
รายช่ือนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันภายนอก  ปการศึกษา 2561 

ดานวิชาการ 

วัน เดือน ป ช่ือ - สกุล รายละเอียด 
 

รางวัลท่ีไดรับ 

26 ก.ค.61 

 

ด.ช.ธนาธิป  สังบัวแกว 

ด.ญ.สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี

ด.ช.พชร  คุณประสิทธิ์ 

เขาแขงขันการแกปญหาคณิตศาสตร วัน

วิชาการสาธิตราชภัฏพระนครครั้งท่ี 5        

ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

ชนะเลิศ 

ระดับทองถ่ิน 

26 ก.ค.61 

 

ด.ช.วสนานนท  วงศสุรินทร                                     

ด.ช.ปภังกร พัฒนจันทร                                                                                    

เขาแขงขันตอบปญหาวิชาการ งานวัน

วิชาการสาธิตราชภัฎพระนคร 

ชมเชย  

ระดับทองถ่ิน            

26 ก.ค.61 

 

ด.ช.ธนวัฒน บุตตะโยธ ี                                         

ด.ญ.วริศรา สีสวยหูต                                                               

เขาแขงขันถอดรหัสภาพ วันวิชาการ สาธิต

ราชภัฏพระนคร 

ชนะเลิศ           

ระดับทองถ่ิน 

26 ก.ค.61 ด.ช.นพวิชญ พานทอง                                                                                      เขาแขงขันงานวันวิชาการ    สาธิตราชภัฏ

พระนคร จากการแขงขัน Pictionry     

(ทายคําศัพทภาษาอังกฤษจากภาพ)   

รองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง 

ระดับทองถ่ิน 

    

18 ส.ค. 61 

 

ด.ช.ชยกร เชื้อกุดรู                                              

ด.ญ.จิราภรณ แจงประจักษ                                    

ด.ญ.สุณิศา ม่ันคง 

เขาแขงขันวิทยาศาสตร  เพชรยอดมงกุฎครั้ง

ท่ี 14 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

ชมเชย 

ระดับประเทศ 

25 ส.ค.61 ด.ญ.นฤพร ทองมัจฉา                                                                                      เขาแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

ท่ี 10 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ชมเชย 

ระดับประเทศ 

    

18-19 ก.ย.

61 

 

ด.ญ.ปณณรัชต พิเดช                                                                          

 

เขาแขงขันการอานทํานองเสนาะบทอาขยาน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6              

ณ กรมสงเสริมวัฒนธรรม เขตหวยขวาง 

ชนะเลิศ           

ระดับทองถ่ิน 

 ด.ญ.ณัฐฐิตา  ธิคุณคง                                                                       เขาแขงขันการอานทํานองเสนาะบทอาขยาน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ณ กรม

สงเสริมวัฒนธรรม เขตหวยขวาง 

ชมเชย          

ระดับทองถ่ิน 

 ด.ญ.พิมพนารา แกงคํา เขาแขงขันคัดลายมือภาษาไทย การแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ ณ ร.ร.มัธยมวัดบึง

ทองหลาง 

รองชนะเลิศ                 

ระดับทองถ่ิน 

    

6 พ.ย.61 

 

ด.ช.พชร  คุณประสิทธิ์ 

 

เขาแขงขันคิดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้ง

ท่ี 68 จัดโดย สพฐ. 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 



17 พ.ย.61 

 

ด.ญ.สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี                          

ด.ญ.ปุณิกา จนิษฐกุล                                                                                    

เขาแขงขันหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม เพชร

ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

ชมเชย 

ระดับประเทศ 

1-24 พ.ย. 

61 

 

ด.ญ.สุวภัทร  สุวัฒนเมธ ี

 

เขาแขงขันวรรณกรรมพิจารณงาน

ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ

อันดับหนึ่ง 

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ.ฐิติญาพร  จันทร เขาแขงขันพินิจวรรณคดีงานศิลปหัตถกรรม

ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ

อันดับสอง 

ระดับจังหวัด 

 ด.ช. นพวิชญ  พานทอง เขาแขงขันการเขียนเรียงความงาน

ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับทองถ่ิน 

 ด.ญ.ภัทร     เตมีศรีสุข 

ด.ญ.วริศรา   สีสวยหูด 

เขาแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย( คําคมเดิม)

งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับสอง 

ระดับจังหวัด 

1-24  พ.ย.

61 

 

ด.ช.พชร คุณประสิทธิ์ เขาแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 -6 งาน

ศิลปหัตถกรรม 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย.61 ด.ญ.ปณณรัชต พิเดช                                         

ด.ญ.ปุณิกา จนิษฐกุล                                        

ด.ญ.พิมพนารา แกงคํา                                   

เขาแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 4-6  งานศิลปหัตถกรรม 

   เกียรติบัตร    

ทองแดง  

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย.61 

 

 

ด.ญ.ณัฐฐิตา  ธิคุณคง 

ด.ญ.นฤพร    ทองปจฉา 

ด.ญภัทระ  เตมีศรีสุข 

เขาแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 จัดโดย     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เกียรติบัตร

เหรียญทอง 

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ช.นพวิชญ  พานทอง                                                                                      เขาแขงขัน Multi Skills competition 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง 

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ.คริสตินา คาโปดิสเทรียส 

ด.ญ.สุวภัทร  สุวัฒนเมธ ี

 

เขาแขงขันการตอคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  งาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ญ.บุญธชา  ขวัญใจธัญญา 

 

เขาแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6  งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง 

ระดับจังหวัด 

 



 ด.ญ.พิตตินันท   โสภา 

 

เขาแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6  งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ญ.ชญาดา  มีบุญเอนก                                      

ด.ช.มาริน  อนุวรชัย 

 

เขาแขงขันโปรแกรมนําเสนอ 

(Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4-6  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ.ณดาธาร  ดีอน                                            

ด.ช.ปุญญพัฒน  วีระกานนท 

 

เขาแขงขันการสราง Web Editor ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6  งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งที 68 

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ช.ปาฏิหารย พลสุวรรณ                                      

ด.ช.มนตรี ครองสุข                                                               

 

เขาแขงขัน "การสรางการตูนดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ช.ชยกร เชื้อกุดรู                                                                                      เขาแขงขัน "พินิจวรรณคดี" ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ.สุณิศา  ม่ันคง 

 

เขาแขงขัน"การเขียนเรียงความจากภาพ" 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ญ.ชลนิภา ดีอน                                             

ด.ญ.ศิริวรรัตน เสือขํา                                           

ด.ญ.สุกัญญา กะอาจ                                                              

เขาแขงขัน "การประดิษฐของใชจากวัสดุ

ธรรมชาติในทองถ่ิน" ระดับชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

 ด.ญ.ณัฐสินี รัตนกัน                                              

ด.ญ.ปาณิสรา มังกร                                         

ด.ญ.อริสรา มาดี                             

เขาแขงขัน"การประกวดแปรรูปอาหาร" 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

1-24 พ.ย. 

61 

ด.ญ.ภัทระ  เตมีศรีสุข                                            

ด.ช.วศิน  จูภาวัง                                                              

เขาแขงขัน"ตอบปญหาวิชาการสุขศึกษาและ

พลศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

ระดับจังหวัด 

5 พ.ย.61 ด.ช.ธีรินทร  วิชญะตุลยา                                    

ด.ญ.มุจสินทร ทะนะทาน เสือขํา                            

ด.ญ.ศิลปรวดี  มังคละไพบูลย                                                     

เขาแขงขันการปนดินน้ํามัน ระดับปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

 ด.ญ.กรวิภา  ศิลปะชัย                                        

ด.ญ.นันทนภัส  จันทภูมิ                                       

ด.ญ.เรณุกา ภัทรดํารงคเดช 

เขาแขงขันการสรางภาพดวยการฉีก การตัด 

แปะดวยกระดาษ ระดับปฐมวัย งาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

ระดับจังหวัด 



24 พ.ย.61 ด.ญ.นฤพร ทองมัจฉา เขาแขงขันประวัติศาสตร เพชรยอดมงกุฏ ชมเชย 

ระดับประเทศ 

13 ธ.ค. 61 ด.ญ.นฤพร  ทองปจฉา 

 

เขาแขงขันตอบปญหาธรรมะ โดยชมรมพุทธ

ศาสตรสากล ณ วัดธรรมกาย  

จังหวัดปทุมธานี 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

 

ด.ญ.ธัญชนก สังบัวแกว เขาแขงขันตอบปญหาธรรมะ โดยชมรมพุทธ

ศาสตรสากล ณ วัดธรรมกาย  

จังหวัดปทุมธานี 

ชมเชย 

ระดับจังหวัด 

 

 

ด.ญ.วีริสา ปยะบงการ เขาแขงขันตอบปญหาธรรมะ โดยชมรมพุทธ

ศาสตรสากล ณ วัดธรรมกาย  

จังหวัดปทุมธานี 

ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

 

ด.ญ.ปพิชญา สัณหพานนท                                              เขาแขงขันตอบปญหาธรรมะ โดยชมรมพุทธ

ศาสตรสากล ณ วัดธรรมกาย  

จังหวัดปทุมธานี 

รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

ระดับจังหวัด 

21 ธ.ค.61 ด.ช.พชร คุณประสิทธิ์ เขาแขงขันคณิตศาสตร โครงการอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สสวท. 

ประจําปการศึกษา 2561 

เหรียญเงิน 

ระดับประเทศ 

21 ธ.ค.61 ด.ช.พชร  คุณประสิทธิ์ 

ด.ญ.ณัฐฐิตา  ธิคุณคง 

 

เขาแขงขันโครงการอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สสวท. 

 

รอบท่ี1ไดรับ

เกียรติบัตร 

ระดับประเทศ 

 ด.ญภัทระ  เตมีศรีสุข 

 

เขาแขงขันโครงการอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สสวท. 

รอบท่ี1ไดรับ

เกียรติบัตร

ระดับประเทศ 

13 ม.ค.62 

 

ด.ช.พชร คุณประสิทธิ์ แขงขันวิชาคณิตศาสตร ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ. ภัทระ  เตมีศรีสุข เขาแขงขันทางวิชาการของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

เหรียญทอง 

ระดับจังหวัด 

 ด.ญ.นฤพร  ทองปจฉา 

 

เขาแขงขันทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตรจัด

โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เหรียญเงิน 

ระดับจังหวัด 

 ด.ช.วศิน   จูภาวัง 

 

เขาแขงขันทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตรจัด

โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เหรียญเงิน 

ระดับจังหวัด 

24 ม.ค.62 

 

ด.ช.ธนภัทร  เจริญพงศ 

 

เขาแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร      

ณ  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

ชนะเลิศ 

ระดับทองถ่ิน 
 


