
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2553 
 

 

1.  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  วอลเลย์บอล ระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน SUMMER   
CUP  2010  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปางเขต 1  ระหว่างวันที่ 6 – 12  มีนาคม  2553  

2.  เกียรติบัตรร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  “การอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว
ในโรงเรียน”  ระดับกลุ่มจังหวัด  ประจ าปี 2553 ( LAMP – EX 10 )  จากกรมป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย  โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 10 ล าปาง วันที่ 23  มิถุนายน  2553 

3.  เกียรติบัตรรองชนะเลิศ  ระดับจังหวัดครั้งที่ 16  การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย  ส าหรับ
เยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค  310-เอ 1 
ประเทศไทย   ณ  มหาวิทยาลัยโยนกล าปาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง วันที่ 30 ตุลาคม   2553 

4.  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET)ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2552  จากส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
วันที่  3  กันยายน  2553 

5.  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การประกวดขบวนพาเหรด   การแข่งขันกีฬาอนุบาล  จังหวัดล าปาง       
ครั้งที่ 3   จัดโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา     วันที่ 30 กันยายน  2553 

6.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คะแนนรวมกรีฑา   การแข่งขันกีฬาอนุบาล  จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ 3   จัดโดย  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา      วันที่ 30 กันยายน  2553 

7. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ   คะแนนรวมประเภทกรีฑา   การแข่งขันกีฬาอนุบาล  จังหวัดล าปาง  ครั้งที่ 3  
จัดโดย  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา      วันที่ 30 กันยายน  2553 

8.  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร  อายุไม่เกิน 12 ปีหญิงทั่วไป   การแข่งขันวอลเลย์บอล   
ศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครล าปาง   ประจ าปี 2554    วันที่ 12 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2553 

9.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตร   อายุไม่เกิน 12 ปีชายทั่วไป   การแข่งขันวอลเลย์บอล  
ศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครล าปาง   ประจ าปี 2554    วันที่ 12 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2553 

10.  ถ้วยรางวัลชนะที่ 3 และเกียรติบัตร  ประชาชนทั่วไป   การแข่งขันวอลเลย์บอล  ศูนย์เยาวชน  
เทศบาลนครล าปาง   ประจ าปี 2554  วันที่ 12 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2553 

11. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  และเกียรติบัตร ประเภทยุวชนชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขัน
วอลเลย์บอล  ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง  ประจ าปี 2554   วันที่ 12 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2553 

12.  เกียรติบัตรชนะเลิศ   การแข่งขันวอลเลย์บอล    อายุไม่เกิน  13 ปี หญิง    การแข่งขันมหกรรม
กีฬาและกรีฑา   งานฤดูหนาวและกาชาดนครล าปาง  ประจ าปี 2554   จากสมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง  
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554  

 
 
 



13. ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรรองชนะเลิศ  การแข่งขันวอลเลย์บอล  อายุไม่เกิน  13 ปี ชาย    
การแข่งขันมหกรรมกีฬาและกรีฑา  งานฤดูหนาวและกาชาดนครล าปาง  ประจ าปี 2554   จากสมาคมกีฬา
จังหวัดล าปาง  ระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 

14.  เกียรติบัตรระดับภาค  ครั้งที่ 16  การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย  ส าหรับเยาวชน  โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค  310-เอ 1 ประเทศไทย  
ณ โรงเรียนวชิรวิทย์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  4  พฤศจิกายน  2553  

15.  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เนื่องจากมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET)  จากส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  วันที่  3  กันยายน  2553 

16.  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคเหนือ  จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์                   
(Science  Show)  ระดับประถมศึกษา  ประเภททีม 3 คน  งานวิชาการสร้างชาติ  ณ จังหวัดเชียงราย  ประจ าปี
การศึกษา 2553  วันที่  14 – 16  ธันวาคม  2553  

17.  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคเหนือ  จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  
ระดับมัธยมศึกษา  ประเภททีม 3 คน  งานวิชาการสร้างชาติ  ณ จังหวัดเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2553  
วันที่  14 – 16  ธันวาคม  2553 

18.  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคเหนือ  จากการวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษา  
ประเภทบุคคล  งานวิชาการสร้างชาติ  ณ จังหวัดเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2553  วันที่  14 – 16  ธันวาคม  
2553 

19.  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง  จากการวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทบุคคล  
งานวิชาการสร้างชาติ  ณ จังหวัดเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2553  วันที่  14 – 16  ธันวาคม  2553 

20.  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ประเภททีม  3  คน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ    
ณ เมืองทองธานี  ประจ าปีการศึกษา 2553   วันที่  26 – 28  มกราคม  2554 

21.  เกียรติบัตรระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจ าปีการศึกษา 2553  กระทรวง
สาธารณสุข  
 
 
 
 
 


