
ผลงานนกัเรียน  
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ 

1. เด็กชายวฒันา   พาดี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2           การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  สาขาเคมี 

2. เด็กชายวรวทิย ์ ฉิมคีรี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2              การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์             ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  สาขาเคมี 

3. เด็กชายอมรเทพ                   
                          ศรประสิทธ์ิ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2           การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์         ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  สาขาเคมี 

4. นางสาวรุ่งรัศมี   แซ่เจง็ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2            การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์              ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สาขาเคมี 

5. นางสาวสแกวลัย ์  ทศันา 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2             การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์      ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สาขาเคมี 

6. นายสุริยา    สุขยี ่
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2                การประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์            ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขา
เคมี 

7. เด็กหญิงรุ้งเพช็ร  นาคสีทอง 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1                 การแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ “ของขวญัของพอ่”                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

8. เด็กหญิงนิศารัตน์   
                               จาํรัสพนัธ์ุ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1                 การแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ “ของขวญัของพอ่”                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

9. เด็กชายเจษฎากร   
                            พุม่โพธ์ทอง 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1                 การแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ “ของขวญัของพอ่”                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

  
 
 
 
 
 
 



ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ 
10. เด็กหญิงบุษยมาส    โตพลู 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1                 การแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ “ของขวญัของพอ่”                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

11. เด็กหญิงมานิตย ์ แดนนาเลิศ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1                 การแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ “ของขวญัของพอ่”                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

12. เด็กชายธวชัชยั  ใจเยน็ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัผลงานส่ิงประดิษฐท์าง
วทิยาศาสตร์ ระดบั ม.ตน้   

13. เด็กชายวรียทุธ   สวสัดี 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัผลงานส่ิงประดิษฐท์าง
วทิยาศาสตร์ ระดบั ม.ตน้   

14. นางสาวรุ่งรัศมี  แซ่เจง็ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2             การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์              ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.ปลาย   

15. นางสาวสแกวลัย ์ ทศันา 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2              การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์          ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.ปลาย   

16. นายสุริยา  สุขยี ่
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2             การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์            ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.ปลาย   

17. นางสาวสกุลตลา  เจริญสุข 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2           การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์            ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.ปลาย   

18.  นายชาคริต   มูฮะหมดั 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2               การแข่งขนั
โครงงานวทิยาศาสตร์           ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.
ปลาย   

19.  นายณฐัวฒิุ  สิบุญนนัท์ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2             การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์          ประเภทนกัเรียนทดลอง ระดบั ม.ปลาย   

 

 
 
 
 
 
 
 

  



ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
20.  เด็กชายวรียทุธ  สวสัดี 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้น ม.1 – 3  ระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

21. เด็กชายกิตติศกัด์ิ  
                          วงษป์ระสิทธ์ิ 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้น ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

22. เด็กชายวรียทุธ  สวสัดี 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม
ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้น ม.1 – 3   ระดบัชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

23. เด็กชายกิตติศกัด์ิ  
                          วงษป์ระสิทธ์ิ 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม
ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้น ม.1 – 3 ระดบัชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

24. เด็กหญิงมานิตย ์ แดนาเลิศ 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง แข่งขนั 
A – Maths  ช่วงชั้นท่ี  3 

โรงเรียนมารดานฤมล                       
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

25. เด็กหญิงณภทัร  สุขธรญ ์
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง แข่งขนั 
A – Maths  ช่วงชั้นท่ี  3 

โรงเรียนมารดานฤมล                       
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

26. เด็กหญิงบุษยมาส  โตพลู 
 

ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน ในการแข่งขนั
อจัฉริยะทางภาษาไทย ระดบั ม.1 – 3 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร  
 

27.  นางสาวปณิตา  มณีนิล 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั  2         
จากการประกวดเรียงความตามโครงการ 1 
เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพอ่ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

28. นางสาวอรทยั   เจียมศิริ 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั  2         
จากการประกวดเรียงความตามโครงการ 1 
เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพอ่ 

อาํเภอบา้นโพธ์ิ   
 

29. นายชาคริต  มูฮาํหมดั 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั  1                
จากการประกวดเรียงความตามโครงการ 1 
เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพอ่ 

อาํเภอบา้นโพธ์ิ   
 

 

   



ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
30. นางสาวเบญจมาพร  
                             แสนสะอาด 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ  จากการประกวด
เรียงความตามโครงการ 1 เยาวชน 1 
กิจกรรมตามรอยพอ่ 

อาํเภอบา้นโพธ์ิ   
 

31.  นางสาวชมินนัท ์ 
                                 เรืองเอ่ียม 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 1          
การแข่งขนัตอบปัญหาทางกฎหมาย            
เน่ืองในวนัรพี 54 

อาํเภอบา้นโพธ์ิ   
 

32. นายเอกอดิศร  คาํพอง 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 1         
การแข่งขนัตอบปัญหาทางกฎหมายเน่ืองใน
วนัรพี 54 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

33.  นางสาวสุวดี  คงอ๋ิม 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดประดิษฐ์
ท่ีคลุมไตร ประเภทนกัเรียนทีม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

34. นางสาวสุภาพร  สุขสวสัด์ิ 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดประดิษฐ์
ท่ีคลุมไตร ประเภทนกัเรียนทีม 

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

35. นางสาวสุวนนัท ์ ขนัธ์ทอง 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดประดิษฐ์
ท่ีคลุมไตร ประเภทนกัเรียนทีม 

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

   
36. นางสาวทิพยว์ลัย ์  
                               วงษพ์ยคัฆ ์

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดประดิษฐ์
ท่ีคลุมไตร ประเภทนกัเรียนทีม 

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

37.  นางสาววรรวสิา   
                           กาญจนเดชะ 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดประดิษฐ์
ท่ีคลุมไตร ประเภทนกัเรียนทีม 

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

38. นายทรงยศ  มีชยั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั                 
ตอบปัญหาความรู้เก่ียวกบัรัฐสภา  

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

39.  นายชญานนท ์ วนิชกุล 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั                
ตอบปัญหาความรู้เก่ียวกบัรัฐสภา 

รัฐสภา  กรุงเทพ ฯ 

40.  นายทรงยศ     มีชยั 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั                 
ตอบปัญหาการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

รัฐสภา  กรุงเทพ ฯ 
 

41.  นายชญานนท ์   วนิชกุล 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั                  
ตอบปัญหาการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 



   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

42. .  นางสาวชมินนัท ์ 
                                 เรืองเอ่ียม 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั               
ตอบปัญหากฎหมายระดบัภูมิภาคของ
สาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 2 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

43. นายเอกอดิศร  คาํพอง 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั             
ตอบปัญหากฎหมายระดบัภูมิภาคของ
สาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 2 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

44. นายทรงยศ     มีชยั 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั          
ตอบปัญหากฎหมายระดบัภูมิภาคของ
สาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 2 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

45 .  นางสาวชมินนัท ์ 
                                 เรืองเอ่ียม 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั          
ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา         
ม.4 – 6 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

46. นายเอกอดิศร  คาํพอง 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั           
ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา             
ม.4 – 6 

ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

47. นายทรงยศ  มีชยั 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนั           
ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา              
ม.4 – 6 

ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

48.  นายสมเกียรติ   พุม่พวง 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1        
การสร้าง Webpage ประเภทนกัเรียน  Web 
Editor    ระดบัจงัหวดั 

ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

49. เด็กชายเกียรติพล  คะเสนา 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1           
การสร้าง Webpage ประเภทนกัเรียน  Web  
Editor   ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

50.  เด็กชายธิวา  ภู่ทอง 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1           
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 
(2 D Animation) ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

51. เด็กชายธราพงษ ์ แสงทอง 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1        
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 
(2 D Animation) ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 



   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

52. เด็กชายอนุชิต   นกล่อง 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1        
การสร้าง Webpage  ประเภทนกัเรียน   
Text Editor  ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

53.  นายอากร  พลูผล 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1         
การสร้าง Webpage  ประเภทนกัเรียน  
 Text Editor  ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

55.  นายอนุชิต  นกล่อง 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี  1             
การสร้าง  Webpage  ประเภทนกัเรียน                 
Text Editor  ระดบัจงัหวดั  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

56.  นายวลัภทัร  สุวรรณ 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2                    
การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์  
ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

57.  นางสาวอินทุอร   
                       วาณิชพงษพ์ิเชฐ 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2             
การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์   
ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

58.  นายพรชยั  ทองพวงเงิน 
 

ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ การสร้าง Webpage  
ประเภทนกัเรียน  CNS  ระดบัจงัหวดั  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 

59. นายขตัติยะ   กิตติกลู 
 

ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ การสร้าง Webpage  
ประเภทนกัเรียน  CMS  ระดบัจงัหวดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 

60. เด็กชายเจษฎากร  
                            พุม่โพธ์ิทอง 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดบัชั้น ม.1 – 3 
ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

61. เด็กชายชยัชนะ  
                             ทรัพยรั์กษา 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดบัชั้น ม.1 – 3 
ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 
 

62. เด็กหญิงณภทัร  สุขธรณ์ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดบัชั้น ม.1 – 3 
ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 



   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

63. นายธวชัชยั    รักถาวร 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

64.  นายรวสุิต  ตนัสุวรรณรัตน์ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

65.  นายนชัชานนท ์ สุขมาลย ์
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

66.  เด็กชายปิยะ ชาแสน ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญเงิน 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

67. เด็กชายดนุพล  บุญมา 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญเงิน 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

68. เด็กชายดนยั  บุญมา 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญเงิน 
กิจกรรมการจดัสวนถาดแบบช้ืนระดบัชั้น 
ม.1 – 3 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

69.  นายพรชยั  ทองพวงเงิน 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมสร้าง Webpage  ประเภทนกัเรียน  
CMS  ชั้น ม.1 – 6 ระดบัภาคกลางและ                  
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

70.  นายขตัติยะ กิตติกลู 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมสร้าง Webpage  ประเภทนกัเรียน  
CMS  ชั้น ม.1 – 6 ระดบัภาคกลางและ             
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

71. นายสิริลาภ  เมศทบั 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมสร้าง Webpage  ประเภทนกัเรียน 
CMS  ชั้น ม.1 – 6  ระดบัภาคกลางและ                    
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 



   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

72. นายป่ินพงศ ์ เก๊อะเจริญ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรม 
ภาพยนตส์ั้น  ชั้น ม.1 – 6 ระดบั 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

73. นางสาวอญัชนา   
                       วานิชพงษพ์ิเชฐ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรม 
ภาพยนตส์ั้น  ชั้น ม.1 – 6 ระดบั 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

74. นายธนพล  บุญเทศ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรม 
ภาพยนตส์ั้น  ชั้น ม.1 – 6 ระดบั 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

75. นายขจรศกัด์ิ  สอาดเหลือง 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรม 
ภาพยนตส์ั้น  ชั้น ม.1 – 6 ระดบั 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

76.  เด็กหญิงกชกร  พนัธ์ุสกุล 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแสดงตลก              
ชั้น ม.1 – 6  ระดบัภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

77. เด็กชายนพกร  สุขมาลย ์
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแสดงตลก                      
ชั้น ม.1 – 6  ระดบัภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

78. นายปิยทศัน์  โลหะจีรัง 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแสดงตลก                    
ชั้น ม.1 – 6  ระดบัภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 



   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

79. เด็กชายสมภพ  โพชะราช 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแสดงตลก                    
ชั้น ม.1 – 6  ระดบัภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

80. นางสาวสกุลตา  เกิดโภคา 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 ชนิดกีฬา
วอลเล่ยบ์อลชายหาด “แปดร้ิวเกมส์” รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค  1 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

81.  นางสาวนภสักร  บวัเพชร 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 ชนิดกีฬา
วอลเล่ยบ์อลชายหาด “แปดร้ิวเกมส์”             
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค  1 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

82. นางสาวแสงระว ี จุลเวช 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 ชนิดกีฬา
วอลเล่ยบ์อลชายหาด ประเภทนกัเรียนทีม
หญิง ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถเ์กมส์” ณ จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

สาํนกังานการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

83. นางสาวสกุลตลา  เกิดโภคา 
 

ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 ชนิดกีฬา
วอลเล่ยบ์อลชายหาด   ประเภทนกัเรียนทีม
หญิง ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถเ์กมส์” ณ จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

สาํนกังานการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

84.  นางสาวนภสัร  บวัเพชร 
 

ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ ชนิดกีฬาวอลเล่ยบ์อล
ชายหาด รุ่นอาย ุ18 ปี ในการแข่งขนักีฬา
นกัเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 
2554” ระดบัภูมิภาค (กลาง1) 

สาํนกังานการกีฬา                             
แห่งประเทศไทย จงัหวดัอุครดิตถ์ 
 

85. นางสาวสกุลตลา  เกิดโภคา 
 

ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ ชนิดกีฬาวอลเล่ยบ์อล
ชายหาด รุ่นอาย ุ18  ปี ในการแข่งขนักีฬา
นกัเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 
2554” ระดบัภูมิภาค (กลาง1) 

สาํนกังานการกีฬา                             
แห่งประเทศไทย จงัหวดัอุครดิตถ์ 
 

 

 

 



 

 

 

   
ประเภทนกัเรียน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

86. เด็กหญิงมานิตย ์ แดนาเลิศ 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน  
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ระดบั ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ           
ภาคตะวนัออก คร้ังท่ี  61 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

87. เด็กหญิงรุ้งเพช็รนาคสีทอง 
 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน  
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ระดบั ม.1 – ม.3                              
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก คร้ังท่ี  61 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

88. เด็กชายศกัด์ิณรงค ์  
                        ป้องทองหลาง 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ลาํดบัท่ี 3                
การแข่งขนัประกวดละครภาษาองักฤษ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

89. เด็กหญิงชลาลยั  ฮบัซนั 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ลาํดบัท่ี 4              
การแข่งขนัสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษ          
ระดบั ม.ตน้ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 

90. นางสาวสุกญัญา   
                         ป้องทองหลาง 
 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ลาํดบัท่ี 2                
การแข่งขนัสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษ        
ระดบั ม.ปลาย 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 

 


