
รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

  
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 
ภาษาไทย ป.4-ป.6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

 ป.4-ป.6 
1.เด็กหญิงชาญาดา   ซิ้มเจริญ 1.นางวิมลรัตน์      นัยเนตร 68.2 ทองแดง 

ภาษาไทย ป.1-ป.3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรื่องจากภาพ) 

1.เด็กหญิงวรัชยา    อนัลทขาล 1.นางพรประภา    สิริมุรธา 70 เงิน 

ภาษาไทย ป.4-ป.6 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่  
(4บท) ป.4-ป.6 

1.เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปั้นพิพัฒน์ 
2.เด็กหญิงเกศสุดา     รอดภัย 

1.นางสาวสุนีย์     ชุมทอง 77.28 เงิน 

คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
ป.1-ป.3 

1.เด็กหญิงณัฐณิชา   จงอริยกุล 1.นางนงลักษณ์    กายทอง 74 เงิน 

คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

1.เด็กชายยศกร      นวเลิศปัญญา 1.นางทัศนีย์   ไทรจ าเนียร 93 
รองชนะเลิศอันดับที่ 

1 

ทอง 

คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ป.1-ป.6 

1.เด็กชายธาร      วงศ์ปิยะบวร 
2.เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง 

1.นางทัศนีย์  ไทรจ าเนียร 
2.นางสาวอรวิภา  โรยอุตระ 

71 เงิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 

วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

1.เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก 
2.เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 
3.เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ 

1.นายสุเชาว์ เรืองภาณุพันธ์ 81.16 
ชนะเลิศ 

ทอง 
 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป.4-ป.6 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน 
2.เด็กหญิงญาณิศา  เสวกวัง 
3.เด็กหญิงณพัฒน์   รัชรินทร์พร 
4.เด็กหญิงณัชชา    วิเศษคณากุล 
5.เด็กหญิงพิชามญธ์  เพ็ญจันทร์ 

1.นางวราภรณ์ ปล้องไหม 
2.นางสาวจิราพร  อินทรสมบัติ 

87 ทอง 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป.4-ป.6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
 ป.4-ป.6 

1.เด็กหญิงดลพร    ครุครรชิต 1.นางวราภรณ์ ปล้องไหม 83.33 ทอง 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป.1-ป.3 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชายคณพัชญ์ ศรีคุ้มวงศ์ 
2.เด็กหญิงธนภรณ์ สิทธิโอน 

1.นายจักรพงศ์ เนาว์ชมพู 
2.นางศรีวภา   ศรีวิโรจน ์

88.33 ทอง 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป.4-ป.6 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชายณัฐดนัย ด าเกลี้ยง 
2.เด็กหญิงสุวภัทร  คงศรี 

1.นางสาวจุฑาทิพย์ วราชัย 
2.นางสาววรรณวิทู ทองบัว 

70.83 เงิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ป.1-ป.3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ป.1-ป.3 

1.เด็กหญิงเขมศิตา  ศักดิ์ศรีวิธุราช 1.นายรชานนท์  นุ่นสังข์ 89 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงภัททิยา ทองเกตุ 1.นางสาวชลธิชา  รวยนิล 80 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์ 1.นายสกลธ์  เภาสู่ 82.33 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การประกวดขับขานประสานเสียง  
ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงกมลชนก โอภาสพงศ์ 
2.เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์มณี 
3.เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ 
4.เด็กหญิงญาณิดา  ทองสร้าง 
5.เด็กหญิงณัฏชญาดา รบอาจ 
6.เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ 
7.เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญญานุวัตร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ระดับ 
 

รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ป.1-ป.3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ป.1-ป.3 

1.เด็กหญิงเขมศิตา  ศักดิ์ศรีวิธุราช 1.นายรชานนท์  นุ่นสังข์ 89 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงภัททิยา ทองเกตุ 1.นางสาวชลธิชา  รวยนิล 80 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์ 1.นายสกลธ์  เภาสู่ 82.33 ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การประกวดขับขานประสาน
เสียง  
ป.1-ป.6 

1.เด็กหญิงกมลชนก โอภาสพงศ์ 
2.เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์มณี 
3.เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ 
4.เด็กหญิงญาณิดา  ทองสร้าง 
5.เด็กหญิงณัฏชญาดา รบอาจ 
6.เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ 
7.เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญญานุวัตร 

 85 
ชนะเลิศ 

ทอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ระดับ 
 

รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 

ศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 การประกวดขับขานประสาน
เสียง  
ป.1-ป.6 

8.เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์คลี่ 
9.เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ 
10.เด็กหญิงณัฐพิชชา นภสินธุวงศ์ 
11.เด็กหญิงธฤษวรรณ บุญศิริชัย 
12.เด็กหญิงธัญนันท์ ข าแก้ว 
13.เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง 
14.เด็กหญิงนลิน    เกลี้ยงเกลา 
15.เด็กหญิงนัฐนันท์ หนูแปลก  
16.เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์หิรัญ 
17.เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์ 
18.เด็กหญิงปุณยาภรณ์ หนูเขียว 
19.เด็กหญิง พ.พิชชา สมัครกิจ 
20.เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 
21.เด็กหญิงพัชราภา ปล้องสุวรรณ 
22.เด็กหญิงพิชญา ปัจฉิม 
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23.เด็กหญิงพิมพ์พจี สมิตานนท์ 
24.เด็กหญิงริซกีน่า   ยูซบ 
25.เด็กหญิงวริญากร ประสิทธิมาตา 
26.เด็กหญิงวรินทร์ธร ฐิตะวชิระ 
27.เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ 
28.เด็กหญิงศรศิลป์ เพิ่มพารารักษ์ 
29.เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง 
30.เด็กหญิงสุกฤตา   เวชกุล 
31.เด็กหญิงสุภาพิชญ์ วัตถุ 
32.เด็กหญิงหทัยชนก เรืองศรี 
33.เด็กหญิงอภสรดา  ถือซื่อ 
34.เด็กหญิงอรยา      ยอดขยัน 
35.เด็กหญิงอริสา     คงเติม 
36.เด็กหญิงเพียงพิชชาอร เทพสุรินทร์ 
 

ภาษาต่างประเทศ 
 

ป.1-ป.3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 

1.เด็กชายพัศนรพนธ์  พฤฒิศาสตร์ 1.นางพูนศิริ    สิริไวทยางกูร 94.66 
ชนะเลิศ 

ทอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ระดับ 
 

รายการ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน คะแนน เหรียญ 

ภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)ป.4-ป.6 
 

1.เด็กหญิงวิรมณ หทัยสีวงศ์ 1.นางสาววาสิฎฐี  ศรีสุโคตร 79.66 เงิน 

ภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 

1.เด็กหญิงเอมสุข  สุดใหม่ 1.นางสาวชญาธร   เดโชธัชธราธร 83.31 ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ป.1-ป.6 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

1.เด็กชายปภังกร พัฒนรังสรรค์ 
2.เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์ 

1.นางจินดา   ดีเนียม 
2.นางธันยภัทร  คงทอง 

98 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงชมพูนุช  ขวัญกวิน 
2.เด็กชายธนัท       ปลอดภัย 

1. Miss Long Yuxin 
2.นางสาวสุพัตรา  ลิมปนาคทอง 

88.68 ทอง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4-ป.6 การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

1.เด็กหญิงณภัคมน   ณ อุบล 
2.เด็กชายภูริณัฐ      อ านักมณี 
3.เด็กหญิงเพียงฟ้า    ไวภูศรี 

1.นางสาวภิญญาพัชร์ ถาวรพร 
2.นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี 

78 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เงิน 


