
รางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2554 
ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 

1 4 ก.ค. 54 นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการ
พูดภาษาอังกฤษ Speech    

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1  

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 
ด.ญ.จิลลาภัทร   ยศบุรุษ                 ป.3/1 

2 21-22 ก.ค. 54 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
เยาวชนสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2554 
ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง  เขต 1 

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประศึกษาตอนปลาย 
ชนะเลิศท่ี 1 
1. ด.ญ.กัญญสิริ  ณ ลําปาง              ป.6/1 
2. ด.ญ.ชลธิชา    มณีวรรณ             ป.6/3 
3.ด.ญ.เนตรอัปสร  หล้าขัด             ป.6/2 
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกตอนต้น 
ชนะเลิศท่ี 1 
1. ด.ญ.สุชานันท์      ภักดีบุรี           ม.2/1 
2. ด.ญ.อรุณรัตน์    สุแก่นจันทร์      ม.2/1 
3. ด.ญ.ธนัชชา         เคี่ยนปุ้น          ม.2/1 
กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประศึกษาตอนปลาย 
ชนะเลิศท่ี 1 
ด.ญ.นรภัทร       จําเริญนุสิทธิ์       ป.5/2 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.ปริยากร        ธรรมเมือง         ป.5/2 
กิจกรรมวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์
ระดับประศึกษาตอนปลาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.ญาณิศา          พุงไธสง           ป.6/1 
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3 29 ก.ค. 54 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ณ โรงเรียนเขลางค์นคร จ.ลําปาง 

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 Science  Show   
ระดับมัธยมศึกตอนต้น 
ชนะเลิศท่ี 1 
1. ด.ญ.สุชานันท์      ภักดีบุรี               ม.2/1 
2. ด.ญ.อรุณรัตน์     สุแก่นจันทร ์        ม.2/1 
 3. ด.ญ.ธนัชชา         เคี่ยนปุ้น                ม.2/1 

4 30 ก.ค. 54 ส่งผลงานนักเขียนน้อย – แววกวี 
- ประกวดระบายสี วารสาร ” 

เพื่อ เพื่อนรัก ”  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2554   ฉบับที่ 145  

รางวัลชมเชยนักเขียนน้อย 
ด.ญ.วรดา   อินทิยศ                         ป.4/2 

รางวัลชมเชยแววกวี 
ด.ช.ภาคิน   สุภาอินทร์                    ป.5/3 

รางวัลชมเชยประกวดระบายสี 
ด.ช.บุศเรศ   ใจคํา                            ป.6/3 

5 4-6  ส.ค. 54 เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
ปีการศึกษา 2554      
 

1.กิจกรรมการแสดงละครทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย 
รางวัลเหรียญทอง 
1. ด.ญ.ทิพย์วรินทร์     ชูช่วย                 ป.6/1   

 2. ด.ญ.ชรินรัตน์    ไชยขจรวิทย ์             ป.6/3 

 3. ด.ญ.ปิยวรรณ     พลรัตน์                  ป.6/1 
 4. ด.ญ.ภาวินีย์    วงศ์อ่อน                   ป.6/2  
  5. ด.ญ.คีตาชา     ทองแดง                    ป.6/1 

6. ด.ญ.นันทกานต์     กาวิชัย                 ป.6/2 

7. ด.ญ.ชนากานต์      การทหาร             ป.6/3 

8. ด.ญ.ณัชยา      แสนมโนวงค์             ป.6/3 

9. ด.ญ.จิณห์จุฑา     ท้าวบุญเรือง           ป.6/1   

10.ด.ญ.ปิยาพัชร    กระแสร์ภาค            ป.6/2 

11. ด.ช.กตัญญู      กองหาญ                 ป.6/1   

12.ด.ช.สิริวัฒน์     วิชัยชนารักษ์             ป.6/1   

  13.ด.ช.วรวิช       มาละบุตร                 ป.6/1 

 



 

ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
5 

( ต่อ ) 
4-6  ส.ค. 54 เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
ปีการศึกษา 2554      
 

2. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลเหรียญทอง      
 1. ด.ญ.สุชานันท์      ภักดีบุรี               ม.2/1        

2. ด.ญ.อรุณรัตน์     สุแก่นจันทร ์          ม.2/1 

3. ด.ญ.ธนัชชา         เคี่ยนปุ้น          ม.2/1 
3.กิจกรรมแสดงละครทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลเหรียญเงิน     
1. ด.ญ.ชญานี      ชินพีระเสถียร  ม.3/1 
2. ด.ญ.กชมล     ณ ลําปาง   ม.3/2 
3. ด.ญ.ณัฐกานต์     ใจช่วย  ม.2/1  

4. ด.ช.นครินทร์     นิตย์โชติ  ม.1/1 
5. ด.ช.พัฒธชาติ     คูสุวรรณ  ม.3/1  

6. ด.ช.ชวกร       รุ่งทวีชัย  ม.3/1  

7. ด.ช.ณัฐพล      พงษ์ปาระ             ม.3/2  

8. ด.ช.อภิสิทธิ์      ธรรมสอน ม.2/1 

9. ด.ช.สิริชัย      อยู่สมบูรณ์  ม.3/2  

10.ด.ช.พศวีร์      พรหมพัง  ม.2/1 

11. ด.ช.ณัฐสม      กิจสุวรรณ  ม.3/2 
4.กิจกรรมวาดภาพเหมือนทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลเหรียญเงิน   
ด.ช.วงศกร     เทพเสาร์  ม.3/2 
5.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลเหรียญทองแดง     
1. ด.ญ.รุ่งทิวา         พรมแก้วงาม  ป.5/2 
2. ด.ญ.นันท์นภัสร   กันตะบุตร  ป.5/2  
3.  ด.ช.หญิงฉัตร์ทรัส    อุ่นผูก  ป.5/2  
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( ต่อ ) 
4-6  ส.ค. 54 เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
ปีการศึกษา 2554      

6.กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   
รางวัลเหรียญทองแดง     
 1. ด.ญ.เนตรอัปสร     หล้าขัด            ป.6/2  

2. ด.ญ.ชลธิชา      มณีวรรณ              ป.6/3 

3. ด.ญ.กัญญสิริ    ณ ลําปาง              ป.6/1 

7. กิจกรรมทักษะการเขียนโปรแกรม
Microsoft  Access  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลเหรียญทองแดง     
ด.ญ.วรดา      กันทะวัง                            ม.3/1 

8. กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย 
รางวัลชมเชย     
 เด็กหญิงปริยากร        ธรรมเมือง         ป.5/2 

รางวัลเหรียญเงิน     
ระดับมัธยมศึกษา    
 เด็กชายวงศกร     เทพเสาร์                  ม.3/2 

6 5-6 ส.ค. 54 เข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์
ของคนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์   โดยใช้โปรแกรม 
The  Geometer's  Sketchpad  ( 
GSP)  ระดับภูมิภาค 
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 
สสวท .) ร่วมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่  ณ  โรง
เรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  

 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ระดับประถม 
1.ด.ญ.กัลยารัตน์   พิริย์โยธินกุล      ป.6/1 
2.ด.ญ.อัสมา   กาหลง                      ป.6/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
1.ด.ช.สัณหณัฐ   นิธิศิริ             ป.6/2 
2.ด.ช. ภูมิ   เสนาสังข์                      ป.6/2 
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7 6 – 7 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล

นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
“ สพฐ เกมส์ 2554 ” ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชาย  รุ่นอายุ 12 ปี 
1.ด.ช.สิริวัฒน์   วิชัยชนารักษ์ ป.6/1 
2.ด.ช.สรวิชญ์   ยะคํา  ป.5/2  

3.ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา  ป.6/3  

4.ด.ช.ปรเมศร์   ฉิมพลี  ป.6/3  

5.ด.ช.ธนวัฒน์   วรรณาลัย ป.5/1  

6.ด.ช.อรรถชัย   แก้วกันทา ป.4/2 
7.ด.ช.ศุภกิตต์   จานแก้ว  ป.3/2  

8.ด.ช.ศุภกร   ตรีประรํา  ป.4/2  

9.ด.ช.ทรงภพ   อินต๊ะขัน  ป.6/2  

10.ด.ช.จตุรวัฒน์   นวลทา ป.6/2 
รางวัลรองชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชาย หาดชาย   รุ่นอายุ 12 ปี 
1.ด.ช.สรวิชญ์   ยะคํา                     ป.5/2 

2.ด.ช.พีรพัฒน์   บุญประพันธ์       ป.5/2 

รางวัลรองชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชาย หาดหญิง   รุ่นอายุ 14 ปี 
1.ด.ญ.ฐิติกานต์   อินนวล                ม.2/1 

2.ด.ญ.ชนากานต์   วรรณสุวงษ์       ม.1/1 
8 12 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี     

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ณ  ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด  ลําปางเสรี
สรรพสินค้า  จ.ลําปาง 

ระบายสีภาพ ระดับ ป.1-2 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ด.ช.ศุภวิชญ์   ใจกล้า                       ป.2/2 

วาดภาพระบายสี  ระดับ ป.3-4 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์                 ป.4/1  
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( ต่อ ) 
12 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี     

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ณ  ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด  ลําปางเสรี
สรรพสินค้า  จ.ลําปาง 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร                  ป.4/1 

วาดภาพระบายสี  ระดับ ป.5-6 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ด.ญ.นรภัทร   จําเริญนุสิทธิ์             ป.5/2 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ด.ญ.ปริยากร   ธรรมเมือง                ป.5/2   

9 18 – 20 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันการประกวด 
Science  Show  เน่ืองในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ส่วนภูมิภาค  ประจําปี 2554 

ณ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยการสนับสนุนสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รางวัลชมเชย 
1. ด.ญ.สุชานันท์      ภักดีบุรี       ม.2/1        
2. ด.ญ.อรุณรัตน์     สุแก่นจันทร์  ม.2/1 
3. ด.ญ.ธนัชชา         เคี่ยนปุ้น        ม.2/1 

10 21 ส.ค.54 เข้าร่วมโครงการลับสมอง  
ประลองปัญญา  สรรหาหนูน้อย
นักเล่านิทาน  ครั้งที่ 6   
ณ  โรงเรียนอนุบาลลําปาง  
จ.ลําปาง 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 

ด.ญ.มัทนียา   อุ่นเมือง                    ป.1/1 

11 22 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปี 2554  
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ 

พระจอมเกล้า  หว้ากอ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

โล่รางวัลชมเชย 

1. ด.ญ.สุชานันท์      ภักดีบุรี ม.2/1         
2. ด.ญ.อรุณรัตน์     สุแก่นจันทร์ ม.2/1 
3. ด.ญ.ธนัชชา         เคี่ยนปุ้น ม.2/1 
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12 23 – 29 ส.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา ใน

งานแข่งขันกีฬานักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ สพฐ. 
เกมส์ 2554 ภาคเหนือ ”    

ณ จังหวัดลําปาง – ลําพูน 

รางวัลชนะที่ 2 

ประเภทกรรเชียง 50 เมตร  12 ปี ชาย   
ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา                     ป.6/3 

13 3-4 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา  
ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ สพฐ. 
เกมส์ 2554 ภาคเหนือ ”    

ณ จังหวัดลําปาง – ลําพูน 

ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา    ชั้นป .6/3 

ได้รางวัลดังนี้ 
-  เหรียญทอง  ว่ายน้ําเดี่ยวผสม   20 เมตร 

- เหรียญทอง   ว่ายกรรเชียง       100เมตร 

- เหรียญทอง   ว่ายกบ                100เมตร 

- เหรียญเงิน    ว่ายผีเสื้อ             100เมตร 

- เหรียญเงิน    ว่ายฟรีสไตร์       100เมตร 

- เหรียญทอง   ว่ายกรรเชียง         50เมตร 

- เหรียญทอง   ว่ายกบ                  50เมตร 

- เหรียญเงิน    ว่ายผีเสื้อ               50เมตร 

- เหรียญเงิน    ว่ายฟรีสไตร์         50เมตร 
14 5 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของสมาคม
สถานศึกษาเอกชนลําปาง   
ณ  โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร    
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

การแข่งขันมารยาทไทย   ระดับม.1-3 

รางวัลเหรียญเงิน 

1.ด.ช.ทิพกร   เตชะธิ  ม.1/2  

2.ด.ญ.กรรณิการ์ วรรณจักร์ ม.1/2 

15 6 ก.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วันที่ 6 กันยายน 2554      
ณ  โรงเรียนประชาวิทย์   
อ.เมือง   จ.ลําปาง 

 

การแข่งขันการเล่านิทาน      
ระดับชั้นป. 1 – 3 

รางวัลเหรียญเงิน   
ด.ญ.มัทนียา อุ่นเมือง                ป.1/1  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

รางวัลเหรียญทอง  
ด.ญ.ทิพย์วรินทร์    ชูช่วย                ป.6/1 
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(ต่อ) 
6 ก.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วันที่ 6 กันยายน 2554      
ณ  โรงเรียนประชาวิทย์   
อ.เมือง   จ.ลําปาง 

 

การแข่งขันมารยาทไทย  
 ระดับชั้น  ป. 4-6  
รางวัลเหรียญทอง (อันดับ 3)   
1.ด.ช.ธัญ         อนันตรัตน์              ป.5/1 

2.ด.ญ.พรนภัส ทาจินา                ป.5/1  

การแข่งขันสวดสรภัญญะ ระดับชั้นป. 4-6 

 รางวัลเหรียญทอง   
1.ด.ญ.กัญญสิริ ณ ลําปาง              ป.6/1  

2.ด.ญ.คีตาชา ทองแดง               ป.6/1  

3.ด.ญ.ฐิติญา ยะจินา                ป.6/1  

4.ด.ญ.ระพีพัฒน์ ญานะคํา              ป.6/2 

5.ด.ญ.นันทกานต์  กาวิชัย              ป.6/2 

การแข่งขันสวดสรภัญญะ  ระดับชั้นป. 4-6 

 รางวัลเหรียญทอง   ( ต่อ ) 
6.ด.ญ.ปิยาพัชร กระแสร์ภาค       ป.6/2  

7.ด.ญ.นารากร บุญคง                 ป.6/2  

8.ด.ญ.ภาวินีย์ วงศ์อ่อน             ป.6/2  

9.ด.ญ.เนตรอัปสร หล้าขัด             ป.6/3 
10.ด.ญ.ชลธิชา มณีวรรณ            ป.6/3  

11.ด.ญ.กุลธิดา  เลิศพัฒนาพทรัพย์   ป.6/3 
12.ด.ญ.รุ่งทิวา พรมแก้วงาม ป.5/2  

13.ด.ญ.ฉัตร์ทรัส       อุ่นผูก ป.5/2  

14.ด.ญ.พรรรณวลัย       ใจคํา ป.5/1  

15.ด.ญ.นภัสสร คํากอนแก้ว ป.5/2  
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เอกชนกลุ่มปฐมวัย   
ณ โรงเรียนผดุงวิทย์   
(วัดศรีบุญเรือง)  อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 การฉีก ตัด ปะ  รางวัลเหรียญทอง  
(เป็นตัวแทน) 
1.ด.ญ.นิตยาพร จากีบ                    อ.3/3  

2.ด.ญ.ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์        อ.3/3 

3.ด.ญ.ธาราวดี กาวีวงศ์                   อ.3/3 

การปั้นดินน้ ามัน    รางวัลเหรียญทอง 

1.ด.ช.พัสกร    แดงนุ้ย                        อ.3/1 

2.ด.ช.อภิชาต    แก้วดวงตา              อ.3/1 

3.ด.ช.ฐิติวัฒน์    เสนาธรรม             อ.3/1 

 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและเพลง    
รางวัลเหรียญทอง 

1.ด.ญ.อภิชาดา    เจิมภู่                       อ.3/2 

2.ด.ญ.ธัญญรัตน์    วาสิการ              อ.3/1   

3.ด.ญ.ธนัญชิกา    กันทะวัง              อ.3/2 

4.ด.ญ.ฌานิกา    มานิจสิน                 อ.2/1 
5.ด.ญ.พลอยชยา พงษ์มณ ี                 อ.2/2 
การประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ 
รางวัลเหรียญทอง 

1.ด.ญ.ณัฐณิชา    โกวฤทธิ์               อ.3/2 

2.ด.ญ.วริศรา    อ้นชุ่ม                        อ.3/2 

การแข่งขันหนูน้อยคนเก่ง 

รางวัลเหรียญทอง 

ด.ญ.ณัฐกมล    ไชยฟู                          อ.3/3 

การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน   

 รางวัลเหรียญทอง 

ด.ญ.อัญชิษฐา    เกี๋ยงแก้ว                  อ.3/2 
 
 

 



 

ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
17 7 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

สาระภาษาต่างประเทศ 

ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน
ลําปาง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ   
จ.ลําปาง 

ชนะเลิศท่ี 1 เหรียญทอง    

การพูดภาษาอังกฤษ   Speech  

ระดับชั้น ป.1-3     
( เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต ) 

ด.ญ.จิลลาภัทร   ยศบุรุษ                  ป.3/1 

ชนะเลิศท่ี 2 เหรียญทอง     

การแข่งขัน ( Multi  Skilis competition ) 
ระดับชั้น ป.4-6 

ด.ญ.สันฑ์กานต์   กิตติบรรพชา       ป.5/1 

ชนะเลิศท่ี 3    เหรียญทอง      

การแข่งขัน Crossword    ประเภททีม  
 ระดับชั้น ป.1-3         
1.ด.ญ.จิดานุช   ตักเตือน                  ป.3/1 

2.ด.ญ.พิมพ์หทัย   ฮายาชิ                 ป.3/1   

รางวัลชมเชย 

การแข่งขัน Crossword   ประเภททีม 

ระดับชั้น ป.4-6      
1.ด.ช.กิติภพ   คลังสมบัติ                  ป.6/2 

2.ด.ช.สรวิชญ์   ยะคํา                       ป.5/2       
18 7 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

เอกชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมการงานอาชีพ 

ณ โรงเรียนอรุโณทัย อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 
 

รางวัลเหรียญทอง 

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
หรือในท้องถิ่น     ระดับชั้น ป.4 – 6    
( เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต ) 

1.ด.ญ.วิลาสินี    เสาร์ขอ  

2.ด.ช.พีรวัฒน์    บุญประพันธ์  

3.ด.ญ.นรภัทร    จําเริญนุสิทธิ์  
 
 

 



 

ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
18 

(ต่อ) 
7 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

เอกชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมการงานอาชีพ 

ณ  โรงเรียนอรุโณทัย อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 
 

รางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ  ระดับชั้น ป.4 – 6   
( เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต )   
1.ด.ช.เจียเฉียง เฉิน                         ป.5/2 

2.ด.ญ.ฉัตรชนก ไชยวงค์                  ป.5/2 

3.ด.ญ.ฉัตรทรัส อุ่นผูก                     ป.5/2 

รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น   
ระดับ ม.1-3 

1.ด.ช.เกียรติภูมิ   แก้วคําฟู               ม.3/2 

2.ด.ญ.พรนภัส    ณ ลําปาง              ม.3/2 
3.ด.ญ.ชฎาพร    วังอุทัย                 ม.3/2  

19 7 ก.ย. 54 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี     
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

รางวัลเหรียญทอง 

 การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษ า  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
ด.ช.ธนาธร    ทิมสถิต                        ป.5/1 

ด.ช.ภูบดินทร์    พิริย์โยธินกุล          ป.5/1 

รางวัลเหรียญทอง 

การตอบปัญหาสุขศึกษาและ พลศึกษา 

 ระดับ ม.1 – 3 

1. ด.ญ.อังครินทร์     เรืองยศ             ม.3/1 
2.ด.ญ.พรนิภา     ปิงวัง                      ม.3/1 
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เอกชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทัศนศิลป์   ณ โรงเรียนวิชชานารี   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

รางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันการวาดภาพลายเส้น  
(หุ่นนิ่งผลไม้)   ระดับมัธยม     
(เป็นตัวแทนกลุ่มเอกชนแข่งเขต) 

ด.ช.ไชยยัณห์ สละบัวเลย            ม.3/2
รางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์ 
 ( หัวข้อ ภัยจากยาเสพติด ) ระดับมัธยม     
1.ด.ช.อภิสิทธิ์ ธรรมสอน             ม.2/1 
2.ด.ช.ธนายงค์ คําปวนบุตร          ม.3/2    
3.ด.ช.ศุภณัฐ พระสิงห์               ม.3/1  

รางวัลเหรียญทอง     อันดับ 5 
การแข่งขันวาดภาพไทยเอกรงค์ 
ระดับมัธยม     
ด.ช.วงศกร     เทพเสาร์                ม.3/2 

21 9 ก.ย. 54 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฎศิลป์)   (นาฏศิลป์)  

ณ  โรงเรียนวิชชานารี      
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

รางวัลเหรียญทอง  อันดับ 3 

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน      
ระดับชั้น ป.4 – 6 

1.ด.ญ.สุภาสินี วิเศษคุปต์  ป.4/1  

2.ด.ญ.ณัฐฐิกา ธรรมจักร ป.4/2  

3.ด.ญ.สิริภัทร สมดวง  ป.4/1  

4.ด.ญ.ชนาภา ฟุ้งกิตติ  ป.4/1  

5.ด.ญ.ปาณิสรา คําจําปา  ป.4/3  

6.ด.ช.กฤตธรรม์ ธรรมลังกา ป.5/2  

7.ด.ช.ภูวนาถ เนตรสุวรรณ ป.5/2  

8.ด.ช.ปฏิภาณ ปัญญาภู  ป.5/2  

9.ด.ช.ณธกร ชัยมงคล ป.5/2  

10.ด.ช.ชนะชน ชัยมงคล ป.5/2  
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(ต่อ) 
9 ก.ย. 54 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฎศิลป์)   (นาฏศิลป์)  

ณ  โรงเรียนวิชชานารี      
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1   
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

ระดับชั้น ม.1 – 3 

 ( เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต ) 

1.ด.ญ.ชนัดดา     ธุมาศิลป์ ม.2/1   

2.ด.ญ.ไพรริน     ปรางศรี  ม.1/2  

3.ด.ญ.กชมล      ณ ลําปาง ม.3/2  

4.ด.ญ.จารวี      นิรันดร์  ม.2/3  

5.ด.ญ.อังครินทร์ เรืองยศ  ม.3/1  

6.ด.ช.ธนธัช     อัศวรัตนากร ม.1/2  

7.ด.ช.นครินทร์ นิตย์โชติ ม.3/2  
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1   
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

ระดับชั้น ม.1 – 3  ( ต่อ ) 
 ( เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต ) 

8.ด.ช.ศิริชัย      อยู่สมบูรณ์             ม.3/2 

9.ด.ช.พัฒนชาติ คูสุวรรณ               ม.3/1 
10.ด.ช.ณัฐวุฒิ     วงษ์เจริญ            ม.3/2 

22 9 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
การศึกษาเอกชน จ.ลําปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
ณ  โรงเรียนพินิจวิทยา    
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

รางวัลเหรียญทอง    
การเขียนเรียงความ และคัดลายมือ   
ระดับชั้น ป.1 – 3    
(เป็นตัวแทนเอกชนแข่งเขต) 

 ด.ญ.วรัญชลี    ชัยศรีทิพย์              ป.3/1 
รางวัลเหรียญทอง   ระดับชั้น ป.4 – 6   
 ด.ญ.ชนิกา      บุญเซ่ง               ป.6/2  

การแข่งขันท่องอาขยาน ท านองเสนาะ 
รางวัลเหรียญทอง   ระดับชั้น ป.1 – 3  
ด.ญ.ชนัญชิดา จันทรา               ป.3/2  
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(ต่อ) 
9 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม

การศึกษาเอกชน จ.ลําปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
ณ  โรงเรียนพินิจวิทยา    
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

รางวัลเหรียญทอง   ระดับชั้น ป.4 – 6  
ด.ญ.ทิพย์วรินทร์   ชูช่วย                ป.6/1 

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง   กลอนสี่  
รางวัลเหรียญทองแดง    
ระดับชั้น ป.4 – 6     
1.ด.ญ.ปิยาพัชร กระแสร์ภาค         ป.6/2 

2.ด.ช.รักเกล้า บุญคง                     ป.6/1 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจ 

ความส าคัญ   
เหรียญทองแดง   ระดับชั้น ป.1 – 3 

ด.ญ.ณัชชา    ธิปทา                ป.3/2  

เหรียญทองแดง      ระดับชั้น ป.4 – 6 

ด.ญ.ณัฐชยา    แสนมโนวงค์           ป.6/3 

ระดับมัธยมศึกษา     
การเขียนเรียงความคัดลายมือ      
รางวัลเหรียญทอง 

ด.ญ.ปนัดดา    รักวงค์                ม.1/1  

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
รางวัลเหรียญเงิน 

ด.ญ.ดารุณี    พลอยไธสง                ม.2/3  

การแต่งกาพย์   รางวัลเหรียญเงิน 

ด.ญ.พรนิภา    ปิงวัง                ม.3/2  

ด.ญ.กัณฑ์ณิกา    บุญเรือง               ม.3/2 
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23 12  ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม

โรงเรียนเอกชนเอกชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา    อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

รางวัลเหรียญทอง     
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช.พีรดนย์     พรชูตรง                  ป.6/2 

รางวัลเหรียญเงิน      
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP   
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   
 (เป็นตัวแทนกลุ่มเอกชนแข่งระดับเขต) 

1.ด.ญ.อัสมา    กาหลง                      ป.6/1 

2.ด.ญ.กัลยารัตน์ พิริย์โยธินกุล       ป.6/1 

รางวัลเหรียญเงิน    
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.ด.ช.ธีรเจต    เสียงเพราะ                ม.1/2 

2.ด.ช.จิรวัฒน์    สุนทรเมือง             ม.1/1
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ด.ช.ธรรศกร    เตชะธรรมวรรต        ป.3/2 
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช.ชุติพนธ์    บุญนํามา                    ป.4/2 
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(ต่อ) 
12  ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม

โรงเรียนเอกชนเอกชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา    อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.ด.ญ.กัญชวศิริ    โมรา   ม.3/2    

2.ด.ญ.กัณฑ์ณิกา    บุญเรือง ม.3/2     

3.ด.ญ.อังครินทร์    เรืองยศ ม.3/1  
24 15  ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการเอกชน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วันที่  15  กันยายน 2554   ณ   
โรงเรียนไตรภพวิทยา    อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 

รางวัล เหรียญทอง     
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science show)  
ระดับชั้น ป. 4 – 6  
(เป็นตัวแทนกลุ่มเอกชนแข่งระดับเขต) 

1.ด.ญ.กัญญ์สิริ    ณ ลําปาง                ป.6/1 
2.ด.ญ.ชลธิชา    มณีวรรณ                 ป.6/3 

3.ด.ญ.เนตรอัปสร  ประเสริฐพงศ์กูล   ป.6/2 

รางวัลเหรียญทอง   
 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science show)   ระดับชั้น ม.1 – 3  
(เป็นตัวแทนกลุ่มเอกชนแข่งระดับเขตเขต) 
1.ด.ญ.สุชานันท์    ภักดีบุรี                 ม.2/1 

2.ด.ญ.อรุณรัตน์    สุแก่นจันทร์        ม.2/1 

3.ด.ญ.ธนัชชา    เคี่ยนปุ้น                   ม.2/1 

รางวัลเหรียญเงิน    
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง      
ระดับชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

1.ด.ญ.ฉัตร์ทรัส    อุ่นผูก                    ป.5/2 
2.ด.ญ.รุ่งทิวา    พรมแก้วงาม            ป.5/2  

3.ด.ญ.นันท์นภัส    กันตะบุตร          ป.5/2 
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(ต่อ) 
15  ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการเอกชน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วันที่  15  กันยายน 2554   ณ   
โรงเรียนไตรภพวิทยา    อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 

เหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
1.ด.ช.รักเกล้า    บุญคง                      ป.6/1 

2.ด.ญ.ปัณพร    เชิงฉลาด                  ป.6/1 

3.ด.ช.กานต์ณัฐ    บุญมาปลูก         ป.5/1 

 
25 30 ก.ย. 54 นักเรียนส่งผลงานประกวดแต่ง

เร่ืองจากภาพวารสาร 

 ” เพื่อ เพื่อนรัก ”  เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2554   ฉบับที่ 147  

รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
ด.ญ.อรปรียา  จรูญโรจน์ ณ อยุธญา     ป.4/1 

26 9 ต ค 54 เข้าร่วมโครงการ  ลับสมอง  
ประลองปัญญา  สรรหาหนูน้อย
นักเล่านิทาน  คร้ังที่ 6 
ระดับประเทศ 

 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK  PARK  

กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชยยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
ด.ญ.มัทนียา   อุ่นเมือง                    ป.1/1 

27 15 ต.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชาย 
รุ่นอายุ 12 ปี  
กีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
ลําปางประจําปี 2554 

ระหว่างวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 
2554  
 ณ สนามกีฬากลาง จ.ลําปาง 

รางวัลชนะเลิศที่ 1   
ชนิดวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ป ี
1.ด.ช.ธนวัฒน์   วรรณาลัย  ป.5/2 
2.ด.ช.สรวิชญ์   ยะคํา  ป.5/2  
3.ด.ช.ศุภกิตต์   จานแก้ว  ป.3/2 
4.ด.ช.ปรเมศร์   ฉิมพลี  ป.6/3  
5.ด.ช.ศุภกร   ตรีประรํา  ป.4/2  
6.ด.ช.ปฏิภาณ   ปัญญาภู  ป.5/2  
7.ด.ช.อรรถชัย   แก้วกันทา  ป.4/2 
8.ด.ช.ทรงภพ   อินต๊ะขัน  ป.6/2  
9.ด.ช.สิริวัฒน์   วิชัยชนารักษ์  ป.6/1  
10.ด.ช.พีรพัฒน์   บุญประพันธ์ ป.5/2 
11.ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา  ป.6/3  
12.ด.ช.จักรกฤษณ์   เกษพรหม ป.4/2                       
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28 27- 28 ต.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ปีการศึกษา 2554  ณ โรงเรียน
บ้านปงสนุก และ โรงเรียน
อนุบาลลําปาง ( เขลางค์รัตน์
อนุสรณ์ ) 

รางวัลเหรียญทอง 

แข่งขันเรียงความและคัดลายมือ   
ระดับชั้น ป.1 – 3 ( เป็นตัวแทนสพป.
ลําปางเขต 1 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร) 
ด.ญ.วรัญชลี    ชัยศรีทิพย์                ป.3/1 

รางวัลเหรียญทอง      
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science show)    
ระดับชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

( เป็นตัวแทนสพป.ลําปางเขต 1 ไปแข่งที่ 
จ.พิจิตร) 

1.ด.ญ.กัญญ์สิริ    ณ ลําปาง               ป.6/1 
2.ด.ญ.ชลธิชา    มณีวรรณ                 ป.6/3 

3.ด.ญ.เนตรอัปสร  ประเสริฐพงศ์กูล   ป.6/2 

รางวัลเหรียญทอง 

แข่งขัน Impromptu  Speech   
ระดับชั้น ป.1 – 3 
ด.ญ.จิลลาภัทร   ยศบุรุษ                 ป.3/1 

รางวัลเหรียญทอง  
การฉีก ตัด ปะ 

ระดับปฐมวัย   
1.ด.ญ.นิตยาพร จากีบ  

2.ด.ญ.ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ 
3.ด.ญ.ธาราวดี กาวีวงศ์  
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( ต่อ ) 
27- 28 ต.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ปีการศึกษา 2554  ณ โรงเรียน
บ้านปงสนุก และ โรงเรียน
อนุบาลลําปาง ( เขลางค์รัตน์
อนุสรณ์ ) 

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP  
รางวัลเหรียญทอง   ระดับ ป.4 - 6    
1.ด.ญ.อัสมา    กาหลง                        ป.6/1 

2.ด.ญ.กัลยารัตน์ พิริย์โยธินกุล         ป.6/1 

รางวัลเหรียญทอง      
การแข่งขันโครงงานอาชีพ 

ระดับชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

1.ด.ช.เจียเฉียง    เฉิน                          ป.5/2 
2.ด.ญ.ฉัตร์ทรัส    อุ่นผูก                    ป.5/2  

3.ด.ญ.ฉัตรชนก   ไชยวงค์                 ป.5/2 

รางวัลเหรียญทอง      
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้หรือในท้องถิ่น 

ระดับชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

1.ด.ญ.วิลาสินี   เสาร์ขอ                     ป.4/2 
2.ด.ญ.นรภัทร   จําเริญนุสิทธิ์           ป.5/2  

3.ด.ช.พีรพัฒน์   บุญประพันธ์          ป.5/2 
29 13 พ.ย. 54 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้วิชา

วิทยาศาสตร์  “เพชรบวรวิทย์54”   
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
จ.ลําปาง 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ด.ญ.สันฑ์กานต์     กิตติบรรพชา     ป.5/1 

 

30 5 ธ.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันระบายสีภาพ 
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 
ณ  ห้างเสรีสรรพสินค้า จ.ลําปาง 

ระดับ ป.1 – 2 

รางวัลชนะเลิศ 
ด.ช.ศุภวิชญ์   ใจกล้า                       ป.2/2 

รางวัลรองชนะเลิศ  

ด.ญ.รุจิรา   ฟุ้งกิตติ                          ป.2/1 
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(ต่อ) 
5 ธ.ค. 54 เข้าร่วมแข่งขันระบายสีภาพ 

เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 
ณ  ห้างเสรีสรรพสินค้า จ.ลําปาง 

ระดับ ป.3 – 4 

รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร                    ป.4/1 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.เจสติน   เคแทน                       ป.3/2 
31 7  ม.ค. 55 เข้าร่วมแข่งขันตอบคําถาม

สารานุกรมไทย  ครั้งที่ 17 

ณ  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จ.ลําปาง 

รางวัลรองชนะเสิศ อันดับ 3   
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

1.ด.ญ.สัณฑกานต์   กิตติบรรพชา   ป.5/1 
2.ด.ญ.พัทธ์ธีรา   พรหมจันทร์          ป.5/1 
3.ด.ญ.ยุวนาถ   จานแก้ว                  ป.5/1 

32 25 – 27 ม.ค. 55 เป็นตัวแทนของจังหวัดลําปาง 
เข้าร่วมแข่งขัน   
กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ( Science  Show )  
ระดับ ม.1 - 3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26  
ประจําปีการศึกษา 2554 

“ สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ํา  สู่ผู้นํา
อาเซียน ” 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  

ระดับมัธยม 1 - 3 
1.ด.ญ.สุชานันท์    ภักดีบุรี                 ม.2/1 

2.ด.ญ.อรุณรัตน์    สุแก่นจันทร์        ม.2/1 

3.ด.ญ.ธนัชชา    เคี่ยนปุ้น                   ม.2/1 

 

33 30 ม.ค. 55 ส่งผลงานประกวดระบายสี 
วารสาร ” เพื่อ เพื่อนรัก ”  เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2555   ฉบับที่ 
150 

รางวัลดีเด่น ประกวดระบายสี 
ด.ญ.ตีรณา   ชาติบัญชากร               ป.1/1 



 

ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
34 12 ก.พ. 55 เข้าร่วมแข่งขันจักรยาน 

 “ ฟิชเชอร์แมน  เฟรนด์  บีเอ็ม
เอกช์  ชิงแชมป์ประเทศไทย ”  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปี 2555  สนาม
ที่ 3  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  
จ.ชลบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4  
รุ่นยุวชนอายุ 13 – 14 ชาย 
ด.ช.ฉัตรมงคล  เทือกเถาสาร           ม.1/2 

35 29 ก.พ. 55 ส่งผลงานประกวดระบายสี 
วารสาร ” เพื่อ เพื่อนรัก ”  เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ฉบับที่151 

รางวัลดีเด่น ประกวดระบายสี 
ด.ช.อนุรักษ์   บุญมาวงศ์                  ป.5/1 

รางวัลชมเชยสืบสายลายเส้น 

ด.ช.อรรณพ  หุตะโกวิท                  ป.5/1 
36 5  มี.ค. 55 เข้าร่วมโครงการทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการ  
จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
ร่วมกับสนามสอบ 

ทั่วประเทศ 

ท าคะแนน PRE – ประถมศึกษา’54  
ในประเภทคะแนนรวม   
ได้อันดับท่ี 1 ของจังหวัดล าปาง 

ด.ญ.กรวรรณ   ไพโรจน์กุล             ป.2/2 

37 7 มี. ค. 55 เข้าโครงการตอบปัญหา “ ทาง
ก้าวหน้า ”  คร้ังที่ 30 
ของชมรมพุทธศาสตร์สากล    

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ระดับประเทศ  
 ที่ 5 ระดับจังหวัด 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 4 

ด.ญ.ลภัสรดา   ศรีอุดม                    ป.3/2 

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ระดับประเทศ   
ท่ี 7 ระดับจังหวัด 

ด.ญ.จิณฑ์จุฑา   สุวรรณโน             ป.4/1 

รางวัลชมเชย 1  ระดับประเทศ  
 ที่ 10 ระดับจังหวัด 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6 

1.ด.ช.จิรายุ   ธรรมเกษร                  ป.5/2 

2.ด.ญ.กัลยารัตน์   พิริย์โยธินกุล     ป.6/1 



 

ล าดับที ่ วัน - เดือน - ปี รายการท่ีได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
38 24  มี.ค.55 เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบาย

สีหัวข้อ 

 “ ฉันรักสะพานรัษฎาฯ ”   
โครงการรําลึกประวัติศาสตร์
สะพานรัษฎา ครบ 95 ปี 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์                  ป.4/1 

39 30  มี.ค. 55 ส่งผลงานประกวดระบายสี 
วารสาร ” เพื่อ เพื่อนรัก ”  เดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2554   ฉบับที่ 152  

รางวัลดีเด่น ประกวดระบายสี 
ด.ญ.มัทนียา   อุ่นเมือง                     ป.1/1 

40 4  เมษายน  55 นักเรียนเข้าร่วมประกวด “ หนู
น้อยคาวบอย ”  ในงานรําลึกวัน
ประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  
นครลําปาง  ครั้งที่ 13 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

หนูน้อยคาวบอย 

ด.ญ.ปพิชญา   กระแสร์ภาค             ป.2/2         

 
 
 


