 

1. นางสาวว �ลยา 
ซอเส�ยงด�

30 ภาษาต�าง
ประเทศ

การแข�งข �นเล�าน�ทาน 
(Story Telling) 
ป.4-ป.6 

64.33 ทอง
แดง

60 1. เด�กชายน�โคล �ส 
พ�เดอเซน 

1. นางสาวณ�ฐ
วรรณ ถาดว�จ�ตร

31 ภาษาต�าง
ประเทศ

การแข�งข �น Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6 

-1 - 1. เด�กชายศร �ณย� 
เอกธ �ญสก�ล 

1. นางสาวนคร�นทร� 
เชาวน�ด�

32 การงานอาช�พ การแข�งข �นจ �ดสวนถาด
แบบแห�ง ป.4-ป.6 

83.83 ทอง 13 1. เด�กหญ�งณภา
ภ �ช เอ��อมงคลการ 
2. เด�กหญ�งปาณ�
สรา ปท�มมณ�
3. เด�กหญ�งศ�ภา
พ�ชญ� หงสก�ล 

1. นางสาวอ�นท�รา 
อ�นทวงศ�

2. นางสาวพ�ศ
ตา ทองม�วน

33 การงานอาช�พ การแข�งข �นท�าอาหารคาว
หวานเพ��อส�ขภาพ 
ป.4-ป.6 

79.33 เง�น 10 1. เด�กหญ�งนาตา
ล� พ�เดอเซน 
2. เด�กชายเบญจม�
นทร� พ�ร�ยพณ�ช 
3. เด�กหญ�งเอย
แก�ว กรอบอน�นต� 

1. นางสาวอ�นท�
รา อ�นทวงศ�
2. นางสาวพ�ศ
ตา ทองม�วน

34 ปฐมว �ย การป��นด�นน��าม �น ปฐมว �ย 76 เง�น 14 1. เด�กหญ�งณ�ช
ชา ณ ล�าพ�น
2. เด�กหญ�งน�ชา
ภา น�ตาล �ย
3. เด�กหญ�งพ �ชร
ศยา ช�ชาต�พงษ� 

1. นางสาวน�ร �นร �ตน� 
พ �นธ�ประส�ทธ� �

2. นางสาวจ �นทร�
ผกา เล�ศพงษ�ไทย

35 ปฐมว �ย การสร�างภาพด�วยการฉ�ก 
ต �ด ปะ กระดาษ ปฐมว �ย

75 เง�น 17 1. เด�กหญ�ง
ธนญา อ��อ�ดมย��ง 
2. เด�กหญ�งป�ณ
ณธร ภรวรรธนะ
ภาส 
3. เด�กหญ�งพ�มพ�
รภ �ทร เดชส�พงศ� 

1. นางสาว
กรรณ�การ� สว�าง
ประเสร�ฐ
2. นางสาวนราภรณ� 

ส�ทธ�ก�ญชร



สรุปผลกิจกรรมแขงขัน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561 สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหวาง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลําดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู

1 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3 65 ทอง
แดง

14 1. เด็กหญิงภัสชา  เตชะวลิต
พงษ

1. นายเรวัต  ทองมา

2 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภิญญา  ตีรณ
สาร

1. นายเรวัต  ทองมา

3 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวปนัสยา  ประเสริฐนู 1. นายเรวัต  ทองมา

4 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญสินี  ศรีคุณ 1. นายเรวัต  ทองมา

5 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3 63 ทอง
แดง

17 1. เด็กหญิงวิรัลธีรา  บุญธรรม 1. นายเรวัต  ทองมา

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธรรม  ขุนสันเที
ยะ
2. เด็กหญิงอาคิรา  รัญเสวะ

1. นายเรวัต  ทองมา
2. นางผกาวรรณ  ทองมา

7 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายอัฏฐผล  พูนศิริวงศ 1. นายเรวัต  ทองมา

8 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทอง
แดง

16 1. นายณชัช  แกวมีแสง 1. นายเรวัต  ทองมา

9 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทอง
แดง

5 1. เด็กชายกันติทัต  มาบํารุง
2. เด็กชายรฐนนท  ดวงจิตต
3. เด็กชายอิทธิพัทธ  ชางรักษา

1. นายเรวัต  ทองมา
2. นางผกาวรรณ  ทองมา

10 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทอง
แดง

8 1. นางสาวปุณยภา อลิษา   วัน
สม
2. นางสาวเฌณิตา  นิพัทธสัจก
3. นางสาวเบญจณี  วัชร
วสุนธรา

1. นายเรวัต  ทองมา
2. นางผกาวรรณ  ทองมา

11 ภาษาตาง
ประเทศ

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

76.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงอติกานต เอริกา  วัน
สม

1. นางสาวจุฑาสินี  สุวานิชม
งคล

12 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6

87.56 ทอง 4 1. นายณชัช  แกวมีแสง 1. นางสาวจุฑาสินี  สุวานิชม
งคล

13 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่
๑

1. เด็กชายณภัทร  งามปฏิพัทธ
พงศ

1. นางสาวจุฑาสินี  สุวานิชม
งคล

14 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่
๒

1. นางสาววันฟาใส  วงศสรร
คกร

1. นางสาวจุฑาสินี  สุวานิชม
งคล

15 การงานอาชีพ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 72.66 เงิน 19 1. เด็กหญิงปนประภา  ติขิ
ณานนท
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  คํายอด
3. เด็กหญิงอรญา  อัศภาภรณ

1. นางสาวกษิรปทม  ปาน
ทอง
2. นางสาวรัตติกาล  พุฒหมื่น
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