
 

 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

- การแขง่ขันประกวดโครงงานนักเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รองชนะเลศิอันดับ 2

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณภัทร เลีย่งฮะ ด.ญ.ปาณสิรา บญุสขุ ด.ญ.จรัิชญา สัญชยานุกูล

- การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ นางสาวมาลัย เกดิคลา้ย

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 ประจ าปี

การศกึษา 2557 โดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การแขง่ขันการอ่านออกเสยีงและจับใจควมส าคัญ ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทองแดง

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชิามญชุ ์ศรหีาพรม

2) การแขง่ขันการเขยีนเรยีงความและคัดลายมอื ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทองแดง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชชัญาภา พันมูล

3) การแขง่ขันการเขยีนเรยีงความและคัดลายมอื ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.จรัิชญา สัญชญานุกูล

4) การแขง่ขันทอ่งอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทองแดง

ไดแ้ก่ ด.ญ.พลอยนภัส สันหกรณ์

5) การแขง่ขันการแตง่บทรอ้ยกรองกาพยย์าน ี11 ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณัฐตยิากรณ์ ชมกระแสสนิธุ ์ด.ญ.ธาดารัตน ์มุ่งธญัญา

กลุม่สาระภาษาไทย

ผลงานวชิาการทีภ่าคภมูใิจ ประจ าปีการศกึษา 2557

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

14-15 ม.ิย. 57 การแขง่ขันซโูดก ุรุน่ประถม ในรายการครอสเวริด์เกม เอแม็ท ค าคม รางวลัเหรยีญทองแดง

และซโูดก ุชงิแชมป์ภาคตะวนัออกและภาคกลาง ครัง้ที ่14 ณ ศนูยก์ารคา้

แปซฟิิคพารค์ ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีจัดโดยสมาคมครอสเวริด์เกม เอแม็ท ค าคม

และซโูดก ุแหง่ประเทศไทย

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชญัญา ปัญญาดลิกพงษ์

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ น.ส.จุฬาลักษณ์ เชือ้เงนิ

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 

ประจ าปีการศกึษา 2557 จัดโดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การแขง่ขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร ์ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.ธรีภัทร อัศวนนทว์วิฒัน์

2) การประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ประเภท 2 ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณชิดา มาแกว้ ด.ช.ภรูภัิทร ์กลอ่มประเสรฐิ ด.ญ.สริวิรรณ วฒันกุลัง 

16 พ.ย. 57 การสอบแขง่ขันประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรค์รัง้ที ่12/2557 ระดับชัน้ รางวลัชมเชย

ประถมศกึษาปีที ่5 - 6 จัดโดยมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร

ไดแ้ก่ ด.ช.ธรีภัทร อัศวนนทว์วิฒัน์

1 ธ.ค. 57 การคัดเลอืกนักเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการขององคก์รปกครอง              เกยีรตบัิตรผา่นเกณฑ์

สว่นทอ้งถิน่ ปีการศกึษา 2557 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ การคัดเลอืกรอบแรก

จัดโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่และมูลนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ ด.ช.ภรูภัิทร อภรัิกษ์โชตมิา

5 ม.ค. 58 การทดสอบ Pre - Gifted & EP ประจ าปีการศกึษา 2557 

- ท าคะแนน วชิาคณติศาสตร ์ชัน้ป.2 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ธญัญรัตน ์เสารช์ยั

- ท าคะแนน วชิาคณติศาสตร ์ชัน้ป.4 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.สทิธกิร วชิกจิ

- ท าคะแนน วชิาคณติศาสตร ์ชัน้ป.5 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.ภรูภัิทร อภรัิกษ์โชตมิา

กลุม่สาระคณิตศาสตร์



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จัดโดยองคก์าร รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

บรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ นางสาวโชตริส ขจติพรกุล

1-3 ส.ค. 57 การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในงาน รางวลัชมเชย

มหกรรมการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ

อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีจัดโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

เทศบาลนครปากเกร็ด

ไดแ้ก่ นางสาวโชตริส ขจติพรกุล

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 

ประจ าปีการศกึษา 2557 จัดโดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การแขง่ขันอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.จารรัุมภา บตุรศร ีด.ญ.ชนดิาภา เรอืงศร ีด.ญ.อรจริา พว่งรักษ์

2) การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทองแดง

ไดแ้ก่ ด.ญ.จรัิชญา ม่วงกล า่ ด.ญ.ดนใจ วชัราพลเมฆ ด.ญ.พัทธธ์รีา ดสิธรรม

3) การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ประเภทสิง่ประดษิฐ ์ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชิญาภา จอมศร ีด.ญ.พชิามญชุ ์จอมศร ีด.ญ.อภญิญารัตน์ เฉลมิเลีย่มทอง

4) การแขง่ขันการแสดงทางวทิยาศาสตร ์(Science Show) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณชิกานต ์แกว้มณี ด.ญ.พันธติรา ศรวีสิทุธิ ์ด.ช.ภรูภัิทร เฉื่อยอารมณ์

5) การแขง่ขันเครือ่งรอ่น ประเภทรอ่นไกล ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทองแดง

ไดแ้ก่ ด.ช. ศวิกร คลังกลาง ด.ข.ศภุณัฐ ขนบดี

1 ธ.ค. 57 การคัดเลอืกนักเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่              ไดรั้บเกยีรตบัิตร

ปีการศกึษา 2557 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่และมูลนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ ด.ญ.จารรัุมภา บตุรศรี

5 ม.ค. 58 การทดสอบ Pre - Gifted & EP ประจ าปีการศกึษา 2557 

- ท าคะแนน วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ป.2 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.ณธทัีต พทุธรสุ

- ท าคะแนน วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ป.3 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.วฒันศลิป์ อัศวนนทว์วิฒัน์

- ท าคะแนน วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ป.4 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.ชานนท ์สขุสอาด

กลุม่สาระวทิยาศาสตร์

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

- ท าคะแนน วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ป.5 ไดอ้ันดบั 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก ่ด.ญ.จารรัุมภา บตุรศรี

- ท าคะแนน วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ป.6 ไดอ้ันดบั 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก ่ด.ญ.ธรีภัทร อัศวนนทว์วิฒัน์

กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์(ตอ่)



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

1 ก.ค. 57 การประกวดประดษิฐก์ระปกุออกสนิจากวสัดเุหลอืใช ้จัดโดยธนาคารโรงเรยีน ชนะเลศิ

อนุบาลเมอืงใหม่ชลบรุี รองชนะเลศิอันดับ 1

รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก่ ด.ญ.ชนาภา บญุวฒุิ รองชนะเลศิอันดับ 2

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก่ ด.ช.จักรณิทร ์สชียั

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก่ ด.ญ.มญิชะญา ยังใหผ้ล

1 ก.ค. 57 การประกวดค าขวญัรักการออม จัดโดยธนาคารโรงเรยีนอนุบาลเมอืงใหม่ชลบรุี ชนะเลศิ

รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก่ ด.ช.จักรณิทร ์สชียั รองชนะเลศิอันดับ 1

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก่ ด.ญ.ชตุกิาญจน ์ศรหีาพรม รองชนะเลศิอันดับ 2

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก่ ด.ญ.ณชิา แสนจันทร์

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันประกวดโครงงานนักเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา รองชนะเลศิอันดับ 1

และวฒันธรรม ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาค

ตะวนัออก จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชิญาภัคร ์ธรรมสถติ ด.ญ.ธาดารัตน ์มุ่งธญัญา ด.ญ.พชรกมล ตามกลาง

14 ส.ค. 57 การประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสรญิ พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ เฉลมิพระเกยีรติ รองชนะเลศิอันดับ 1 

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวนัแม่แหง่ชาต ิประจ าปี 2557 พรอ้มเงนิรางวลั 2500 บาท

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัชลบรุี

ไดแ้ก่ ด.ญ.อาภานุช จันนก ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.อรวรรณ สเีคน

       ด.ญ.ณชิา แสนจันทร ์ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจติตานนท์

1 ก.ย. 57 การประกวดมารยาทไทย ระดับชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ โดยเทศบาลต าบลเสม็ด รางวลัชนะเลศิ พรอ้ม

ไดแ้ก่ ด.ญ.กนษิฐก์ัน บังคม ด.ช.ยศพนธ ์มโนวรกุล เงนิรางวลั 2000 บาท

1 ก.ย. 57 การประกวดมารยาทไทย ระดับชัน้ประถมศกึษาตอนปลายโดยเทศบาลต าบลเสม็ด รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 

ไดแ้ก่ ด.ช.จักรรัตน ์ใจเทีย่ง ด.ญ.ณีรนุช ศรวีชริพรชยั พรอ้มเงนิรางวลั 1000 บาท

5 ต.ค. 57 การตอบปัญหา "กา้วไกล กา้วหนา้ สูป่ระชาคมอาเซยีน" ในระดับชัน้ รางวลัชนะเลศิ

ประถมศกึษา เนื่องในงานวนัครโูลก โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์

ไดแ้ก่ ด.ช.วรีชยั พรมมาส ด.ช.กฤษดา ป่ินณรงค์

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 

ประจ าปีการศกึษา 2557 จัดโดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การประกวดเพลงคณุธรรม ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญเงนิ
ไดแ้ก่ ด.ญ.จดิาภา เนียมศร ีด.ญ.ญาณชิา สนธเิดชขจติพร ด.ญ.ดลชนก นอ้ยเจรญิ

       ด.ญ.ธญัดา เป้าอารยี ์ด.ญ.วรัชยา เหมอืนปืน

กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2) การประกวดเพลงคณุธรรม ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง (ชนะเลศิ)ไดแ้ก่ ด.ญ.กัลยากร รอดโสภา ด.ญ.ชญัญานุช ปรมดลิก ด.ช.ธนภัทร รักตะสวุรรณ

 
       ด.ช.ภมูนิทร ์ผาเจรญิ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ

3) การประกวดโครงงานคณุธรรม ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ
ไดแ้ก่ ด.ญ.จนิดารัตน ์คุม้ทรัพย ์ด.ญ.ชญามุก ไชยวงศภ์า ด.ญ.ฐติรัิตน ์ศรสีลวย

        ด.ญ.เมษา ทพิยเ์กสร ด.ญ.โสภตินภา พงษ์ศรี

4) การประกวดละครประวตัศิาสตร ์ป.1-ม.3 รางวลัเหรยีญทอง (ชนะเลศิ)

ไดแ้ก่ ด.ญ.กมลวรรณ ปาณะปณุณัง ด.ช.กฤตนิ มาลารักษ์ ด.ช.ธนภัทร บรุาณรมย์

      ด.ญ.กติตมิา อุดมทัง้ตระกูล ด.ญ.ชนากานต ์อนิทรประสาท ด.ช.บรูพา สกุใส

       ด.ญ.นงนภัส คงสงิหเ์ฮง ด.ช.นวพล นาคสวุรรณ ด.ญ.ปัญญาวรี ์อนันตน์าวนุีสรณ์

5) การประกวดเลา่นทิานคณุธรรม ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.หรัิณย ์พมิพน์าวี

6) การประกวดเลา่นทิานคณุธรรม ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชรมล ตามกลาง

7) การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.กนษิฐก์ัน บังคม ด.ช.ยศพนธ ์มโนวรกุล

8) การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (ตอ่)



 

 

ไดแ้ก่ ด.ช.จักรัตน ์ใจเทีย่ง

9) การประกวดสวดมนตแ์ปล ป.1-ม.3 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณชิา แสงจันทร ์ด.ญ.ธดิารัตน ์มุ่งธญัญา ด.ญ.ธรรญชนก พพัิฒน์

       ด.ญ.ธญัยชนก ราชแสง ด.ญ.ธนัยพร ปฏสิังข ์ด.ญ.ปาณสิรา บญุสขุ

       ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.สกุัญญดา ดาทอง ด.ญ.อรวรรณ สเีคน

       ด.ญ.อาภานุช จันนก

1-2 พ.ย. 57 การแขง่ขันพระพทุธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่11 ถว้ยรางวลัพระราชทาน รางวลัคะแนนผา่นเกณฑ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทนุการศกึษาสมเด็จ

พระธรีญาณมุน ีณ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและมูลนธิริม่ฉัตร

ไดแ้ก่ ด.ญ.ศรตุา ศรเีจรญิ

29-30 พ.ย. 57 การแขง่ขันประวตัศิาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่7 ถว้ยรางวลัพระราชทาน  ไดรั้บรางวลัชมเชย เหรยีญ

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ ทนุการศกึษาพระพรหมมังคลาจารย์ เงนิทนุการศกึษา 1000 บาท 

ณ โรงเรยีนสตรวีทิยา กรงุเทพฯ 

ไดแ้ก่ ด.ช.จณิณพัต บางใบ

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

1 ธ.ค. 57 การคัดเลอืกนักเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่             รางวลัเหรยีญทองแดง

ปีการศกึษา 2557 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษาฯ จัดโดยกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่และมูลนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ ด.ช.จณิณพัต บางใบ

17 ธ.ค. 57 การประกวดเพลงคณุธรรม ระดับชัน้ ป.4-6 ในการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ รางวลัเหรยีญทอง อับดับ 5

งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่64 ปีการศกึษา 2557 ระดับภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก

ไดแ้ก่ ด.ญ.กัลยากร รอดโสภา ด.ช.ภมูนิทร ์ผาเจรญิ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ

       ด.ญ.ชญัญานุช ปรมดลิก ด.ช.ภรูภัิทร เฉื่อยอารมณ์ 

17 ธ.ค. 57 การประกวดละครประวตัศิาสตร ์ระดับชัน้ ป.1-3 ในการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ รางวลัเหรยีญทอง

งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่64 ปีการศกึษา 2557 ระดับภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก

ไดแ้ก่ ด.ญ.กมลวรรณ ปาณะปณุณัง ด.ญ.นงนภัส คงสงิหเ์ฮง ด.ญ.ภัทราพร ชนะมณี

       ด.ช.กฤตนิ มาลารักษ์ ด.ช.นวพล นาคสวุรรณ ด.ญ.ภาศณีิย ์เสนานันทส์กุล

       ด.ญ.กติตมิา อุดมทัง้ตระกูล ด.ช.บรูพา สกุใส ด.ญ.ชนากานต ์อนิทรประสาท

       ด.ช.มณัฐศักดิ ์เพชรทัด ด.ช.ยทุธนา นุชพันธ ์ด.ญ.วราภา ค าศริิ

       ด.ญ.พลอยนภัส อัครเศรษฐัง ด.ช.พัทธดนย ์สมี่วง ด.ช.ธนภัทร บรุาณรมย์

       ด.ญ.ศริพิร อภวิณชิยก์ุล ด.ญ.วรีฐาน ์พสิฐิภาณีกุล

29 ม.ค. 58 การประกวดสวดมนตส์รภัญญะ นทิรรศการ "เปิดบา้นวชิาการ CTC 2014" รางวลัชนะเลศิ

จัดโดยวทิยาลัยเทคโนโลยชีลบรุี

ไดแ้ก่ ด.ญ.อาภานุช จันนก ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.ณชิา แสนจันทร์

       ด.ญ.อรวรรณ สเีคน

29 ม.ค. 58 การแขง่ขันตอบปัญหา สถานทีท่อ่งเทีย่วจากภาพ นทิรรศการ "เปิดบา้นวชิาการ รางวลัรองชนะเลศิอับดับ 1

 CTC 2014" จัดโดยวทิยาลัยเทคโนโลยชีลบรุี

ไดแ้ก่ ด.ญ.อภษีฎา คงยศ ด.ญ.นฤมล กองทอง

27 ม.ีค. 58 โครงการแขง่ขันคนเก่งในโรงเรยีนทอ้งถิน่ ระดับประเทศ ประจ าปีการศกึษา 2557 รางวลัเหรยีญทองแดง

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ระดับประเทศ

จัดโดย มูลนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ ด.ช.จณิณพัต บางใบ

กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (ตอ่)



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

14-15 ม.ิย.57 TGA-Singha Junior Golf Ranking Tournament 2014-2015 รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2

 ณ สนามกอลฟ์ ราชนาวพีลตูาหลวง จ.ชลบรุ ีจัดโดยสมาคมกอลฟ์ Class E-Boy

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ ์(ภาคตะวนัออก)

ด.ช.ชตุพินธ ์จรรยาสวสัดิ์

31 พ.ค.- การแขง่ขันเทนนสิ "Junior Bangkok U.Tennis Cup 2014" รางวลัชนะเลศิ

2 ม.ิย. 57 ประเภทหญงิเดีย่ว อายไุม่เกนิ 10 ปี ณ สนามเทนนสิศนูยก์ฬีาสรุี

บรูณธนติ วทิยาเขตรังสติ จัดโดยมหาวทิยาลัยกรงุเทพ

ไดแ้ก่ ด.ญ.นชิานัน สาครรัตน์

29-30 ม.ีค. 57 การแขง่ขันในรายการ AU Tae Kwondo Championship Princess's รางวลัเหรยีญทอง

 Cup รุน่อาย ุ9-10 ปี หญงิ สายน ้าตาล จัดโดยมหาวทิยาลัยอัสสัมชญั

 และสมาคมเทควนัโดแหง่ประเทศไทย

ไดแ้ก่ ด.ญ.นภัทร บปุผาพันธ์

21 ม.ิย. 57 การแขง่ขันในรายการ The SRC Taekwondo Open Championship รางวลัชนะเลศิ

 2014 รุน่อาย ุ8-10 ปี หญงิ สายน ้าตาล จัดโดยK-Master Taekwondo 

United

ไดแ้ก่ ด.ญ.นภัทร บปุผาพันธ์

29 ม.ีค. 57 การแขง่ขันเทนนสิเยาวชน จ าเรญิเทนนสิคัพ-ลอนเทนนสิ พัฒนาดาวรุง่ รางวลัชนะเลศิ 

ประจ าปี 2557 ครัง้ที ่1 รุน่เยาวชนหญงิ อายไุม่เกนิ 10 ปี จัดโดย

ลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

ไดแ้ก่ ด.ญ.นชิานัน สาครรัตน์

14-16 ม.ิย. 57 การแขง่ขันเทนนสิโตโยตา้-เยาวชนดาวรุง่ มุ่งโอลมิปิก 2016 ประจ าปี รางวลัชนะเลศิ 

 2557 ภาคกลาง ครัง้ที ่2 ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่ว อาย ุ10 ปี ณ

สนามเทนนสิการกฬีาแหง่ประเทศไทย จัดโดยสมาคมนักเทนนสิอาชพีไทย

และบรษัิทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด

ไดแ้ก่ ด.ญ.นชิานัน สาครรัตน์

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา รางวลัชนะเลศิ 

 ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ นายอาทติย ์แสนธิ

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันประกวดโครงงานนักเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา รางวลัชนะเลศิ 

และพลศกึษา ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับ

ภาคตะวนัออก จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.โรหด์า วงศเ์อก ด.ญ.พลอยพภัิส อาภรณ์หรัิญ ด.ญ.กชกร ผอ่งแผว้

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศกึษา

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

7-8 ม.ิย. 57 การแขง่ขันฟตุซอล “บา้นสวนคัพ” ครัง้ที ่3 ประเภทเยาวชน รองชนะเลศิ อันดับ 3 

รุน่อาย ุ10-12 ปี ในโครงการแขง่ขันกฬีาเด็ก เยาวชนและประชาชน

 ประจ าปี 2557 จัดโดยเทศบาลเมอืงบา้นสวน

ไดแ้ก่ ด.ช.พชิญตุม ์ค าเครอื ด.ช.สมชาย แวงวรรณ ด.ช.ศักยศ์รณ์ สวสัดิพ์งษ์ธาดา

       ด.ช.เดชขจร รืน่เรงิ ด.ช.วรีศลิป์ เพิม่พนูผล ด.ช.อารยะ ไตลังคะ

       ด.ช.วฒุพิงษ์ ระดาบตุร ด.ช.แม็คซมิ จริาย ุจูกา้ ด.ช.ภาคนิ อุดมมงคล

       ด.ช.คณนาถ ชยัทอง ด.ช.วรากร วงิพัฒน ์ด.ช.บญุฤทธิ ์หริพิงศธร

       ด.ช.ธรากร ประสงคด์ ีด.ช.พรีพงศ ์จันทคราม ด.ช.นนทกร บญุชญานนท์

       ด.ช.วชริวชิญ ์สเีหมอืนบัว

15-25 ก.ค. 57 การแขง่ขันฟตุบอล ในรายการแขง่ขันกฬีานักเรยีนสัมพันธแ์ละชมุชนสัมพันธ์ รางวลัชนะเลศิ 

“อ่างศลิาคัพ” ระหวา่งวนัที ่15–25 กรกฎาคม 2557 จัดโดยเทศบาลเมอืงอ่างศลิา

ไดแ้ก่ ด.ช.พชิญตุม ์ค าเครอื ด.ช.สมชาย แวงวรรณ ด.ช.ศักยศ์รณ์ สวสัดิพ์งษ์ธาดา

       ด.ช.เดชขจร รืน่เรงิ ด.ช.วรีศลิป์ เพิม่พนูผล ด.ช.อารยะ ไตลังคะ

       ด.ช.วฒุพิงษ์ ระดาบตุร ด.ช.แม็คซมิ จริาย ุจูกา้ ด.ช.ภาคนิ อุดมมงคล

       ด.ช.คณนาถ ชยัทอง ด.ช.วรากร วงิพัฒน ์ด.ช.บญุฤทธิ ์หริพิงศธร

       ด.ช.ธรากร ประสงคด์ ีด.ช.พรีพงศ ์จันทคราม ด.ช.นนทกร บญุชญานนท์

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศกึษา (ตอ่)



 

 

15-25 ก.ค. 57 การแขง่ขันกฬีาพืน้บา้น รายการแขง่ขันกฬีานักเรยีนสัมพันธแ์ละและ รางวลัชมเชย

ชมุชนสัมพันธ ์“อ่างศลิาคัพ” ประจ าปี 2557 จัดโดยเทศบาลเมอืงอ่างศลิา

ไดแ้ก่ ด.ช.กอ้งภพ  วเิศษจ ารัส ด.ช.ชลัมพล เรอืงโรจน ์ด.ช.ธรีกติ ิ ์มาแกว้

       ด.ช.โสฬส ยิม้ภักด ีด.ช.ณัฐณชิา ทพิยธ์ารา ด.ญ.จนัญญา โพธิด์ ี

       ด.ญ.บญุรัตน ์สวา่งอารมณ์ ด.ญ.พรนภัส ตามกลาง ด.ญ.ลวติรา ผลบญุ

       ด.ญ.ญาณกิา ทองเต็ม ด.ช.ชลธร  ผลารักษ์ ด.ช.เตชษิฐ ์ สทิธปิระสาท

       ด.ช.ธรีภัทร  มัจฉาวงษ์ ด.ช.สัณหณัฐ วรรณพัฒน ์ด.ช.ปรวิรรธน ์นกิรพพัิฒน์

       ด.ช.บัญญพนต ์สมศักดิ ์ด.ญ.พลอยพภัิส อาภรณ์หรัิญ

9 ส.ค. 57 การแขง่ขันกฬีาเทควนัโด ตา้นยาเสพตดิ เทดิพระเกยีรต ิเฉลมิพระชนม

 พรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ จัดโดย

ศนูยก์ารคา้เดอะฟอร่ัม พลาซา่ สวนสนุกฟอร่ัมเพลยแ์ลนด์

- ประเภทหญงิ 9-10 ปี 42+ กก. มอืใหม่ รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 

ไดแ้ก่ ด.ญ.วรรณพมิล วงศพ์รหมปรดีา เหรยีญทอง

- ประเภทชาย อาย ุ6 ปี หนักไม่เกนิ 18 กก. รุน่ A มอืพเิศษ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 

ไดแ้ก่ ด.ช.ธนกฤต อธมิหัทธนบวร เหรยีญเงนิ

- ประเภทชาย อาย ุ11-12 ปี 46+ กก. มอืใหม่ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 

ไดแ้ก่ ด.ช.นันทณัฐฏ ์วงศพ์รหมปรดีา เหรยีญทองแดง

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

4-5 ต.ค. 57 การแขง่ขันกอลฟ์รายการ TGA-Singha Junior Golf Ranking รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 

Tournament 2013-2014 ณ สนามกอลฟ์กบนิทรบ์รุ ีสปอรต์คลับ Class E-Boy

จ.ปราจนีบรุ ีจัดโดย Thailand Golf Association

ไดแ้ก่ ด.ช.ชตุพินธ ์จรรยาสวสัดิ์

11-14 ต.ค. 57 การแขง่ขันเทนนสิ โตโยตา้-เยาวชนดาวรุง่ มุ่งโอลมิปิก 2016 ประจ า ชนะเลศิ 

ปี 2557 ภาคกลาง ครัง้ที ่4 ณ สนามเทนนสิการกฬีาแหง่ประเทศไทย ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่ว 

จัดโดยสมาคมนักเทนนสิอาชพีไทย อาย ุ10 ปี

ไดแ้ก่ ด.ญ.นชิานัน สาครรัตน์

8-10 พ.ย.57 การแขง่ขันเทนนสิ ในรายการ Bangkok University Junior Cup 

 2014 Circuit 3 ณ สนามเทนนสิ "สรุ ีบรูณธนติ" มหาวทิยาลัย

กรงุเทพ จ.ปทมุธาน ีจัดโดยชมรมเทนนสิมหาวทิยาลัยกรงุเทพ

ประเภทหญงิเดีย่ว อาย ุ12 ปี รางวลัชนะเลศิ

ประเภทหญงิเดีย่ว อาย ุ14 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.นชิานัน สาครรัตน์

10-12 ต.ค. 57 การแขง่ขัน GH Bank เทควนัโด ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2557 รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2

รุน่ประชาชนท่ัวไป ประเภทเคยีวรกู ิและพมุเซ ่รุน่อายไุม่เกนิ 11 ปี หญงิ

ณ ไอสแ์ลนดฮ์อล ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์จัดโดยสมาคมเทควนัโดแหง่ประเทศ

และธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณภัทร บปุผาพันธ์

10 ม.ค. 58 การแขง่ขันขีจั่กรยาน ประเภทอายนุอ้ยทีส่ดุ "ป่ันรว่มใจภักดิ ์รักในหลวง" รางวลัชนะเลศิ

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2558 ณ เขือ่นพระรามหก ถว้ยรางวลัจาก

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุม์่วง จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง

ไดแ้ก่ ด.ช.จักรณิทร ์สชียั

1 พ.ย. การแขง่ขันกฬีานักเรยีน นักศกึษาจังหวดัชลบรุ ีประจ าปีการศกึษา 2557

- 16 ธ.ค. 57 2557 จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัชลบรุี

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่กบ 50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ9 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ช.พชิชากร โพธิท์อง

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ฟรสีไตล ์50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ9 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ช.พชิชากร โพธิท์อง

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่กบ 50 เมตร หญงิ รุน่อาย ุ11 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชิญา ถนอมพันธ์

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ฟรสีไตล ์50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ11 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.พชิญา ถนอมพันธ์

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศกึษา (ตอ่)



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ผเีสือ้ 50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ9 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ช.นภธร กรวีชัรนิทร์

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่กรรเชยีง 50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ8 ปี รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ช.อัครปราชญ ์วนัอารยี์

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ฟรสีไตล ์50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ8 ปี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

ไดแ้ก่ ด.ช.อัครปราชญ ์วนัอารยี์

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ผเีสือ้ 50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ8 ปี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 

ไดแ้ก่ ด.ช.อัครปราชญ ์วนัอารยี์

- กฬีาวา่ยน ้า ทา่ผเีสือ้ 50 เมตร ชาย รุน่อาย ุ6 ปี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 

ไดแ้ก่ ด.ช.รสทอง เสงีย่ม

- กฬีากอลฟ์ รุน่อาย ุ9 - 10 ปี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

ไดแ้ก่ ด.ช.ชตุพินธ ์จรรยาสวสัดิ์

7-8 ก.พ. 58 การแขง่ขันวา่ยน ้าเยาวชนเมอืงพัทยา ประจ าปี 2558 ชงิถว้ยนายกเมอืงพัทยา

 รุน่อาย ุ9 ปี ชาย จัดโดยเมอืงพัทยา

- ประเภทฟรสีไตล ์50 เมตร เหรยีญทองแดง

- ประเภทผลัดฟรสีไตล ์4 x 50 เมตร เหรยีญทองแดง

- ประเภทผลัดผสม 4 x 50 เมตร เหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.ธารบด ีตันเจรญิ

กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศกึษา (ตอ่)

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

8 ม.ิย. 57 การแขง่ขัน "Doraemon Singing & Dancing Contest" ในโครงการ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

Doraemon School Tour 2014 ณ ศนูยก์ารคา้เซนทรัลพลาซา่ ชลบรุี

จัดโดยบรษัิท แอนนเิมชัน่ อนิเตอร ์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากัด

ไดแ้ก่ ด.ญ.พลอยนภัส กาญจนพงษ์ศักดิ์

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

- การแขง่ขันรอ้งเพลงลกูทุง่พรอ้มแดนเซอร ์ระดับประถมศกึษา รางวลัชมเชย

ไดแ้ก่ ด.ญ.รุง่ทพิย ์มโนรัตน ์ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.อรอนงค ์นลิพันธ์

       ด.ญ.วราภา  ค าศริ ิด.ญ.รักชนก เกดิอยู ่ด.ญ.พลูนภัสพร อนันตน์าวนุีสรณ์

       ด.ญ.ภคนันท ์ศรโีฉม ด.ญ.ฐติรัิตน ์ศรสีลวยกุล ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ

- การแขง่ขันรอ้งเพลงพระราชนพินธพ์รอ้มจนิตลลีา ระดับป.4-6 รางวลัชมเชย

ไดแ้ก่ ด.ญ.รุง่ทพิย ์มโนรัตน ์ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.อรอนงค ์นลิพันธ์

       ด.ญ.วราภา  ค าศริ ิด.ญ.รักชนก เกดิอยู ่ด.ญ.พลูนภัสพร อนันตน์าวนุีสรณ์

       ด.ญ.ภคนันท ์ศรโีฉม ด.ญ.ฐติรัิตน ์ศรสีลวยกุล ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันร าวงมาตรฐาน ระดับประถมศกึษา ในการแขง่ขันวชิาการ รางวลัชมเชย

มหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก จัดโดยองคก์าร

บรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.สพุชิญา สมาน ด.ญ.วรศิรา สขุสมบัต ิด.ญ.กัญญารัตน ์วงศส์ริกิร

       ด.ญ.วชิญาพร เจยีนมะเรงิ ด.ญ.อารรัีกษ์ สรวมประค า ด.ช.แอรอน วงศเ์อก

       ด.ช.ชตุภิาส อิม่เอบิ ด.ช.ธติพิงศ ์สดุสวนศร ีด.ช.วชัรพงศ ์บอ่แกว้

       ด.ช.นทธีร เงือ่มผา

8 ส.ค. 57 การประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุง่เฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา มหาราชนิี รางวลัชนะเลศิ 

จัดโดยเทศบาลต าบลเสม็ด

ไดแ้ก่ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 ประจ าปี

การศกึษา 2557 จัดโดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี

เขต 1

1) การแขง่ขันวาดภาพระบายส ีป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.กฤตภาส ชนิศริวิฒันา

2) การแขง่ขันวาดภาพระบายส ีป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจติตานนท์

3) การแขง่ขันประตมิากรรม ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทอง (ชนะเลศิ)

ไดแ้ก่ ด.ญ.ภาวติา แกว้มณี ด.ญ.วนิธิา บัวบาน ด.ญ.แพรวา พลูทรัพย์

กลุม่สาระศลิปะ



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

4) การแขง่ขันประตมิากรรม ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.บัวชมพ ูชยางศ ุด.ญ.ปิยธดิา ธรรมธรานนท ์ด.ญ.วรรณรดา ช านาญ

5) การแขง่ขันเดีย่วซออู ้ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง 

ไดแ้ก่ ด.ญ.ปณุยวรี ์ลิม้ประเสรฐิ (รองชนะเลศิอันดับ 1)

6) การแขง่ขันเดีย่วจะเข ้ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง 

ไดแ้ก่ ด.ญ.พนัชกร เวชวงษ์ (รองชนะเลศิอันดับ 1)

7) การแขง่ขันเดีย่วขมิ 7 หยอ่ง ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ด.ญ.แพรวา เจยีรประวตั ิ

8) การแขง่ขันเดีย่วขลุย่เพยีงออ ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ฐติมิาพร เนียมแกลว้

9) การแขง่ขันการบรรเลงวงเครือ่งสายวงเล็ก ป.1-ม.3 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชญัญา สขุจติต ์ด.ญ.ฐติมิาพร เนียมแกลว้ ด.ญ.ณัฐณชิา ทองภาพ (รองชนะเลศิอันดับ 1)

       ด.ญ.ปัญฑติา ศรสีงา่ชยั ด.ญ.ปณุยวรี ์ลิม้ประเสรฐิ ด.ญ.พนัชกร เวชวงษ์

       ด.ญ.แพรพลอย แวงวรรณ ด.ญ.แพรวา เจยีรประวตั ิ

10) การแขง่ขันขับรอ้งเพลงสากล หญงิ ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.สปันนา ยทุธอานันท์

11) การแขง่ร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง 

ไดแ้ก่ ด.ญ.กัญญารัตน ์วงศส์ริกิร ด.ช.ชตุภิาส อิม่เอบิ ด.ช.ธติพิงศ ์สดุสวนศรี (รองชนะเลศิอันดับ 2)

       ด.ช.นทธีร เงือ่มผา ด.ญ.วรศิรา สขุสมบัต ิด.ช.วชัรพงษ์ บอ่แกว้

       ด.ญ.วชิญาพร เจยีนมะเรงิ ด.ญ.อารรัีกษ์ สรวมประค า ด.ช.แอรอน วงศเ์อก

3-4 ธ.ค. 57 การประกวดรอ้งเพลงพระราชนพินธป์ระกอบจนิตลลีาเทดิพระเกยีรติ รางวลัชนะเลศิ พรอ้ม

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว จัดโดยเทศบาลต าบลมาบตาพดุ เงนิรางวลั 10000 บาท

ไดแ้ก่ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม  ด.ญ.ภคนันท ์ศรโีฉม

        ด.ญ.ฐติรัิตน ์ศรสีลวยกุล ด.ญ.รุง่ทพิย ์มโนรัตน ์ด.ญ.พนตินันท ์โคตรเพชร

        ด.ญ.วราภา ค าศริ ิด.ญ.ธนัยชนก ราชแสง ด.ญ.ชนกิานต ์ไมตรจีติต์

        ด.ญ.โรหด์า วงศเ์อก

17 ธ.ค. 57 การแขง่ขันประตมิากรรม ระดับชัน้ ป.1-3 ในการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ รางวลัเหรยีญเงนิ

งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่64 ปีการศกึษา 2557 ระดับภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก

ไดแ้ก่ ด.ญ.ภาวติา แกว้มณี ด.ญ.วนิธิา บัวบาน ด.ญ.แพรวา พลูทรัพย์

10 ม.ค. 58 การประกวดภาพในหัวขอ้ "หนูจะเป็นเด็กด"ี เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาต ิประจ าปี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2

 2558 จัดโดยต ารวจภธูรภาค 2

ไดแ้ก่ ด.ช.จักรนิทร ์สชียั

กลุม่สาระศลิปะ (ตอ่)

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

29 ม.ค. 58 การประกวดวาดภาพเมอืงประหยัดพลังงาน นทิรรศการ "เปิดบา้น รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 

วชิาการ CTC 2014" จัดโดยวทิยาลัยเทคโนโลยชีลบรุี รางวลัชมเชย

ไดร้างวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก่ ด.ช.อุดมกติติ ์สรุเวช ด.ญ.บัวชมพู

ไดรั้บรางวลัชมเชย ไดแ้ก่ ด.ญ.วรรณรดา ช านาญ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจติตานนท์

14 ก.พ. 58 การแขง่ขันรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ รุน่อาย ุ7 - 15 ปี ในงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

ครัง้ที ่17 ประจ าปี 2558 จัดโดยศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม พรอ้มเงนิรางวลั 3000 บาท

วดัญาณสังวรารามวรมหาวหิาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ไดแ้ก่ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ 

5-8 ม.ีค. 58 การประกวดแดนเซอรช์งิรางวลั สหพัฒน์ทวีแีดนซ ์ครัง้ที ่3 ณ ลานหนา้บรษัิท รางวลัชนะเลศิ

สหพัฒน์ทวีเีซลส ์จ ากัด สาขาชลบรุี

ไดแ้ก่ ด.ญ.เบญญาภา สวุรรณชยัรบ ด.ญ.ภคนันท ์ศรโีฉม ด.ญ.พนตินันท ์โคตรเพชร

       ด.ญ.ธนัยชนก ราชแสง ด.ญ.วารณีุ เทีย่งธรรม ด.ญ.รุง่ทพิย ์มโนรัตน์

       ด.ญ.วราภา ค าศริ ิด.ญ.ฐติรัิตน ์ศรสีลวยกุล ด.ญ.โรหด์า วงศเ์อก

       ด.ญ.ชนกิานต ์ไมตรจีติต์

กลุม่สาระศลิปะ (ตอ่)



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันประดษิฐร์อ้ยมาลัย ป.4-6 ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรม รางวลัชมเชย

การศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.นฤมล กองทอง ด.ญ.กัญจน์ณกิานต ์ขนุนาแกว้ ด.ญ.ชญัญานุช ปรมดลิก

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 ประจ าปี

การศกึษา 2557 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ช.ปณุยพัฒน ์ชนิตราพงศ ์ด.ญ.พลอยจ ารัส แชม่สัมฤทธิ์

2) การสรา้งหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-book) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชลลดา พันมูล ด.ช.ปฏภัิทร โกมลฐติิ

3) การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.บญุญสิา อนิทนู ด.ญ.รนิลณี ฝองสงูเนนิ

4) การสรา้ง webpage ประเภท web Editor ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.ธนทร วงษ์ธนาภร ด.ช.ศภุพงษ์ภมี เชษฐศ์ภุสกุล

5) การแขง่ขันโครงงานอาชพี ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณัฐนันท ์ลิม้ประเสรฐิ ด.ญ.บญุรัตน ์สวา่งอารมณ์ ด.ญ.อ าไพ ไทยแกว้

6) การแขง่ขันจัดสวนถาดแบบแหง้ ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.พลูนภัสพร อนันตนาวนุีสรณ์ ด.ญ.วศนิ ีรังสกิวานชิ 

       ด.ญ.ศรินิยากร โปรง่น ้าใจ

7) การแขง่ขันท าอาหาร น ้าพรกิ ผักสด เครือ่งเคยีง ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณัฐนชิา ทพิยธ์ารา ด.ช.รวชิญ ์ม่วงอ่อน ด.ญ.อภษีฎา คงยศ

8) การแขง่ขันท าอาหารคาวจานเดยีว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) รางวลัเหรยีญทอง

ป.4-ป.6

ไดแ้ก่ ด.ญ.นภัสนันท ์เอือ้รักษ์โอฬาร ด.ญ.พรชนติว ์อุดมเดช ด.ช.ภคภมู ิจ าปาเทศ

กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันวชิาการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก

จัดโดยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

- การแขง่ขันประกวดโครงงานนักเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ รองชนะเลศิอันดับ 2

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชลลดา พันมูล ด.ญ.ณชิากานต ์แกว้มณี ด.ญ.พันธติรา ศรวีสิทุธิ์

- การแขง่ขันแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-6 รางวลัชนะเลศิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชนันยา รอดสัมฤทธิ ์ด.ญ.ญาสมุณิ แสวงหาทรัพย ์ด.ช.วรีชยั พรมมาส

       ด.ญ.ธษิณามณี สนุทรสวสัดิ ์ด.ช.กอ้งจตภุพ จนีารัตน ์ด.ญ.พชิามณชุ ์ศรหีาพรม

       ด.ญ.พมิพพ์รรษา สมบัตกิ าจรกุล ด.ญ.พนัชกร เวชวงศ ์ด.ญ.ชชัฎาพร อาจารยี์

       ด.ญ.ทานตะวนั วชัราธาตมุณฑล

- การแขง่ขันแสดงละครภาษาจนี รองชนะเลศิอันดับ 1

ไดแ้ก่ ด.ญ.วชิญารัตน ์ศริสิวสัดิ ์ด.ญ.พนตินันท ์โคตรเพชร ด.ญ.ธนัยชนก ราชแสง

       ด.ญ.ธนสิร สัมฤทธิ ์ ด.ญ.พัลลภา ทนทาน  ด.ช.กุลโรจน ์อุปมา

       ด.ช.กานดศิ ปิยะกาญจน ์ด.ช.จารกุร จูตะกานนท ์ ด.ช.ธติกิร เนตรสังข์

       ด.ช.ศขิรนิทร ์เรอืงเดช

- การแขง่ขันการกลา่วสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ป.4-6 รางวลัชมเชย

ไดแ้ก่ ด.ช.ณัฐ  ตันตริาพันธ์

-การแขง่ขันการกลา่วสนุทรพจน์ภาษาจนี ระดับชัน้ป.4-6 รางวลัชมเชย

ไดแ้ก่ ด.ญ.ณัฐตยิากรณ์  ชมกระแสสนิธุ์

1-3 ส.ค. 57 การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ป.4-6 ในงานมหกรรมการจัด รางวลัชมเชย

การศกึษาทอ้งถิน่ ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธานี

จัดโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และเทศบาลนครปากเกร็ด
ด.ญ.ชนันยา รอดสัมฤทธิ ์ด.ญ.ญาสมุณิ แสวงหาทรัพย ์ด.ญ.ทานตะวนั วชัราธาตุมณฑล

 

ด.ญ.ธษิณามณี สนุทรสวสัดิ ์ ด.ช.กอ้งจตภุพ จนีารัตน ์ด.ช.วรีชยั พรมมาส

ด.ญ.พชิามณชุ ์ศรหีาพรม ด.ญ.พมิพพ์รรษา สมบัตกิ าจรกุล ด.ญ.พนัชกร เวชวงศ์

กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ



 

 

 

1-3 ส.ค. 57 การประกวดการแสดงละครภาษาจนี ระดบัชัน้ป.4-6 ในงานมหกรรม รางวลัชมเชย

การจัดการศกึษาทอ้งถิน่ ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็คเมอืงทองธานี

จัดโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และเทศบาลนครปากเกร็ด

ไดแ้ก่ ด.ญ.วชิญารัตน ์ศริสิวสัดิ ์ด.ญ.พนตินันท ์โคตรเพชร ด.ญ.ธนัยชนก ราชแสง

       ด.ญ.ธนสิร สมัฤทธิ ์ ด.ญ.พัลลภา ทนทาน  ด.ช.กลุโรจน์ อปุมา

       ด.ช.กานดศิ ปิยะกาญจน์ ด.ช.จารกุร จตูะกานนท ์ ด.ช.ธติกิร เนตรสงัข์

       ด.ช.ศขิรนิทร ์เรอืงเดช

25 ก.ย. 57 การแขง่ขนัอา่นกลอนภาษาจนี ในงานวนัสถาปนาขงจือ่ จัดโดยสถาบนัขงจือ่ รางวลัชมเชย 

 มหาวทิยาลยับรูพา ไดแ้ก่ ด.ญ.ธนสิร สมัฤทธิ์ พรอ้มเงนิรางวลั 500 บาท

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

4-5 ต.ค. 57 การแขง่ขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่9 ถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จ รางวลัชมเชย 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทนุการศกึษาพระราชวจิติรปฏภิาณ พรอ้มเงนิรางวลั 1000 บาท

ณ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลัย จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และมูลนธิริม่ฉัตร

ไดแ้ก่ ด.ญ.ศรตุา ศรเีจรญิ ด.ช.แอนดรวิ ไทเลอร์

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 ประจ าปีการศกึษา

2557 จัดโดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การแขง่ขันการพดูภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ศรตุา ศรเีจรญิ

2) การแขง่ขันการพดูภาษาอังกฤษ  (Impromtu Speech) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ช.ณัฐ ตันตริาพันธ์

3) การแขง่ขันกจิกรรม Spelling Telling ป.1-ป.3 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ช.ปวรศิ ลัดลอย (รองชนะเลศิอันดับ 2)

4) การแขง่ขันการเลา่นทิาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ทานตะวนั วชัรธาตมุณฑล

5) การแขง่ขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ 

ไดแ้ก่ ด.ช.แม็คซมิ จริาย ุจูกา้ (รองชนะเลศิอันดับ 2)

6) การแขง่ขันการพดูภาษาจนี ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ

ไดแ้ก่ ด.ญ.วชิญารัตน ์ศริสิวสัดิ์

7) การแขง่ขันตอบปัญหาอาเซยีน (Asean Quiz) ป.4-ป.6 รางวลัเหรยีญเงนิ 

ไดแ้ก่ ด.ช.กฤษดา ป่ินณรงค ์ด.ช.วรีชยั พรมมาส (รองชนะเลศิอันดับ 2)

1 ธ.ค. 57 การคัดเลอืกนักเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่              รางวลัเหรยีญเงนิ

ปีการศกึษา 2557 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ จัดโดยกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ และมูลนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ ด.ช.แม็คซมิ จริาย ุจูกา้

29 ม.ค. 58 การแขง่ขันตอบปัญหาภาษาจนีจากภาพ นทิรรศการ "เปิดบา้นวชิาการ รางวลัชนะเลศิ

CTC 2014"  จัดโดยวทิยาลัยเทคโนโลยชีลบรุี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1

รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก่ ด.ญ.ณัฐณชิา งามสม ด.ญ.ชตุกิาญจน ์ตระกูลโศภษิฐ ์

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก่ ด.ญ.ชญามุก ไชยวงศภ์า ด.ญ.ธนภร ศภุญาโณทัย

5 ม.ค. 58 การทดสอบ Pre - Gifted & EP ประจ าปีการศกึษา 2557 

- ท าคะแนน วชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ป.3 ไดอ้ันดับ 1 ของภาคตะวนัออก ใบประกาศเกยีรตคิณุ

- ท าคะแนน วชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ป.3 ไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ญ.ศรตุา ศรเีจรญิ

กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

- ท าคะแนน วชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ป.4 ไดอ้ันดบั 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.ภาคนิ อดุมมงคล

- ท าคะแนน วชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ป.6 ไดอ้ันดบั 1 ของจังหวดัชลบรุี ใบประกาศเกยีรตคิณุ

ไดแ้ก่ ด.ช.ณัฐ ตนัตริาพันธ์

รายชือ่นักเรยีนไดค้ะแนนสอบ O-Net วชิาภาษาอังกฤษ ได ้100 คะแนนเต็ม -

ไดแ้ก่ ด.ญ.ธษิณามด ีสนุทรสวสัดิ ์

       ด.ญ.วรรณรดา ช านาญ 

       ด.ญ.ณัฐรนิทร ์ตอ่รุง่เรอืงกจิ

กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ (ตอ่)



 

 

วนั/เดอืน/ปี รายการ รางวลัทีไ่ดร้บั

2-4 ก.ค. 57 การแขง่ขันสือ่นวตักรรมคร ูปฐมวยั ในการแขง่ขันวชิาการมหกรรม รางวลัชนะเลศิ

การศกึษาทอ้งถิน่ ระดับภาคตะวนัออก องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัระยอง

ไดแ้ก่ นางปาลรัีฐ ทับวฒัน์

27-28 ก.ย. 57 งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 

ประจ าปีการศกึษา 2557 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาชลบรุ ีเขต 1

1) การเลา่นทิานประกอบทา่ทาง ปฐมวยั รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.เปมกิา วทิยเขตปภา

2) การป้ันดนิน ้ามัน ปฐมวยั รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ช.กวนิปรัตถ ์ชยันคิม ด.ญ.ณัฐพร บตุรด ีด.ญ.เอือ้การย ์วรพงษ์

3) การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวยั รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.ชลณชิา คลอ่งด ีด.ญ.นศิาชล กองทอง ด.ช.เมธาวนิ ศรวีานชิภมูิ

4) การวาดภาพระบายสดีว้ยสเีทยีน ปฐมวยั รางวลัเหรยีญทอง

ไดแ้ก่ ด.ญ.เมธาพร บงึไกร

ปฐมวยั

27-28 ก.ย. 57 การแขง่ขนัการใชเ้ข็มทศิและการคาดคะเน งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดบั รางวลัเหรยีญทอง 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่64 ประจ าปีการศกึษา 2557 (รองชนะเลศิอันดบั 1)

ไดแ้ก ่ด.ช.ชยธร ธรรมสจุรติ ด.ช.ปัณณสทิธิ ์ศรวีมิล ด.ช.ธนดล อ าพล

       ด.ญ.พชิญา ถนอมพันธ ์ด.ญ.ปรนิดา ขนัธแ์กว้ ด.ญ.รมติา บวรธนกจิศลิป์

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน


