เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
1808 ถนนลาดพราว 62 – 64 แขวง วังทองหลาง
10310
 02-5141-819 , 02-5394-968

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ไดรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน เปดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษา เนนดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม งามมารยาท
สงเสริมกิจกรรมการกลาแสดงออก สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพนักเรียนตามแนวคิด
Multiple Intellegence หองเรียนปรับอากาศ หองปฏิบัติการ Sound Lab หองปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร 1: 1 คนหองSmart classroom หองปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
พิเศษทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น อ.3 และระดับชั้น ป.1- 6 หองสมุดมาตรฐานติด
เครื่องปรับอากาศ สระวายน้ํามาตรฐานขนาดใหญ หองสันทนาการปฐมวัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางชาติ ภาษาจีน
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ คายKids camp คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายภาษาไทย คายSocial –English International
คายดนตรีไทย ดนตรีสากลนาฏศิลป วายน้ํา เทควันโด ฟุตบอล ปงปอง ศิลปะ หุนยนต โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิดวยพลัง
คลื่นเสียง MBBL Project โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มุงมั่นในการสรางสรรค วิชาการสูความเปนเลิศ ทั้งดานความรูทักษะและลักษณะชีวิต
ที่ดีตลอดจนมีหลักสูตรการสอน ที่สมดุลระหวางภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีไปพรอมๆกันพรอมทั้งสรางสรรค คุณธรรมและจริยธรรมให
กับนักเรียนเพื่อใหเด็กนักเรียนเปนเด็กที่มีคุณภาพเปนเยาวชนที่ดีในอนาคต
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา รวมกับสถาบันและวัฒนธรรมจีน แหงคุณหมิง เปดศูนยสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK)
โดยผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ ฮั่นปน ไดดําเนินการเปดพิธีตั้งปาย
อยางเปนทางการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาเขาสูสากล
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาเปดวิสัยทัศนใหม
ในดานการเรียนการสอนดานภาษาในปการศึกษา 2561 นี้
โดยสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูภาษาเพิ่มเติมอีก 2 ภาษา ไดแก
ภาษาญี่ปุน และเกาหลี ดวยการจัดกิจกรรมทั้งสองภาษา
มีในกิจกรรมชมรม และสงเสริมการใชภาษากับนักเรียน
ในระดับภาษาเพื่อการทองเที่ยว

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผานการคัดเลือก
ดวยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ในการสอบเขาเรียนตอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561

สรุป :

ทางโรงเรียนไดรายงานจํานวนนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่สอบผานการคัดเลือก ดวยความสามารถทาง
วิชาการและความสามารถพิเศษ เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนเอกชน จํานวน 214 คน คิดเปน 98.17%
จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 218 คนหมายเหตุ (จํานวนนักเรียนและ%อาจคาดเคลื่อนไดเล็กนอย เนื่องจากการสื่อสารและ
นักเรียนที่ถูกเรียกสํารองจากโรงเรียนภาครัฐแทนนักเรียนที่ไดทําการสละสิทธิ์)
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โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผาน
การคัดเลือกดวยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ในการสอบเขาเรียนตอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560

3

4

โครงการสุริยศิลปแหงแผนดิน ปลูกตนกลาที่ดีใหสังคม
“Thailand KIDS Awards 2018”
ครั้งที่ 1 ประจําป พุทธศักราช 2561

รางวัลกิตติมศักดิ์สาขานักแสดงขวัญใจ หนูนอยแหงป
เด็กชายอนาคิณทร ศรีภัทรวิทย
-------------------------------------------------------------------------------------สกูปกิจกรรม Chinese today ในชวง YOUTH TIME ที่สถานีโทรทัศน Thai cctv
มาถายรายการ china news room ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ไดออกอากาศวันเสาร ที่ 8 ก.ค. 2560 ติดตามชมไดตามนี้นะคะ นาทีที่ 39.46
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ความภาคภูมิใจ (ดานวิชาการ)โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ปการศึกษา ๒๕๖๐
เด็กชายสิรภพ อมรทวีสิน
- ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันคิดเลขเร็วงาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กหญิงเมธาวี กสานติกุล
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันคิดเลขเร็วงาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กชายพชร คุณประสิทธ
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขัน Open Dictionary ป.5-6 งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กชายปภังกร พัฒนจันทร
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขัน Open Dictionary ป.5-6 งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กหญิงสุพัตติยา เกิดสวัสดิ์
-ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1การแขงขัน Poetry in Voice ป.5-6 งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กหญิงชวัลรัตน พาพันธ
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน Listen Up! งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
เด็กหญิงรดาไลลักษณ พันธกําแหง

-

- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Microsoft Paint ป.1-6 งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”

เด็กชายปุญญพัฒน วีระกานนท และ เด็กหญิงวริศรา ทองปจฉา
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Microsoft Paint ป.1-6 งาน “ปญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชา
นิทรรศ”ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย
เด็กหญิงณัฐฐิตา ธิคุณคง และ เด็กหญิงนฤพร ทองปจฉา
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)
กิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสูการศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กหญิงชนมชนก ขันติสัจจพงษ
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การแขงขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสู
การศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กหญิงณัฐชา ใยบุรี
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสูการศึกษา
4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กหญิงกมลรัตน จิ้วตระกูล
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 3 การแขงขันเขียนตามคําบอก ระดับประถมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร.
กาวไกลสูการศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กหญิงสุทธินีย กลิ่นภู
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันเขียนตามคําบอก ระดับประถมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสู
การศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กชายพงษนิธิ ไพศาลวัฒนา และ เด็กหญิงทัศพร ขวัญกลาง
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันแฟนพันธแทตัวละครในวรรณคดีไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนิทรรศการ
“เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสูการศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
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ความภาคภูมิใจ (ดานวิชาการ)โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ปการศึกษา ๒๕๖๐
เด็กหญิงรดาไลลักษณ พันธกําแหง และ เด็กหญิงมนัสนันท ไตรยสุทธิ์
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก(Paint) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4-6) กิจกรรมนิทรรศการ “เปดบาน ต.อ.พ.ร. กาวไกลสูการศึกษา 4.0” ปการศึกษา 2560
เด็กหญิงชนมชนก ขันติสัจจพงษ
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันคัดลายมือการแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กหญิงพิมพลภัส โคธิเสน
- ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเลานิทานการแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กชายภัทร ลี้เลิศพันธชัย และ เด็กชายศรัญณ วงษวา
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขง Microsoft PowerPoint 2013การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กชายปุญญพัฒน วีระกานนท และ เด็กหญิงณดาธาร สุขหนองบึง
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน E-Book การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กหญิงนิชาภา ธนอัญญาพร
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กชายนพวิชญ พานทอง
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 2 การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กหญิงเมธาวี กสานติกุล
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันคณิตคิดเร็ว การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กหญิงสุวภัทร สุวัฒนเมธี
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันคณิตคิดเร็วการแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กชายสิรภพ อมรทวีสิน
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันคณิตคิดเร็วการแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กหญิงณัฐชยา จริงจิตร
- ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแขงขันคัดลายมือ การแขงขันทักษะวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศ 60”
เด็กชายพชร คุณประสิทธิ์ และ เด็กหญิงสุวภัทร สุวัฒนเมธี
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2561 รอบแรก
เด็กหญิงธัญชนก สังบัวแกว
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เนื่องในงาน “100 ปวันการศึกษาเอกชน ประจําป พ.ศ. 2561”
เด็กชายปรินทร หลิน
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 รอบสอง
เด็กชายจิตรภาณุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และเด็กชายโสภณวิชญ สุวรรณนันต และเด็กหญิงณิชาภัทร ออนสี
-ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันประดิษฐของใชจากพัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560
เด็กหญิงชญาดา มีบุญอเนก และ เด็กชายมาวิน อนุวรชัย
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ชนะเลิศ จากการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้น ป.1-3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระดับภาค แขงขันที่ราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
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ความภาคภูมิใจ (ดานกีฬา)โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปการศึกษา ๒๕๖๐
ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันแอคเทควันโด
แชมเปยนชิพ 2017 ที่โรงเรียนอัญสัมชัญ ธนบุรี
ด.ญ.สมิตา ทองอาจ และ ด.ช.ธนกฤต เศรษฐีสมบัติ
ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาเทควันโด
อิสลามสันติชน ชิงแชมปครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน
ด.ช.ธนัส อริภพ และ ด.ญ.ณัฏฐพัชร นิยมวงศ
ไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการแขงขันกีฬาเทควันโดอิสลามสันติชน
ชิงแชมปครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน
ด.ญ.สมิตา ทองอาจ ด.ช.ทีปกร ปานเพ็ง
ด.ช.ศิระวัศ ณัฐคุณธิวัฒน ด.ช. ภูมิพัฒน มายะการ
ด.ช.ภัคกร รังสิพุฒิกุล ด.ช.ณทรรศน ชูพานิชสกุล
ด.ช.ธนกฤต เศรษฐีสมบัติ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแขงขันกีฬาเทควันโดอิสลามสันติชน
ชิงแชมปครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน

ด.ช.ปรัชญา

ศรีศิริกุล

ดญ.ตามขวัญ ไพศาลวัฒนา
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดรับกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท
จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล ระดับจังหวัด
ด.ช.ทยา เลื่องลือเจริญกิจ
ไดรับรางวัลที่ 8 ระดับจังหวัด จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดรับกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท จัด
โดยชมรมพุทธศาสตรสากล ระดับจังหวัด
ด.ญ.พิตตินันท โสภา
ไดรับรางวัลที่ 10 ระดับจังหวัด จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดรับกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท จัด
โดยชมรมพุทธศาสตรสากล ระดับจังหวัด
ด.ญ. นฤพร ทองปจฉา
ไดรับรางรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนา ไดรับกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จัดโดยชมรมพุทธ
ศาสตรสากล ระดับประเทศ
ด.ช.พงษนิธิ ไพศาลวัฒนา
ไดรับรางรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดรับกียรติบัตร และทุนการศึกษา 900 บาท
จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล ระดับจังหวัด

เด็กหญิงชุตินันท เจริญดี
ไดเขารวมแขงขัน เพื่อคัดเลือกกีฬาเยาวชน ทีมชาติ
ไทยประเภทกีฬาขี่มา กระโดดขามเครื่องกีดขวาง
ในรุนซัมจูเนียร B อายุไมเกิน 14 ป
ไดผานการคัดเลือกเปนนักกีฬาเยาวชน โดยมี
Ranging เปนลําดับที่ 5 ของรุน ดวยคะแนน 51
คะแนน ( จากนักกีฬาที่เขารวมแขงขันเพื่อคัดเลือก
ทั้งหมด 32 คนและตลอดทัวนาเมนต ทั้งหมด 8
สนามยังสามารถทําคะแนนสะสม ทั้ง 8 สนาม
ไดรวม 87 คะแนน สามารถควาเหรียญทองแดง
( รองชนะเลิศอันดับ 2 Thailand Championship)

ด.ช.ธนกร จันทะมล
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันเทเบิล
เทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 10 ป ใน
กีฬานักเรียน ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ
ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 9
สิงหาคม 2560 ระดับจังหวัด
---------------------------------------ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันเทเบิล
เทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 10 ป
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
จัดโดยกรมพลศึกษา ระดับจังหวัด
ด.ญ. จิราภรณ แจงประจักษ ,ด.ช. ฤชภณ สุนทรวิ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการแขงขันการประกวดมารยาทไทย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-3
ด.ช. ธนากร ปติผลวานิช , ด.ญ. หทัยกานต ขําคง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแขงขัน
การประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.4-6
ด.ช. ธนากร ปติผลวานิช ,ด.ญ.ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแขงขัน
การประกวดมารยาทไทย งานวิชาการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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ความภาคภูมิใจ (ดานกีฬา)โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปการศึกษา ๒๕๖๐
ด.ช.ดรัณ เขียวมณี , ด.ช.เตชะพัฒน เดชตยกุล , ด.ช.ณทรรศน ชูพาณิชยสกุล
ด.ช.รติกร รอดพิรุณ , ด.ช.ธนดุล บุดดีขันธ , ด.ช.ณภัทร เกงมานะ
ด.ช.นราวิชญ บุญลือ , ด.ช. สุระศักดิ์ นิลสนธิ ,ด.ช.กิตติภณ สุขะหา
ด.ช.ภูมิพัฒน ประจงกุล , ด.ช.จิรัฎฐ มายะกร , ด.ช.กรวิชญ เฉลียว
รายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขันฟุตบอล 7 คน
รุนอายุ ไมเกิน 9 ป สนามมฟลิก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.ชยพล แสงอรุณสุขสันต , ด.ช.ดรัณ เขียวมณี , ด.ช.แทนคุณ หวังจิตร
ด.ช.รวิภาส เจียมใจ , ด.ช.กัลยกมล คําวงษา , ด.ช.อติชาติ หิรัญสุนทร
ด.ช.วิธทวิน แผงมณี , ด.ช.นพรัตน เวชนุสิทธิ ,ด.ช.เตชพัฒน เดชตยกุล
ด.ช.คณิน ผาสุก , ด.ช.ธนดุล บุดดีขันธ , ด.ช.กิตติภณ สุขะหา
ด.ช.รติกร รอดพิรุณ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันฟุตบอลรายการ ฟลิก มินิ ยูธ คัพ
ด.ช.ดรัณ เขียวมณี , ด.ช.นราวิชญ บุญลือ , ด.ช.ธนดุล บุดดีขันธ
ด.ช.ภูมิพัฒน ประจงกุล , ด.ช.กันตธนพงศ คลองแคลว , ด.ช.รติกร รอดพิรุณ
ด.ช.ณภัทร เกงมานะ , ด.ช.นราวิชญ บุญลือ, ด.ช. สุระศักดิ์ นิลสนธิ
ด.ช.กิตติภณ สุขะหา , ด.ช.จิรัฎฐ มายะกร , ด.ช.กรวิชญ เฉลียว
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันฟุตบอลรายการ ฟลิก มินิ ยูธ คัพ
ด.ช.ชยพล แสงอรุณสุขสันต , ด.ช.ดรัณ เขียวมณี , ด.ช.แทนคุณ หวังจิตร
ด.ช.รวิภาส เจียมใจ , ด.ช.กัลยกมล คําวงษา ,ด.ช.อติชาติ หิรัญสุนทร
ด.ช.วิธทวิน แผงมณี , ด.ช.นพรัตน เวชนุสิทธิ , ด.ช.เตชพัฒน เดชตยกุล
ด.ช.คณิน ผาสุก ,ด.ช.ธนดุล บุดดีขันธ , ด.ช.กิตติภณ สุขะหา ,ด.ช.รติกร รอดพิรุณ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5จากการแขงขันฟุตบอลรายการ ฟลิก มินิยูธ คัพ
ด.ช.ดรัณ เขียวมณี , ด.ช.เตชะพัฒน เดชตยกุล ,ด.ช.ณทรรศน ชูพาณิชยสกุล
ด.ช.รติกร รอดพิรุณ , ด.ช.ธนดุล บุดดีขันธ ,ด.ช.ณภัทร เกงมานะ
ด.ช.นราวิชญ บุญลือ , ด.ช. สุระศักดิ์ นิลสนธิ , ด.ช.กิตติภณ สุขะหา
ด.ช.ภูมิพัฒน ประจงกุล , ด.ช.จิรัฎฐ มายะกร , ด.ช.กรวิชญ เฉลียว
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
รุนอายุ ไมเกิน 9 ป สนามฟลิก

ด.ญ. วีริสา ปยะบงการ , ด.ญ. ปุณญรัสมิ์ นันโท
ไดรับรางวัลชมเชย จากการแขงขันประกวดวาดภาพ
“โครงการประกวดระบายสีบารบ”ี้ ป 2560
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จํากัด (ระดับประเทศ)
ด.ญ. เพ็ญกวิน สุกาวิน
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง จากการ
แขงขันศิลปสรางสรรค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 ระดับชั้นป.1-3
ด.ญ. วีริสา ปยะบงการ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติ
บัตรเหรียญทอง จากการแขงขันการวาดภาพระบายสี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับชั้นป.1-3
ด.ช. ศุภณัฐ สิทธิรักษ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการ
แขงขันการวาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.4-6
ด.ญ.กัณยพัชร ทรัพยบรรจง ,ด.ญ.ชัญญานุช ดิษฐภักดี
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
จากการแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-3
ด.ญ. กวินธิดา อินทรสุวรรณ , ด.ช. ดาวิด วิชญะตุลยา
ด.ช. ธีธัช ชะเอม
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการแขงขันประติมากรรม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-3
ด.ญ. วรณัน โภคมณี , ด.ญ. วิมพวิภา แผงมณี
ด.ญ. สุทธิรักษ พรมพิมพ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จาก
การแขงขันประติมากรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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ด.ช. ธาม รัศมี
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-6
ไดรับรางวัลชมเชยจากการแขงขันประกวดรองเพลง
ลูกทุงงานวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศน 60”

ด.ญ. กัลยา ลัทธิไพร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-6
ด.ญ. วรณัน โภคมณี , ด.ญ. วิมพวิภา แผงมณี
ด.ญ. สุทธิรักษ พรมพิมพ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
จากการแขงขันประติมากรรม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.4-6
ด.ญ. ทัศพร ขวัญกลาง
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการ
แขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชั้นป.1-6
ด.ญ. วีริสา ปยะบงการ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 1
จากการแขงขันการวาดภาพระบายสี “ตามรอย ศาสตร
พระราชา งานวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศน 60”
ระดับชั้นป.1-3

ด.ช.อัครชัย ยอดรัก , ด.ญ.วีริสา ปยะบงการ , ด.ช.ตอกนก ชัยรัตน
ด.ญ.กรนิศ สุรเนาวรัตน , ด.ญ.ภูริชญา พุทธเมธา , ด.ญ.สุรัชฎา ลินทา
ด.ช.พิทวัส ปจจัย , ด.ช.จิรัฏฐ มายะการ , ด.ญ.ธัญชนก บําเรอสงฆ
ด.ญ.ณัฏฐพัชร นิยมวงศ , ด.ช.ธนัตถ สถิตชัย , ด.ช.วโรตนม ไมเดระตา
ด.ช.จีรพัฒน ลาภเจริญจริง , เด็กชายกรวิชญ เต็งรัง ,ด.ญ.พัณณณสิตา สรอยระยา
ด.ช อชิรพัฒน ทรงปรายาท
รายการ BRON TO BE THE STAR
รวมถวย 13 ถวย 16 ทอง 17 เงิน 14 ทองแดง
สระวายน้ําวายน้ําชางฝมือทหาร 23 กรกฎาคม 2560
ด.ช.อัครชัย ยอดรัก , ด.ญ.วีริสา ปยะบงการ , ด.ญ.ทิพยวดี อะมะมูล
ด.ช.ตอกนก ชัยรัตน , ด.ญ.กรนิศ สุรเนาวรัตน , ด.ญ.ภูริชญา พุทธเมธา
ด.ช.พิทวัส ปจจัย , ด.ญ.ธัญชนก บําเรอสงฆ , ด.ญ.ณัฏฐพัชร นิยมวงศ
ด.ช.วโรตนม ไมเดระตา , ด.ช.จีรพัฒน ลาภเจริญจริง , เด็กชายกรวิชญ เต็งรัง
ด.ญ.พัณณณสิตา สรอยระยา , ด.ช อชิรพัฒน ทรงปรายาท
รายการบางกะป สวิมมิ่ง แชมเปยนชิพ
รวมถวย 12 ถวย 15 ทอง 14 เงิน 11 ทองแดง
สระวายน้ําโรงเรียนบางกะป
ด.ช.อัครชัย ยอดรัก , ด.ญ.วีริสา ปยะบงการ , ด.ช.ตอกนก ชัยรัตน
ด.ญ.สุรัชฎา ลินทา , ด.ญ.กรนิศ สุรเนาวรัตน , ด.ญ.ภูริชญา พุทธเมธา
ด.ช.พิทวัส ปจจัย , ด.ญ.ธัญชนก บําเรอสงฆ ,ด.ญ.ณัฏฐพัชร นิยมวงศ
ด.ช.วโรตนม ไมเดระตา , ด.ช.จีรพัฒน ลาภเจริญจริง ,ด.ช.กรวิชญ เต็งรัง
ด.ญ.พัณณณสิตา สรอยระยา , ด.ช อชิรพัฒน ทรงปรายาท
รายการ I Love dad
รวมถวย 14 ถวย 17 ทอง 21 เงิน 21 ทองแดง
สระวายน้ําสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ด.ญ.เพ็ญกวิน สุกาวิน
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง จากการ
แขงขันการวาดภาพระบายสี “ตามรอย ศาสตรพระราชา
งานวิชาการ “จันทรหุนนิทรรศน60”ระดับชั้นป.1-3
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