
ผลงานด้านวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
รางวัลวิชาการ  

๑. ผลคะแนนในโครงการทดสอบ Pre Gifted & EP ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้แก่ 
    ๑.๑ ด.ช. ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 

 - ได้คะแนนรวมเป็น ระดับชั้น ป.๓ เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 
 - ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓. เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 
 - ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดชลบุรี 

      ๑.๒ ด.ช. ณภัทร  เลี่ยงฮะ 
 - ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ป.๓ เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 

๑.๓ ด.ช. กิตติภัทร  มั่งค่ัง 
 - ได้คะแนนรวม ระดับชั้น ป.๖ เป็นอันดับ ๓ ของภาคตะวันออก 

๒. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีพ.ศ.๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ หอสมุด
แห่งชาติ  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  ได้รับรางวัลชมเชย “ประกวดเล่านิทานส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”  

๓. กิจกรรมเยาวชนจราจร ในรายการวิวาทะจราจร  ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริม สร้างความเข้าใจใน
เรื่องของกฎจราจรและความมีจิตส านึกบนท้องถนน ออกอากาศทางช่อง P5 TV  ได้มอบประกาศนียบัตร
ให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  และด.ช.จักรพงศ์  เตชะวัฒนวรรณา  ที่ร่วมกิจกรรม 
 
รางวัลด้านคุณธรรม 

๓. ด.ญ. ปรียาวดี  ทองค า ได้รับเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับยกย่องเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอกมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
 - ด.ช. ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหมากกระดาน (หมากฮอส) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖  
    ในรายการ  “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียนหัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ได้แก่  

  - ด.ช. กิตติธัช  วัฒนะ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. การประกวดแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียนหัวถนน
วิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ 

- ด.ญ. คณาวรรณ  ดวงรัตน์ และ ด.ญ. กรกมล  สุทัศน์ 
๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นชั้น ป.๑ - ป.๓ ในงาน “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียน

หัวถนนวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
 - ด.ญ. เบญญาภา  สุวรรณชยัรบ 
๓. การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียนหัวถนนวิทยา 

เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  
 - ด.ญ. ปรียาวดี  ทองค า 
๔. การประกวดเล่านิทานส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากกรมศิลปากร ในโครงการ    

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี ๒๕๕๔ หอสมุดแห่งชาติธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 
  - ด.ญ. ปรียาวดี  ทองค า 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นชั้น ป.๔ - ป.๖ “วันวชิาการ วิชาชีพ” 
โรงเรียนหัวถนนวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

 - ด.ญ. วลิาสินี  เกิดกล้า   
- ด.ญ. ภัทรชยาพร  สว่างศิลป์ 

 - ด.ช. กิตติภัทร   มั่งคั่ง   
- ด.ช. กฤตภาส  ธัญญเจริญ 

 - ด.ช. วชิรวิชญ์  ศรีทองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 - ด.ช. ชยธร  ธรรมสุจริต   
- ด.ช. ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 

 - ด.ญ. ธิษณามดี  สุนทรสวัสดิ์ 
๓. การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  ได้แก่ 
 - ด.ช. กฤตภาส  ธัญญเจริญ รางวัลเหรียญทอง 
 - ด.ช. กิตติภัทร  มั่งค่ัง  รางวัลเหรียญเงิน 
 - ด.ญ. วลิาสินี  เกิดกล้า  รางวัลเหรียญทองแดง     

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. การแข่งขันวิชาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
  - ด.ช. กฤตภาส  ธัญญเจริญ   ได้ ๗๐ คะแนน อันดับที่ ๗๔  
  - ด.ญ. ปรียาวดี  ทองค า        ได้ ๖๗ คะแนน  อันดับที่ ๑๒๐ 

๒. การแข่งขันวิชาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที ่๔ ได้แก่ 
  - ด.ช. กฤตภาส  ธัญญเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย 
  - ด.ช. ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   

- ด.ช.  วีรชัย  พรมมาส   ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
๓. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.๔ -  ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียน

หัวถนนวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก ่
  - ด.ช. ณัฐชนน  พลเลิศล้ าและด.ญ. ขนิษฐา  ฝองสูงเนิน   

๔. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๓ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่  
- ด.ช. ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 

๕. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ “วันวิชาการ วิชาชีพ” โรงเรียนหัวถนนวิทยา  
เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

- ด.ช. อนวัช  ไตลังคะ,  ด.ญ. รพีพร  ประสมทรัพย์ 
๖. การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ป.๔ – ป.๖ “วันวิชาการ 

วิชาชีพ” โรงเรียนหัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
 - ด.ญ. จินดามณี  ยิ้มภักดี, ด.ญ. ขนิษฐา  ฝองสูงเนินและด.ช.อาทิตย์  คุ้มภัย  

  ๗. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชมเชย
อันดับ ๑ 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทคนิค “สีไม”้ ป.๑ – ป. ๓  ในงาน “วันวิชาการ -  วชิาชีพ” 

โรงเรียนหัวถนนวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 
- ด.ญ. ธนภรณ์  มงคลจิตรานนท์  และ ด.ญ. วรรณรดา  ช านาญ     

๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทคนิค  “สีชอล์ก” ป.๔ – ป. ๖ ในงาน “วันวิชาการ -  วิชาชีพ” 
โรงเรียนหัวถนนวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ 

- ด.ญ. ศศิภา  โพธิกุล และ ด.ญ. ณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร  
 ๓. การแข่งขัน The Mall & Global Art Thailand Competition 2011  ตามโครงการ  
“โลกสดใส หัวใจ Recycle” ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ญ. ชนิกานต์  มณีสุวรรณ  
 ๔. การประกวดร้องเพลงไทยพร้อมแดนเซอร์ ชั้น ป.๑ - ป.๖ “วันวิชาการ - วิชาชีพ” ณ   โรงเรียน
หัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ด.ช. จรสัรวี  เทียมรัตน์  ด.ญ. มารินา  โคนากะ 
ด.ญ. ทิวาพร  แป่มจ ารัส  ด.ญ. ชุติกาญจน์  ขาวมาก 
ด.ญ. กนิษฐา  ธรรมโชติ  ด.ญ. หทัยชนก  ฟองเจริญ 
ด.ญ. สิริกร  บุญสุข  ด.ญ. ภาวินีย์  รุจิศิทธิโรจน์ 

 ๕. การประกวดเล่นดนตรีไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้แก่ 
  - รางวัลเหรียญทอง  ประเภทเดี่ยวจะเข้  ได้แก่ ด.ญ. วรัญชนา คุณารูป 
  - รางวัลเหรียญทอง  ประเภทเดี่ยวขิม ได้แก่ ด.ญ. ภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์ 
  - รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทการแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ได้แก่ ด.ญ.พรชนก  บุญมี 
  - รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทการแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ได้แก่ ด.ญ.กุลธิดา  สร้อยจิตร 
  - รางวัลเหรียญทอง ประเภทวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม (ประเภททีม) ได้แก่ ด.ญ.เมธามิ
นทร์  ดวงสูงเนิน  ด.ญ.ณัฎฐา ไพบูลย์รัตนากร  ด.ญ.ณหทัย เชิญรุ่งโรจน์  ด.ญ.จิราพร  งามประดิษฐ์       
ด.ญ. วรัญชนา คุณารูป ด.ญ.กุลธิดา  สร้อยจิตร  ด.ญ. ภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์  ด.ญ.กัญญาณัฐ  ประสูตินาวิน   
 ๖. การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑ โดยสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับรางวัลผู้บรรเลงดีเด่น วงเครื่องสายผสม ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
  - ประเภทโทน - ร ามะนา  ได้แก่  ด.ญ. เอมฤดี  เสียงประเสริฐ 
  - ประเภทฉิ่ง   ได้แก่  ด.ญ.ปริม  สิรินธร 

๗. การแข่งขัน Star Search Final 2011 ประเภทเพลงไทยสากล รุ่นที่ ๕ อายุ ๗ ปี  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ได้แก่   ด.ญ. สปันนา ยุทธอานันท์   

๘. การประกวดภาพวาดระบายสี “ชลบุรีรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ได้รับรางวัล
ชมเชย ได้แก่ ด.ญ. ศศิภา  โพธิกุล 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา 
๑.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ “เดิน-วิ่ง อมตะ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

ประเภทหญิง ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร  ได้แก่ ด.ญ. ชลธชิา  จั่นเพ็ชร 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันรายการ “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๑๒๐ ปี 

สมเด็จพระราชบิดา จ.ฉะเชิงเทรา” รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 
 - ด.ญ. ชลธิชา  จั่นเพ็ชร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันรายการ “เดิน-วิ่ง เขาสามสุข สร้างสุขภาพ ครั้งที่ ๑๐” 

ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 
 ด.ญ. ชลธิชา  จั่นเพ็ชร 
๔. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๔ การแข่งขันเดจสาด หรือศิลปะการบังคับม้า และเคลียราว                  

กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  
 ด.ญ. จุฑาทิพย์  จันพร  ป. ๑/๑ 
๕. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง 
 - ด.ญ. จุฑารัตน์  จันพร ป.๕/๑ 
๖.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดความสามารถของเยาวชน อายุระหว่าง ๕-๑๒ ปี “เฉลิม

ไทย คิดส์ สตาร์ ทาเลนต์”  
 - ด.ช. อภินันท์  สารพัด   

- ด.ช.เจษฎาภรณ์  วัฒนะศิริ 
 - ด.ช.ทรงพล โภคเนืองนอง             

- ด.ช. ตฤษนันท์  วงศ์สุทา 
 - ด.ญ. พิชญาภา  กระโห้ทอง 
๗. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจ

พอเพียง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร  
 - ด.ญ. ชลธิดา  จั่นเพ็ชร 
๘. การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  
 - ด.ญ. ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งกรีฑา ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร รุ่นอายุ 

  ไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง 
- ด.ช.อนวัช  ไตลังคะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง ประเภทกอล์ฟและ 

                       รางวัลนักกีฬากอล์ฟยอดเยี่ยม 
 - ด.ช.ด ารงศักดิ์ พัฒน์สิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ระยะทาง ๘๐ เมตร รุ่น 
            อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย 

- ด.ช.ด ารงศักดิ์ พัฒน์สิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย 

 - ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์ ได้รับราง Place 1 Time Record 00:36:69 ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
            รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง 

- ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์ ได้รับราง Place 3 Time Record 00:51:49 กบ ๕๐ เมตร  
  รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง 



- ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์ ได้รับราง Place 2 Time Record 00:44:84 กรรเชียง ๕๐ เมตร 
  รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง 
- ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์ ได้รับราง Place 1 Time Record 00:43:15 ผีเสื้อ ๕๐ เมตร รุ่น 

            อายุ ๘ ปี หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑. การแข่งขัน English Quiz ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ  วิชาชีพ” โรงเรยีน         
หัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
  - ด.ช. ภิญญา  โพธิชัยชิน และ ด.ช. วีรวัฒน์  อนุจารีวัฒน์ 
 ๒. การแข่งขัน Spelling ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ  วิชาชีพ” โรงเรียน               
หัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ 

- ด.ช. ธีริชธิ์  แสงซื่อ และ ด.ญ. ปัญจม์พร  อุทัยรังศรีเลิศ 
 ๓. การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.๔ - ป.๖ ในงาน “วันวิชาการ  วิชาชีพ” โรงเรียน
หัวถนนวิทยา เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก ่ด.ญ. ธิรดา  กุลธนสวรรค์ 
  - ด.ญ. ธิรดา  กุลธนสวรรค์ 
 ๔. การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ในงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๒๕๕๔ ระดบัภาคตะวันออก ประจ าปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ เทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

 
 - ด.ช.ปราชญ์ชัย เสนาธรรม   - ด.ช.อภินันท์  สุนทรวภิาต 
 - ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์ ปานเพชร - ด.ญ.วิลาสิน ี เกิดกล้า 
 - ด.ญ.อภิชญา  กิจเจริญตระกูล - ด.ญ.นงนภัส  จ าปาเทศ 
 - ด.ญ.ปรียาวดี ทองค า  - ด.ญ.ณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี 
 - ด.ญ.ฉันทิสา ดีไพร 

  ๕. การแข่งขันละครภาษาจีน ระดับประถมศึกษา  ในงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๒๕๕๔ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ เทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
           - ด.ญ.เบญญาภา  สนุรเดชานันท์  - ด.ญ.ภัทรวดี     ดาวบริบูรณ์ 
  - ด.ญ.นภัสสรณ์   จินดาสุข   - ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง 
  - ด.ญ.คณาวรรณ  ดวงรัตน์  - ด.ญ.หทัยชนก    ฟองเจริญ 
  - ด.ช.ภิญญา  โพธิชัยชิน   - ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์ 
  - ด.ช.วงศพัทธ์  ศิริผล   - ด.ช.ภานุพงศ์ กลางพระเนตร 
 ๖. การประกวดการแสดงละครภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 

- ด.ญ.เบญญาภา  สุนรเดชานนัท์  - ด.ญ.ภัทรวดี     ดาวบริบูรณ์ 
  - ด.ญ.นภัสสรณ์   จินดาสุข   - ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง 
  - ด.ญ.คณาวรรณ  ดวงรัตน์  - ด.ญ.หทัยชนก    ฟองเจริญ 
  - ด.ช.ภิญญา  โพธิชัยชิน   - ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์ 
  - ด.ช.วงศพัทธ์  ศิริผล   - ด.ช.ภานุพงศ์ กลางพระเนตร 
 
 
 
 


