
ผลงานนักเรยีน 
 

วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

14 ม.ค.49 นางสาวอภิญญา  พูลผล เกียรติบัตรผูมีความประพฤติ
ดี มีคุณธรรม บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม 

กรมการศาสนา  กระทรวง
วัฒนธรรม 

19-30 มี.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม เหรียญทองแดง 
 กระโดดค้ํา การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 22  
จังหวัดลําปาง 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

1-15 มิ.ย.49 นายอัครวินท  สวัสดี 
นายนิคม  วงษา 
นายปรีชา  ยานนารัก 
นายเสกสรร  จันรภาโส 
นายอุทิน  ไชยวงศ 
นายชัยวิทย  ยุธิษเฐียร 
นายเอกพัน  ใหมโสภา 
นายสุชาติ  สายสุม 
นายอัมรินทร  สีคํา 
นายแสนพล  กลัดสมบัติ 

ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล 
รุนอายุไมเกิน 16 ป 
การแขงขันกีฬาฟุตซอลศาล
เยาวชนและครอบครัว 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3-31 ก.ค.49 เด็กหญิงวิภาพร  อนุสันติชัย
เลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
กีฬาเซปกตะกรอ 
รุนอายุไมเกิน 12 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 
ณ โรงเรียนบานวนทาแครง 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

3-31 ก.ค.49 นางสาวอัมพวัน  โครตทาคอ 
นางสาวพัชรินทร  โฉม
สะอาด 
นางสาวพัชรีญา  ทุมวงศ 
เด็กหญิงอรสา  แกวสี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเซปกตะกรอ 
รุนอายุไมเกิน 18 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนบานวนทา
แครง 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3-31 ก.ค.49 เด็กชายณัฐกานต  ไชยมาก 
นายพงษพัฒน  สมพงษ 
นายวิสิทธ์ิ  รัตนทารภ 
นายอนุชิต  ปากชํานิ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเซปกตะกรอ 
รุนอายุไมเกิน 18 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนบานวนทา
แครง 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3-31 ก.ค.49 เด็กหญิงนิสรา  สรอยทอง 
เด็กหญิงแกวตา  อุยขํา 
เด็กหญิงละอองดาว  ซิวฮะ
หลี 
เด็กหญิงสุภัทรา  ปนทอง 
เด็กหญิงสายสุวรรณ  ดวงผึ้ง 
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขรุง 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเปตอง 
รุนอายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนบานวนทา
แครง 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3-31 ก.ค.49 เด็กชายณัฐพล  บุสะวะ 
เด็กชายบุญฤทธ์ิ  พูลผล 
เด็กชายนภดล  สุกใสแกว 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเปตอง 
รุนอายุไมเกิน 18 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนบานวนทา
แครง 
 
 
 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

3-31 ก.ค.49 เด็กชายนพรัตน  นะแกว 
เด็กชายชินวัฒน  หิมะคุณ 
เด็กชายพงษศิริ  ประดิษฐ
พงษ 
เด็กชายกิจจา  หรุมวิสัย 
เด็กชายอภิสิทธิ์  โวหาร 
เด็กชายอรรณพ  ฮับซัน 
เด็กชายสุรเดช  วงษา 
เด็กชายเอกสิทธิ์  ผลศิริ 
เด็กชายอาคม  มูฮัมหมัด 
เด็กชายเลิศฤทธิ์  ศรีตระกูล 
เด็กชายนภดล  เจริญไชยศรี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน
อายุไมเกิน 12 ป การ
แขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ สนามโรงเรียน 
พุทธโสธร 

ศูนยกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1 ก.ค. -30 ส.ค.49 เด็กหญิงสุนิสา  โมงเบา 
เด็กหญิงวรรณี  ซุนไล 
เด็กหญิงสุพัตรา  เพ็ชรรัตน 
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร
พรหม 
เด็กหญิงจริยา  คงธรรมถาวร 
เด็กหญิงศิรดา  เสถียร 
เด็กหญิงอารีรัตน  แสงจันทร 
เด็กหญิงกาญจนา  พรหม
เขียว 
เด็กหญิงนฤมล  รอดขํา 
นางสาวชไมพร  ทองดี 
นางสาวปรียานุช  บรรพต 

ชนะเลิศวอลเลยบอลรุน
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
ดัดดรุณี 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1ก.ค. -30 ส.ค.49 เด็กหญิงสุนิสา  โมงเบา 
เด็กหญิงวรรณี  ซุนไล 
เด็กหญิงสุพัตรา  เพ็ชรรัตน 
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร
พรหม 
เด็กหญิงจริยา  คงธรรมถาวร 
เด็กหญิงศิรดา  เสถียร 
เด็กหญิงอารีรัตน  แสงจันทร 
เด็กหญิงกาญจนา  พรหม
เขียว 

ชนะเลิศวอลเลยบอลรุน
อายุเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
ดัดดรุณี 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา 



เด็กหญิงนฤมล  รอดขํา 
นางสาวชไมพร  ทองดี 
นางสาวปรียานุช  บรรพต 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

17 ก.ค.49 เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประกวดพูดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ 

สพท.ฉช. เขต 1 

8-25 ส.ค.49 นายณัฐพล  พนโสภณกุล 
นายแสนพล  กลัดสมบัติ 
นายอัมรินทร  สีคํา 
นายเอกลาภ  ตระกูลธรรม 
นายพงษพัฒน  สมพงษ 
นายปรีชา  ยานนารัก 
นายอุทิน  ไชยวงศ 
นายนิคม  วงษา 
นายอัครวินท  สวัสดี 
นายสุชาติ  สายสุม 
นายอนุชิต  ปากชํานิ 
นายศราวุธ  หาญกลา 
นายวิษณุ  อําพล 
เด็กชายสุรเชษฐ  เพียซาย 

ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล 
รุนอายุไมเกิน 16 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนพุทธโสธร 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 ส.ค.49 เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยวรรณ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประกวด  Story 
Reading Contest 

งานมหกรรมรักการอาน 
ภาคกลาง 

8 ส.ค.49 นางสาววรลักษณ  พุมเจริญ รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประกวด  Story 
Reading Contest 

งานมหกรรมรักการอาน 
ภาคกลาง 

8-25 ส.ค.49 เด็กหญิงมาลี  แกวอยู เหรียญทองขวางจักร 
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม เหรียญทองวิ่ง 100 เมตร 
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

8-25 ส.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม เหรียญเงินวิ่ง 200 เมตร 
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม 
เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ 
เด็กหญิงชลลดา  เทียนขาว 
เด็กหญิงจิราวรรณ  ปาพรม 
 

เหรียญเงินวิ่งผลัด  
4X 100 เมตร อายุไม
เกิน 15 ป 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ 
 

เหรียญเงิน  กระโดดไกล  
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 เด็กหญิงชลลดา  เทียนขาว 
 

เหรียญเงิน  ขวางจักร  
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 เด็กหญิงดาราวรรณ  สําอางค
เอม 
 

เหรียญทองแดง พุง
แหลน อายุไมเกิน 15 ป 
  105การแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

8-25 ส.ค.49 เด็กหญิงอัจฉรา  คงสุวรรณ 
 
 

เหรียญเงิน  วิ่ง 1,500 
เมตร อายุไมเกิน 15 ป   
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย 
นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา 
นายไพฑูรย  ศรีสูงเนิน 
นายสุทธิพงษ  รุงฉวี 

เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 
4x100 เมตร อายุไมเกิน 
15 ป   การแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย 
นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา 
นายไพฑูรย  ศรีสูงเนิน 
นายสุทธิพงษ  รุงฉวี 

เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 
4x400 เมตร อายุไมเกิน 
15 ป   การแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย 
 

เหรียญทอง วิ่ง 200 
เมตร อายุไมเกิน 15 ป   
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

8-25 ส.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย 
 

เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร อายุ
ไมเกิน 15 ป   การแขงขัน
กีฬาระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย 
 

เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร 
อายุไมเกิน 15 ป   การ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา 
 

เหรียญเงิน  กระโดดสูง อายุ
ไมเกิน 15 ป   การแขงขัน
กีฬาระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา 
 

เหรียญเงิน  กระโดดไกล อายุ
ไมเกิน 15 ป   การแขงขัน
กีฬาระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา 
 

เหรียญเงิน  เขยงกาวกระโดด 
อายุไมเกิน 15 ป   การ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-25 ส.ค.49 เด็กชายบุญฤทธ์ิ  แซเลา เหรียญเงิน  วิ่ง 
 1591,500 เมตร อายุเกิน 15 ป   
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

8-25 ส.ค.49 นายเมธาสิทธิ์  โกมล เหรียญทองขวางจักร 
อายุไมเกิน 15 ป    
เหรียญเงิน ทุมน้ําหนัก 
เหรียญเงินพุงแหลน 
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล 

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

26 ส.ค.49 นายธนนท  จารุวร 
นายถิรวุฒิ  อริยกุล 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
แขงขัน Scrabble 

โรงเรียนดัดดรุณี 

10-20 ต.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม เหรียญทองกระโดดค้ํา 
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี 23 ระดับ
ภาค 1 แมกลองเกมส 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

10-20 ต.ค.49 นายเมธาสิทธิ์  โกมล   เหรียญเงินขวางจักรการ
แขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี 23 ระดับ
ภาค 1 แมกลองเกมส 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

10-20 ต.ค.49 เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ เหรียญทองแดง  กระโดด
ไกล 
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี 23 ระดับ
ภาค 1 แมกลองเกมส 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

10-20 ต.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย เหรียญทองแดง  กระโดด
ค้ํา 
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี 23 ระดับ
ภาค 1 แมกลองเกมส 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

 
 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

30 ต.ค.49 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย เหรียญทองกระโดดค้ํา 
เหรียญทองแดงวิ่ง400 ม. 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 28 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการ
แขงขันท่ี 2 
จังหวัดสระแกว 

สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ 

30 ต.ค.49 เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ เหรียญทองแดง  
กระโดดไกล 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 28 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการ
แขงขันท่ี 2 
จังหวัดสระแกว 

สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ 

30 ต.ค.49 นางสาวจิรภรณ  ปาพรม เหรียญทองแดงวิ่ง100 ม. 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 28 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการ
แขงขันท่ี 2 
จังหวัดสระแกว 

สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ 

30 ต.ค.49 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา เหรียญทองเขยงกาว
กระโดด 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 28 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการ
แขงขันท่ี 2 
จังหวัดสระแกว 

สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ 

30 ต.ค.49 นายเมธาสิทธิ์  โกมล เหรียญทองขวางจักร 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 28  

สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

1 ธ.ค.49 – 
31 ม.ค.50 

นางสาวปวีณา  แซเลา 
นางสาวพัชรีญา  ทุมวงศ 
นางสาวอัมพวัน  โครตทาคอ 
นางสาวมนฤทัย  บัณฑิต 
นางสาวรุงนภา  ตัณฑิกุล 
นางสาวพุธิตา  อิ่มทองสุข 
นางสาววิภาพร  อนุสันติชัยเลิศ 
เด็กหญิงอรษา  แกวสี 
เด็กหญิงกมลรัตน  สรแกว 
เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไมไหว 
เด็กหญิงภีรพรรณ  เจริญพงษ 
เด็กหญิงขวัญชนก  หนศูรีเจริญ 
นางสาวพัชรินทร  โฉมสะอาด 
เด็กหญิงไพลิน  โกมล 
เด็กหญิงอัจฉราพร  ใจเจริญ 
เด็กหญิงวราภรณ  แสงอภัย 
เด็กหญิงดาราวรรณ  สําอางเอม 
เด็กหญิงจิราภรณ  ปาพรม 
นางสาววันทนา  จันทรฉาย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 รอบคัดเลือก
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ณ สนามสุบิน  พิมพยะ
จันทร 

กระทรวงการทองเท่ียว 
กีฬาและนันทนาการ 

8 ธ.ค.49 นางสาวอรทัย  พินธุรัตน 
นางสาวปานทิพย  มวงเจริญ 
นางสาววิไลพันธ  แกวมรกต 
นางสาวออย  สีคลาย 

ชนะการประกวดเทคนิค
การสรางสรรค e-Book 
ประเภทมัธยมศึกษา 
“ทีม”  

TK PARK  
อุทยานการเรียนรู 

16 ธ.ค.49 เด็กชายศราวุธ  หาญกลา 
นายพงษพัฒน  สมพงษ 
นายอัครวินท  สวัสดี 
นายสุชาติ  สายสุม 
นายณัฐพงษ  พนโสภณกุล 
นายอานนท  ทัศนิยม 
นายแสนพล  กลัดสมบัติ 
นายสมศักด์ิ  ไชยเลิศ 
นายอภินันท  จันทะดวง 
นายเอกลาภ  ตระกูลธรรม 
เด็กชายรัตนพล  สวางเถ่ือน 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การ
แขงขันฟุตบอล 7 คน วัน
กีฬาแหงชาติ 
ณ สนามสุบิน       
พิมพยจันทร 

การกีฬาแหงประเทศ
ไทย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

29 ธ.ค.49 นางสาวอภิญญา  พูลผล รางวัลดีเดน นักเรียนรัก
การอาน ระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 

สพท.ฉช. เขต 1 

5 ม.ค.50 นายเทวฤทธิ์  จันทรลอย เหรียญทอง วิ่ง 400 
เมตร 
เหรียญทองวิ่ง 100 เมตร 
อายุเกิน 15 ป 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร  
เหรียญทองวิ่ง 400 เมตร
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นางสาวจิรวรรณ  ปาพรม เหรียญเงินวิ่ง 400 เมตร  
เหรียญทองวิ่ง 100 เมตร 
อายุไมเกิน 15 ป 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร  
เหรียญทองวิ่ง 400 เมตร
อายุเกิน 15 ป 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

5 ม.ค.50 นายเมธาสิทธิ์  โกมล เหรียญเงินวิ่ง 400 เมตร  
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กชายศรชัย  อินทุลักษณ   เหรียญทอง 100 เมตร 
อายุไมเกิน 13 ป 
เหรียญทองทีม 400 ม.   
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายสุชาติ  สายสุม เหรียญทองทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กชายชลชัย  บุญประเสริฐ เหรียญเงินทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายพงษศักดิ์  อินโอภาส เหรียญเงินทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายธันวา  สงาภรณ เหรียญเงินทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กหญิงนฤมล  รอดขํา เหรียญทองทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กหญิงชลลดา  เทียนขาว เหรียญทองทีม 400 เมตร
การแขงขัน”ฉะเชิงเทราจาว
ความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

5 ม.ค.50 เด็กชายพิเชฐ  แกวละมูล เหรียญทองทีม 400 
เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายไพฑูรย  ศรีสูงเนิน เหรียญเงินทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายสุทธิพงษ  รุงฉวี เหรียญเงินทีม 400 เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 เด็กชายบุญฤทธ์ิ  แซเลา เหรียญทองทีม 400 
เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ม.ค.50 นายพงษพัฒน  สมพงษ เหรียญทองทีม 400 
เมตร 
การแขงขัน”ฉะเชิงเทรา
จาวความเร็ว ครั้งท่ี 11” 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ชมรมกรีฑาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

13 ม.ค.50 นายไพฑูรย  ศรีสูงเนิน เกียรติบัตรผูมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม 
บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม 

กรมการศาสนา   
กระทรวงวัฒนธรรม 

24 ม.ค.50 เด็กชายภูรินทร  เนินนาค 
เด็กหญิงพรพรรณ  ฤกษวร
ประสิทธิ์ 
เด็กหญิงบุศรา  ทับทิมสุข 

รางวัลเหรียญทองการ
แขงขันประดิษฐเศษวัสดุ
เหลือใช  

งานมหกรรมเปดโลกกวาง
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยา
คม 

24 ม.ค.50 เด็กหญิงกรรณิการ  แซจัน 
เด็กหญิงอโณทัย  เจริญสุข 

รางวัลเหรียญทองแดง
ตอบปญหาภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง
การเรียนรู      
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยา
คม 



 
 
 

วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

24 ม.ค.50 นายสงศักด์ิ  ทองประเสริฐ 
นายภมรเกียรติ  เจริญศิลป 

รางวัลเหรียญเงิน 
ตอบปญหาภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 เด็กหญิงชัชชฎาภรณ  ฟุงสวัสด์ิ รางวัลเหรียญทอง 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 เด็กหญิงวนิดา  ฉิมพาลี รางวัลเหรียญทอง 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 เด็กชายเกียรติชัย  หลักกรด รางวัลเหรียญทอง 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู      
 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา รางวัลเหรียญเงิน 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 นางสาวรุงระพี  วิชชโอฬารกุล รางวัลเหรียญเงิน 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 นางสาวเสาวลักษณ  เพชรรัตน รางวัลเหรียญเงิน 
ประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมเปดโลกกวาง 
การเรียนรู       
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

24 ม.ค.50 นายพงษพัฒน  สมพงษ 
เด็กชายกิตติศักดิ์  สีคลาย 
นายอัครวินท  สวัสดี 

เหรียญทอง 
เดาะฟุตบอล การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
สหวิทยาเขตดอนฉิมพลี 

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

 
 
 
 



วัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ผลงาน ผูมอบรางวัล 

7 ส.ค.49 แขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่อง
ในวันรพี 

ชนะเลิศ 
โลเกียรติยศ 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

9 ส.ค.49 แขงขันตอบปญหาความรู
เกี่ยวกับรัฐสภา 

ชนะเลิศ 
ทุนการศึกษา 800 บาท 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 

7 ธ.ค.49 แขงขันตอบปญหาความรู
เกี่ยวกับรัฐสภา รอบชิงชนะเลิศ 

รางวัลชมเชย 
ทุนการศึกษา 6,000 
บาท 

อาคารรัฐสภา 

25-26 ม.ค. 50 การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ ชนะเลิศ 
ทุนการศึกษา 6,000 
บาท 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

9 ส.ค.49 แขงขันรําวงมาตรฐาน ชนะเลิศ 
ทุนการศึกษา 3,000 
บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ฉะเชิงเทรา 

24 ม.ค.50 แขงขันรองเพลงลูกทุง เหรียญทอง โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
24 ม.ค.50 แขงขันเตนประกอบเพลงลูกทุง เหรียญทอง โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
16 ก.พ.50 แขงขันจินตลีลาประกอบเพลง

พระราชนิพนธ 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ทุนการศึกษา 500 บาท 

โรงเรียนบางปะกง”บวร
วิทยายน” 
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	รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด  Story Reading Contest
	งานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง
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	นางสาวจิรภรณ์  ปาพรม
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	8-25 ส.ค.49
	นางสาวจิรภรณ์  ปาพรม
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	นางสาวจิรภรณ์  ปาพรม
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  กระโดดไกล  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  ขว้างจักร  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญทองแดง พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 15 ปี
	  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
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	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  กระโดดสูง อายุไม่เกิน 15 ปี   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  กระโดดไกล อายุไม่เกิน 15 ปี   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  เขย่งก้าวกระโดด อายุไม่เกิน 15 ปี   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญเงิน  วิ่ง
	 1,500 เมตร อายุเกิน 15 ปี   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	8-25 ส.ค.49
	เหรียญทองขว้างจักร
	อายุไม่เกิน 15 ปี   
	เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก
	เหรียญเงินพุ่งแหลน
	การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
	ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	26 ส.ค.49
	นายธนนท์  จารุวร
	รองชนะเลิศอันดับ 2 
	โรงเรียนดัดดรุณี
	10-20 ต.ค.49
	นางสาวจิรภรณ์  ปาพรม
	เหรียญทองกระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค 1 แม่กลองเกมส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	10-20 ต.ค.49
	นายเมธาสิทธิ์  โกมล  
	เหรียญเงินขว้างจักรการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค 1 แม่กลองเกมส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	10-20 ต.ค.49
	เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ
	เหรียญทองแดง  กระโดดไกล
	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค 1 แม่กลองเกมส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	10-20 ต.ค.49
	นายเทวฤทธิ์  จันทร์ลอย
	เหรียญทองแดง  กระโดดค้ำ
	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค 1 แม่กลองเกมส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	30 ต.ค.49
	นายเทวฤทธิ์  จันทร์ลอย
	เหรียญทองกระโดดค้ำ
	สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
	30 ต.ค.49
	เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ
	เหรียญทองแดง 
	กระโดดไกล
	สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
	30 ต.ค.49
	นางสาวจิรภรณ์  ปาพรม
	เหรียญทองแดงวิ่ง100 ม.
	สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
	30 ต.ค.49
	นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา
	เหรียญทองเขย่งก้าวกระโดด
	สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
	30 ต.ค.49
	นายเมธาสิทธิ์  โกมล
	เหรียญทองขว้างจักร
	สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	1 ธ.ค.49 –
	31 ม.ค.50
	นางสาวปวีณา  แซ่เล้า
	รองชนะเลิศอันดับ 1
	กระทรวงการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
	8 ธ.ค.49
	นางสาวอรทัย  พินธุรัตน์
	ชนะการประกวดเทคนิคการสร้างสรรค์ e-Book ประเภทมัธยมศึกษา “ทีม” 
	TK PARK 
	อุทยานการเรียนรู้
	16 ธ.ค.49
	รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันกีฬาแห่งชาติ
	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	29 ธ.ค.49
	นางสาวอภิญญา  พูลผล
	รางวัลดีเด่น นักเรียนรักการอ่าน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
	สพท.ฉช. เขต 1
	5 ม.ค.50
	นายเทวฤทธิ์  จันทร์ลอย
	เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กหญิงขวัญชนก  หนูศรีเจริญ
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นางสาวจิรวรรณ  ปาพรม
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	5 ม.ค.50
	นายเมธาสิทธิ์  โกมล
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กชายศรชัย  อินทุลักษณ์  
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายสุชาติ  สายสุ่ม
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กชายชลชัย  บุญประเสริฐ
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายพงษ์ศักดิ์  อินโอภาส
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายธันวา  สง่าภรณ์
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กหญิงนฤมล  รอดขำ
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กหญิงชลลดา  เทียนขาว
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	5 ม.ค.50
	เด็กชายพิเชฐ  แก้วละมูล
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายไพฑูรย์  ศรีสูงเนิน
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายสุทธิพงษ์  รุ่งฉวี
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่เล้า
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	5 ม.ค.50
	นายพงษ์พัฒน์  สมพงษ์
	ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
	13 ม.ค.50
	นายไพฑูรย์  ศรีสูงเนิน
	เกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
	กรมการศาสนา  
	กระทรวงวัฒนธรรม
	24 ม.ค.50
	เด็กชายภูรินทร์  เนินนาค
	รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ 
	24 ม.ค.50
	เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่จัน
	รางวัลเหรียญทองแดงตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	24 ม.ค.50
	รางวัลเหรียญเงิน
	ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์  ฟุ้งสวัสดิ์
	รางวัลเหรียญทอง ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	เด็กหญิงวนิดา  ฉิมพาลี
	รางวัลเหรียญทอง ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	เด็กชายเกียรติชัย  หลักกรด
	รางวัลเหรียญทอง ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	นายวุฒิชัย  พานิชวัฒนา
	รางวัลเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	นางสาวรุ่งระพี  วิชชโอฬารกุล
	รางวัลเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรรัตน์
	รางวัลเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
	24 ม.ค.50
	เหรียญทอง
	เดาะฟุตบอล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
	สหวิทยาเขตดอนฉิมพลี
	โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
	วัน เดือน ปี
	ชื่อนักเรียน
	ผลงาน
	ผู้มอบรางวัล
	7 ส.ค.49
	ชนะเลิศ
	ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
	9 ส.ค.49
	ชนะเลิศ
	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
	7 ธ.ค.49
	รางวัลชมเชย
	อาคารรัฐสภา
	25-26 ม.ค. 50
	ชนะเลิศ
	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	9 ส.ค.49
	ชนะเลิศ
	ทุนการศึกษา 3,000 บาท
	มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
	24 ม.ค.50
	เหรียญทอง
	โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
	24 ม.ค.50
	เหรียญทอง
	โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
	16 ก.พ.50
	รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
	ทุนการศึกษา 500 บาท
	โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน”

