
 

รางวัลท่ีนักเรียนได้รับ 
ปีการศึกษา 2553 

 

 

ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
1 1 ก.ค. 2553 ส่งผลงานแต่งเร่ืองจากภาพ 

วารสาร “เพื่อเพื่อนรัก”   
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2553   
ปีที่ 13  ฉบับที่ 133  

รางวัลแต่งเรื่องจากภาพดีเด่น 
ด.ญ.ดุสิตา   ชัยนนท์                     ป.6/2  

2 12 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
สมาคมสถานศึกษาเอกชนล าปาง  
ร าวงมาตรฐานระดับประถม 

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 

ระดับประถมศึกษา   
เหรียญทอง อันดับ 2   ร าวงมาตรฐาน 
1. ด.ญ.รุ่งทิวา พรมแก้วงาม ป.4/ 2 
2. ด.ญ.ณันทกานต์      กาวิชัย ป.5/2  
3. ด.ญ.รพีพัฒน์    ญานะค า ป.5/2  
4. ด.ญ.ชลธิชา   มณีวรรณ ป.5/3  
5. ด.ญ.นรภัทร  จ าเริญนุสิทธ์ิ ป.4/2  
6. ด.ช.ณธกร ชัยมงคล ป.4/2  
7. ด.ช.ธนาธร ทิมสถิตย์ ป.4/1  
8. ด.ช.ธนาดล มีมานะ  ป.4/2  
9. ด.ช.ชนะชน ชัยมงคล ป.4/2  
10. ด.ช.สัณหณัฐ     ธินิศิริ  ป.5/2 
ระดับมัธยมศึกษา   
เหรียญทอง อันดับ 1   ร าวงมาตรฐาน 
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขต 
1. ด.ช.ทวีวุฒิ บุญตันบุตร ม.3/3  
2. ด.ช.พงศ์พิสุทธ์ิ   นิยมไทย ม.3/1  
3. ด.ช.สราวุฒิ อ่อนน้ าค า ม.3/1  
4. ด.ช.อนุวัฒน์ เต็มระวงค์ ม.3/2  
5. ด.ช.ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ ม.2/3  
6. ด.ญ.ชนัดดา ธนาศิลป์ ม.1/2  
7. ด.ญ.ณัชชา ใจวงค์  ม.3/3  
8. ด.ญ.ศุภาพิชญ์   นันตาวงศ์ ม.3/3  
9. ด.ญ.อังครินทร์   เรืองยศ ม.2/3  
10. ด.ญ.กมลชนก    คันทะวงค์ ม.1/3 

 



 

ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

3 13 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ สมาคม
สถานศึกษาการศึกษาเอกชนล าปาง 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
- Impromptu Speech 
- Spelling Bee 
- เล่านิทานStory Telling 
- Multi Skill  Competition 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
เหรียญทองแดง  Impromptu Speech   
ด.ญ.พรปวีณ์ แก้วหอม              ป.3/1 
เหรียญทองแดง  Crossword   
1. ด.ญ.นิดานุช ตักเตือน  ป.3/1 
2. ด.ญ.ชนาภา ฟุ้งกิตติ                ป.3/1 
เหรียญเงิน  Spelling Bee   
ด.ญ.บุญสิตา อภิชาตวิวรรณ์     ป.3/1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
เหรียญทองแดง  Impromptu Speech   
ด.ญ.กัณติศา ขัดมัน                 ป.6/3  
เหรียญเงิน  Spelling Bee  
ด.ญ.นฤภร ปาโกวงค์             ป.6/2 
เหรียญทองแดง 
เล่านิทาน Story Telling  
ด.ญ.รัชนีกร ณ จันทร์ตา          ป.6/2 
Multi Skill Competition 
เหรียญทองแดง 
ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า                  ป.6/2 
รางวัลชมเชย 
1. ด.ช.กิตติภพ ศรีสมบัติ ป.5/1  

2. ด.ญ.กัลยรัตน์   พิริย์โยธินกุล    ป.5/1 
4 14  ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ สมาคม
สถานศึกษาการศึกษาเอกชนล าปาง   
ณ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
- Impromptu Speech 
- Crossword 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
Impromptu Speech   เหรียญทองแดง 
ด.ญ. เสาวลักษณ์    ชัยสุวรรณ        ม.3/1 
Crossword   เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.วัชราวลี จันทร์ทอง           ม.3/3  
2. ด.ช. อนุพงศ์ สิงหราชัย            ม.3/1 

 

 

 

 

 

 
 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
5 15 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มปฐมวัยสมาคม

สถานศึกษาการศึกษาเอกชนล าปาง 
ณ โรงเรียนผดุงวิทย์  
( วัดศรีบุญเรือง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาดภาพ   เหรียญทอง 
ด.ช.สายฟ้า เทพปัญญา           อ.3/3 
ปั้นดินน้ ามัน   เหรียญเงิน 
ด.ช.ฐิติไชยยา ไชยอ้าย                อ.3/2 
ด.ช.ปริญ    มิตรเจริญ                     อ.3/1        
ด.ช.รัชชานนท์  ธนาคุณ                 อ.3/1 
ฉีก ตัด ปะ ภาพ   เหรียญทอง   
ด.ญ.บุณยานุช    บุญยะเลขา        อ.3/3 
ด.ญ.ตรีณา ชาติบัญชากร        อ.3/3 
เคลื่อนไหวประกอบเพลง   เหรียญทอง 
ด.ญ.ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์              อ.3/2 
ด.ญ.นภัสสร สุวรรณวงค์          อ.3/2 
ด.ญ.ศศิชา จันทร์ปุก             อ.3/1  
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ลือยศ                    อ.3/1 
ด.ญ.วิชชุลดา แก้วค าปัน            อ.3/1 

6 16 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
( ทักษะคอมพิวเตอร์ )  
สมาคมสถานศึกษาการศึกษา
เอกชนล าปาง  ช่วงช้ันที่  3    
ณ โรงเรียนแลมป์เทค 

การแข่งขันโปรแกรมกราฟิก 
ช่วงชั้นที่ 1  เหรียญทอง     
ด.ญ.วิลาสินี เสาร์ขอ               ป.3/1  
ช่วงชั้นที่ 2  เหรียญเงิน    
ด.ญ.ยุวนาถ จานแก้ว               ป.4/1 
ช่วงชั้นที่ 2  เหรียญทองแดง     
ด.ช.กานต์ณัฐ บุญมาปลูก           ป.4/1 
ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลเหรียญทอง       
ด.ญ.วรดา    กันทวัง                ม.2/2  
การแข่งขันงานน าเสนอโปรแกรม 
Power Point 
ช่วงชั้นที่ 3  เหรียญทองแดง   
ด.ช.อรรถพล   วงค์แก้วเขียว ม.3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
7 19 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ สมาคมสถานศึกษา
การศึกษาเอกชนล าปาง    
ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา 
- มารยาทไทย 
-วาดภาพระบายส ี
1. วาดภาพระบายสี ภาวะโลกร้อน 
2. วาดภาพระบายสี วรรณกรรม
ไทย 
3. วาดภาพระบายสี ประเพณีไทย 
4. ภาพปะติดวัสดุธรรมชาติ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
มารยาทไทย  เหรียญเงิน    
ด.ช.ธีรพัฒน์    สมรักษ์                   ม.3/1  
ด.ญ.รสลิน     ตันสุวรรณวงศ์         ม.1/3  
วาดภาพระบายสีภาวะโลกร้อน    
เหรียญทอง 
ด.ช. ธนายงค์ ค าปวนบุตร ม.2/1  
วาดภาพระบายสี วรรณกรรมไทย 
เหรียญทอง 
ด.ช. วงศกร เทพเสาร์ ม.2/3  
วาดภาพระบายสี ประเพณีไทย 
เหรียญทอง 
ด.ช. ไชยยัณห์ สละบัวเลย ม.2/3  
ภาพปะติดวัสดุธรรมชาติ 
เหรียญทอง 
ด.ช. นครินทร์   นิตย์โชติ               ม.2/3 

ด.ญ. วิภาภัทร   บวรวัฒนะ ม.2/3  
8 19 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา สมาคมสถานศึกษา
การศึกษาเอกชนล าปาง     
ณ โรงเรียนประชาวิทย์   

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เหรียญทอง  
ด.ญ.รุ่งนภา สุปินะ               ป.6/2 
ด.ญ.พรรณราย    บุญมัง               ป.6/2   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เหรียญเงิน 
ด.ช.ทวีวุฒิ บุญตันบุตร         ม.3/3  
ด.ญ.นิศามณี ศรีพระจันทร์ ม.3/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
9 21 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์  สมาคมสถานศึกษา
การศึกษาเอกชนล าปาง   
ณ  โรงเรียนวิชชานารี  

ช่วงชั้นที่ 2   การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
เหรียญทอง    
ด.ญ.รัญชนา พรหมปัญญา       ป.6/1
ด.ญ.โชติกา ยานันติ                 ป.6/1 
ด.ช.นพรัตน์ พักใส                   ป.6/3 
ช่วงชั้นที่ 2   กิจกรรมตอบปัญหา 
เหรียญเงิน   

ด.ญ.จริญญา วงศ์อินต๊ะ        ป.6/1 
ด.ญ.พิมพ์นิภา แสนศักดิ์         ป.6/1 
ด.ญ.วรัชยา บุญยัง            ป.6/1 
ช่วงชั้นที่ 3  การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
เหรียญทอง    
ด.ญ.วิภาภัทร บวรวัฒนะ           ม.2/3 
ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมสอน            ม.3/2 
ด.ญ.ณัชชา ใจวงศ์                  ม.3/3 
ช่วงชั้นที่ 3  โครงงานวิทยาศาสตร ์
เหรียญทอง   
ด.ช.นราธิปกรณ์  ปะละปิก        ม.3/3 
ด.ช.วนราช    แก้วระเวีย             ม.3/2 
ด.ช.ธนากร    สุวรรณผ่อง         ม.3/3 
ช่วงชั้นที่ 3   กิจกรรมตอบปัญหา 
เหรียญเงิน   

ด.ญ.วัชราวลี จันทร์ทอง        ม.3/3 
ด.ญ.พรสวรรค์ แสนศักดิ์         ม.3/1 
ด.ญ.นิศากร ปินถานันท์       ม.3/1 

10 23 ก.ค. 53 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาล าปาง   เขต 1 
ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันที่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้    จ.เชียงใหม่ 

ระดับประถมศึกษา 
ชนะเลิศ   ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
ด.ญ.กันติศา   ขัดมัน                      ป.6/2  
ด.ญ.นฤภร   ปาโกวงค์                   ป.6/2  

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
11 23 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์  สมาคมสถานศึกษา
การศึกษาเอกชนล าปาง   
ณ  โรงเรียนไตรภพวิทยา  
 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ช่วงชั้นที่ 1   เหรียญทองแดง 
ด.ญ.พรปวีณ์ แก้วหอม              ป.3/1 
ช่วงชั้นที่ 2   เหรียญเงิน      
ด.ช.ภานุ     รัตนวิเศษ                    ป.6/4  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ช่วงชั้นที่ 1  เหรียญทอง     
ด.ช.ชุติพนธ์ บุญน ามา              ป.3/2 
ช่วงชั้นที่ 2  เหรียญเงิน     
ด.ญ.ธัญพร พินธิสืบ               ป.6/3 
ช่วงชั้นที่ 3  เหรียญเงิน    
ด.ช.ณัฐวัตร ใจบุญ                   ม.3/2 
ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ช่วงชั้นที่ 2   เหรียญทอง     
ด.ช.ปราชญ์ปรัชญา   ศรสันติสุข   ป.6/1 
ด.ช.อังกินันท์ ทักษิณาพิมุข       ป.6/1 
ช่วงชั้นที่ 3   เหรียญทอง     
ด.ช.นครินทร์ นิตย์โชติ             ม.2/3 
ด.ช.อรรถพล วงค์แก้วเขียว        ม.3/3 
โครงงานคณิตศาสตร์ 
ช่วงชั้นที่ 2   เหรียญทอง     
ด.ช.นพรัตน์ พักใส                  ป.6/3 
ด.ญ.กัณติศา ขัดมัน                  ป.6/2 
ด.ญ.รัชนีกร ณ จันทร์ตา          ป.6/2 
ช่วงชั้นที่ 3  เหรียญทอง     
ด.ญ.กัญชวศิริ โมรา                    ม.2/3 
ด.ญ.มุกชลิดา เสนาวัน                ม.2/3 
ด.ญ.อังครินทร์ เรืองยศ                ม.2/3  

 

 
 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
12 23 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี   สมาคม
สถานศึกษาการศึกษาเอกชนล าปาง 
ณ  โรงเรียนอรุโณทัย   

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสด ุ
ช่วงชั้นที่  3   เหรียญทอง     
ด.ช.รวินท์ ตันติวัฒนา          ม.2/1  
ด.ช.ศิริพงษ์ สิทธิกุล               ม.3 /3 
นายชัชชัย ฟักประไพ ม.3/3 

13 28 ก.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยะ
ภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 1    
ณ  โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา 
ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาล าปาง เขต 1 ไปร่วม
แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่  
วันที่ 18 สิงหาคม  2553 

แข่งขันกิจกรรมอัจฉริยะภาพ 
ทางวิทยาศาสตร ์
รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.กัณติศา ขัดมัน                  ป.6/2 
ด.ญ.นฤภร ปาโกวงค์             ป.6/2 
 

14 30 ก.ค. -  
1 ส.ค. 2553 

เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบิน – สพฐ. 
มินิวอลเลย์บอล   
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
รอบชิงชนะเลิศ  จ.ล าปาง   
ณ  สนามโรงพลศึกษา 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

รุ่น 12 ปี หญิง 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   
1. ด.ญ.รุ่งนภา   สุปินะ                   ป.6/2 
2. ด.ญ.พรรณราย   บุญยัง              ป.6/2  
3. ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า               ป.6/2  
4. ด.ญ.ชนากานต์   วรรณสุวงศ์     ป.6/2 
5. ด.ญ.พรนภัส   ทาจินา                ป.4/1 
6. ด.ญ.วรรณิสา   หล้าพุฒิ             ป.4/1 
7. ด.ญ.ยุวนาถ   จานแก้ว                ป.4/1 
8. ด.ญ.มนสิชา   จีนนคร                ป.6/2       
9. ด.ญ.ศศิวิมล   ทรายกันค า          ป.6/3 
10. ด.ญ.พิชญาภรณ์  พรหมจรรย์   ป.4/1 
11. ด.ญ.สิริญาภรณ์  วิชัยชนารักษ์ ป.6/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
14 30 ก.ค. -  

1 ส.ค. 2553 
เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบิน – สพฐ. 
มินิวอลเลย์บอล   
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
รอบชิงชนะเลิศ  จ.ล าปาง   
ณ  สนามโรงพลศึกษา 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
1. ด.ช.ประสบชัย   พรหมทอง       ป.5/3 
2. ด.ช.สรวิชญ์   ยะค า                    ป.4/2 
3. ด.ช.บุศเรศ   ใจค า                      ป.5/3  
4. ด.ช.ปรเมศร์   ฉิมพลี                  ป.5/3  
5. ด.ช.กฤตภาส   ธิปาแก้ว             ป.6/3 
6. ด.ช.ธีร์ธวัช   แสนเงิน                ป.6/2 
7. ด.ช.ภาคิน   สุภาอินทร์               ป.5/3  
8. ด.ช.ทรงภพ   อินต๊ะขัน              ป.5/2 
9. ด.ช.สิริวัฒน์   วิชัยชนารักษ์       ป.5/1  
10. ด.ช.วัชพล   วงศ์สุริยา              ป.5/3  
11. ด.ช.พีรภัทร   บุญประพันธ์      ป.4/2  
12. ด.ช.ปรมินทร์   ไชยชนะ          ป.5/3  

15 1-8 ส.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันระบายสีภาพปลาใน
งานเทศกาลวันปลา มหกรรม
อาหาร และของดีนครล าปาง   
จัดโดยหน่วยงานกรมประมง
จังหวัดล าปาง และสมาคมรถม้า
จังหวัดล าปาง 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
วาดภาพระบายสี 
รองชนะเลิศอันดับ 1  
ด.ช.ศุภวิชญ์   ใจกล้า                      ป.1/1  
รางวัลชมเชย 
1. ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร์             ป.3/1 
2. ด.ญ.วิลาสินี   เสาร์ขอ                 ป.3/1  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
วาดภาพระบายสี 
ชนะเลิศอันดับ 1  
ด.ญ.กรวินทร์  ใจกล้า                    ป.6/2  
รางวัลชมเชย 
ด.ญ.นรภัทร   จ าเริญนุสิทธ์           ป.4/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
16 1 ส.ค. 2553 ส่งผลงานประกวดระบายสี  และ 

นักเขียนน้อย วารสาร   
“เพื่อเพื่อนรัก”  เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 134  

รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ญ.ปัณณพร  เชิงฉลาด                 ป.5/1 
รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลนักเขียนน้อย 
ด.ญ.อัสมา   กาหลง                        ป.5/1    

17 4 ส.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์   ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
 

ชนะเลิศที่ 2   โครงงานวิทยาศาสตร ์  
1. ด.ช.นราธิปกรณ์   ปะละปิก       ม.3/3 
2. ด.ช.วนราช    แก้วระเวีย             ม.3/2 
3. ด.ช.ธนากร    สุวรรณผ่อง          ม.3/3 

18 4 ส.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันระบายสีภาพ   
เนื่องในงานเทศกาลวันปลา  
มหกรรมอาหารและของด ี
นครล าปาง  ณ  ตลาดเทศบาล 4   
 
 

รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.กรวินทร์ ใจกล้า               ป.6/2  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจกล้า               ป.1/2  
รางวัลชมเชย 
1. ด.ญ.วิลาสินี เสาร์ขอ   ป.3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. ด.ญ.ณัฐริกา ธรรมจักร            ป.3/1  
3. ด.ญ.นรภัทร จ าเริญนุสิต ป.4/2 

19 5 – 7 ส.ค. 53 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
วิทยาศาสตร์  “งานวิทยาศาสตร์
นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 53” 
ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง    
 

ระดับประถมศึกษา  ชนะเลิศที่ 1 
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
 ( Science Show )  
1. ด.ช.นพรัตน์ พักใส               ป.6/3 
2. ด.ญ.รัญชนา พรหมปัญญา       ป.6/1 
3. ด.ญ.โชติกา     ยาตินัน                ป.6/1 
ระดับมัธยมศึกษา   ชนะเลิศที่ 1       
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
( ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ) 
1. ด.ช.นราธิปกรณ์    ปะละปิก      ม.3/3 
2. ด.ช.วนราช    แก้วระเวีย            ม.3/2 
3. ด.ช.ธนากร    สุวรรณผ่อง          ม.3/3 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
19 

(ต่อ) 
5 – 7 ส.ค. 53 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม

วิทยาศาสตร์  “งานวิทยาศาสตร์
นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 53” 
ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง    
 

ระดับประถมศึกษา   ชนะเลิศที่ 1  
การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์  
1. ด.ช.สิทธิพล สิทธิชุม               ป.6/3  
2. ด.ช.พีรัชชัย พิศบุญ                 ป.6/4 
3. ด.ช.ทวีศักดิ์ เจริญสุข                ป.6/4 
4. ด.ช.อภิญญาชาติ    แซ่หว่อง ป.6/4 
5. ด.ช.ปราชญ์ปรัชญา ศรสันติสุข ป.6/1 
6. ด.ช.ณัฐพงษ์   เอี่ยมส าอางค์ ป.6/1 
7. ด.ช.กิตติพิชญ์    ชูช่วย               ป.6/1 
8. ด.ช.ศุภวิชญ์ เทพภูมี                ป.6/2 
9.  ด.ญ.ฑิฆัมพร    ใจยะสาร          ป.6/3 
10. ด.ญ.เสาวลักษณ์    ราชาตัน      ป.6/3 
11. ด.ญ.นิชากร สุวรรณรินทร์      ป.6/2 
12. ด.ญ.พัทธมน    กฤตมโนรถ      ป.6/3 
13. ด.ญ.อักษราภัค   โพติ๊ดพันธุ์  ป.6/3  
14. ด.ญ.ธัญพร พินธิสืบ               ป.6/3  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชนะเลิศที่ 1      
การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์  
1. ด.ช.ทวีวุฒิ บุญตันบุตร ม.3/3 
2. ด.ช.อภิสิทธ์ิ ธรรมสอน            ม.1/3 
3. ด.ช.อนุวัตร เต็มระวงค์   ม.3/2 
4. ด.ช.ธีรพัฒน์ สมรักษ์               ม.3/1 
5. ด.ช.พงศ์พิสุทธ์ิ     นิยมไทย ม.3/1 
6. ด.ญ.ชญานี ชินพีระเสถียร     ม.2/1 
7. ด.ช.สราวุฒิ อ่อนน้ าค า ม.3/1 
8. ด.ญ.ธนัชชา เคี่ยนปุ้น              ม.1/1 
9. ด.ช.จตุพนธ์ พิทักษ์ธรรมกุล ม.3/1 
10. ด.ญ.ภัทราพร     งดงาม            ม.3/2 
11. ด.ช.นัทธพงศ์สุวรรณอัตถ์ ม.1/1 
12. ด.ช.ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ            ม.2/3 
13. ด.ญ.วรัญญู ไม้รัง  ม.2/3 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
19 

(ต่อ) 
5 – 7 ส.ค. 53 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม

วิทยาศาสตร์  “งานวิทยาศาสตร์
นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 53” 
ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
รองชนะเลิศที่ 2 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ์  
ด.ญ.กรวินทร์ ใจกล้า            ป.6/2 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รองชนะเลิศที่ 1  
เล่านิทานทางวิทยาศาสตร์    
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ นันตาวงศ์         ม.2/3   
การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
( Science Show ) 
1. ด.ญ.วิภาภัทร บวรวัฒนะ       ม.2/3 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมสอน       ม.3/2 
3. ด.ญ.ณัชชา ใจวงค์            ม.3/3 
ระดับประถมศึกษา 
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ์
1. ด.ญ.พิมพ์นิภา     แสนศักดิ์      ป.6/1 
2. ด.ญ.กัณติศา     ขัดมัน          ป.6/2 
3. ด.ญ.นฤภร     ปาโกวงค์        ป.6/2  
ระดับประถมศึกษา 
รองชนะเลิศที่ 2 
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft  word  
ด.ญ.ชนากานต์        การทหาร       ป.5/3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์    
1. ด.ช.ธนินทร์ บัวบุตร               ม.2/3 
2. ด.ช.วิทวัส ทนนชัย              ม.2/3 
3. ด.ช.รพินทร์ ชัยนนท์              ม.2/3 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
20 12 ส.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันระบายสีวันแม่

แห่งชาติ  ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชนะเลิศ 
ด.ช.ศุภวิชญ์   ใจกล้า                      ป.1/1  
ชมเชย 
ด.ญ.กมลชนก    นุนพนัสสัก         ป.1/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รองชนะเลิศที่ 1 
ด.ญ.เจสติน    เคแทน                     ป.2/ 2 
ชมเชย 
ด.ญ.ชวิชญา    เครือตัน                  ป.2/1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชนะเลิศ 
ด.ญ.วิลาสินี   เสาร์ขอ                    ป.3/1  
รองชนะเลิศ 
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์                ป.3/1 
รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ญ.ดุจยิหวา   จันทรคีรี                 ป.5/ 4 
รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลนักเขียนน้อย 
ด.ช.กฤษณะ   เตชะเต่ย                  ป.5/4    

21 18-20 ส.ค.
2553 

เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ( Science  Show )    
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2553 
ณ  คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ระดับประถมศึกษา  ชนะเลิศอันดับ 2  
1. ด.ญ.รัญชนา พรหมปัญญา        ป.6/1 
2. ด.ญ.โชติกา ยานันติ                 ป.6/1 
3. ด.ช.นพรัตน์ พักใส                   ป.6/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
22 10 – 11 ก.ย.

2553 
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ล าปาง เขต 1  ปีการศึกษา 2553 

ระดับปฐมวัย 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ    เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.ตีรณา ชาติบัญชาการ      อ.3/3 
2. ด.ญ.ปุณยนุช  บุญเลขา              อ.3/3 
3. ด.ญ.มัทนียา อุ่นเมือง               อ.3/3 
ระดับประถมศึกษา 
ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP 
เหรียญทอง     
1. ด.ช.ปราชญ์ปรัชญา    ศรสันติสุข    

ป.6/1 
2. ด.ช.อังกินันท์ ทักษิณาพิมุข       ป.6/1 
เป็นตัวแทน จ.ล าปางไปแข่งขันที่  
จ.เชียงราย 
วาดภาพระบายส ี   เหรียญทอง   
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์                ป.4/1 
เป็นตัวแทน จ.ล าปาง ไปแข่งขันที่  
จ.เชียงราย 
การวาดเส้นหุ่นนิ่ง แสงเงา   เหรียญทอง 
ด.ช.ไชยยัณห์ สละบัวเลย          ม.2/3           
เป็นตัวแทน จ.ล าปาง ไปแข่งขันที่  
จ.เชียงราย 
วาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี  
เหรียญเงิน 
ด.ช.วงศกร   เทพเสาร์                    ม.3/1 
การวาดภาพระบายสีน้ า  เหรียญทองแดง 
ด.ช.ธนายงค์   ค าปวนบุตร             ม.2/2 
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(ต่อ) 
10 – 11 ก.ย.

2553 
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ล าปาง เขต 1  ปีการศึกษา 2553 

รางวัลชมเชย   การแข่งขันคณิตคิดเร็ว    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ด.ช.ณัฐวัตร ใจบุญ                  ม.3/2 
2. ด.ช.นครินทร์ นิตย์โชติ             ม.2/3 
3. ด.ช.จิรพงษ์     สละบัวเลย       ม.3/3 
เหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.รัญชนา พรหมปัญญา     ป.6/1 
2. ด.ญ.โชติกา ยานันติ           ป.6/1 
3. ด.ช.นพรัตน์ พักใส             ป.6/3 
เป็นตัวแทน จ.ล าปางไปแข่งขันที่  
จ.เชียงราย 
เหรียญทอง   การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.วิภาภัทร บวรวัฒนะ        ม.2/3 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมสอน        ม.3/2 
3. ด.ญ.ณัชชา ใจวงศ์            ม.3/3 
เป็นตัวแทน จ.ล าปางไปแข่งขันที่  
จ.เชียงราย 
รางวัลระดับดี    การแข่งขัน Crossword 
ระดับมัธยมศึกษา 
1. น.ส.ธวัลรัตน์   เตชะเจริญรุ่งเรือง      
ม.3/2 
2. ด.ช.ธนบูลย์   ตันหราพันธ์         ม.3/3  
เหรียญทอง   การวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.วิลาสินี เสาร์ขอ               ป.3/1 
2. ด.ญ.พรปวีณ์ แก้วหอม          ป.3/1 
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(ต่อ) 
10 – 11 ก.ย.

2553 
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ล าปาง เขต 1  ปีการศึกษา 2553 

เหรียญทองแดง    ร าวงมาตรฐาน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ด.ช.ทวีวุฒิ บุญตันบุตร ม.3/3  
2. ด.ญ.ชนัดดา ธนาศิลป์              ม.1/2 
3. ด.ช.สราวุฒิ อ่อนน้ าค า ม.3/1 
4. ด.ญ.ศุภาพิชญ์   นันตาวงศ์         ม.3/3 
5. ด.ช.อนุวัฒน์ เต็มระวงค์ ม.3/2 
6. ด.ญ.อังครินทร์   เรืองยศ            ม.2/3 
7. ด.ช.ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ ม.2/3 
8. ด.ญ.กมลชนก  คันทะวงค์          ม.1/1 
เหรียญเงิน    การสร้าง webpage  ด้วย 
Text Editor  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ด.ช.เกียรติพันธ์   จอมวงค์ ม.3/2 
2. ด.ญ.ชลธิชา แสนเงิน              ม.3/3 
เหรียญทองแดง   
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ด.ญ.วรดา   วังอุทัย  ม.2/3  
2. ด.ญ.ชฎาพร กันทะวัง             ม.2/1 

23 1 ต.ค. 2553 ส่งผลงานแต่งเร่ืองจากภาพ 
วารสาร 
“เพื่อเพื่อนรัก”   เดือน ตุลาคม   
พ.ศ. 2553 ปีที่ 13  ฉบับที่ 136  

รางวัลแต่งเรื่องจากภาพดีเด่น 
ด.ญ.ญาณิศา   พุงไธสง                        
ป.5/1 
 

24 30 ต.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
ระดับจังหวัด  ณ มหาวิทยาลัย
โยนก จ.ล าปางได้เป็นตัวแทนของ
จังหวัดล าปางเข้าแข่งขันระดับภาค  
ที่ จ.เชียงใหม่    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. ด.ญ.ดุจยิหวา   จันทรคีรี            ป.6/4  
2. ด.ญ.ปพิชญา   ธรรมเมือง          ป.6/1  
3. ด.ญ.อิสริยาภรณ์   เรือนปาง       ป.6/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ วันเดือนป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
25 1 พ.ย. 2553 ส่งผลงานแต่งเร่ืองจากภาพ  

แข่งขันประกวดระบายสี วารสาร 
 “เพื่อเพื่อนรัก ”  เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2553 ปีที่ 13  ฉบับที่ 137 

รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
แต่งเรื่องจากภาพ 
ด.ญ.อรปรียา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา      
ป.3/1 
รางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ญ. พิชญาภรณ์  พรหมจรรย์        ป.4/1  

26 27 พ.ย. 2553 เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดวาด
ภาพ  กิจกรรมงานประเวณีล่องสะ
เปาจาวละกอนสะท้อนศิลป์   
เทศบาลนครล าปาง 

ชนะเลิศ  ระดับช้ันประถมศึกษา  
( ช่วงชั้นที่ 2 ) 
ด.ญ. กรวินทร์   ใจกล้า                  ป.6/2 

27 12 พ.ย. - 
4 ธ.ค. 2553 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง 
ณ  โรงยิมศูนย์เยาวชนเทศบาล 
นครล าปาง 
 

รางวัลชนะเลิศ    ประเภทยุวชนหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
1. ด.ญ.รุ่งนภา   สุปินะ                   ป.6/2 
2. ด.ญ.ศศิวิมล   ทรายกันค า           ป.6/3 
3. ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า                ป.6/2  
4. ด.ญ.ชนากานต์   วรรณสุวงศ์      ป.6/2 
5. ด.ญ.พรนภัส   ทาจินา                 ป.4/1 
6. ด.ญ.วรรณิสา   หล้าพุฒิ              ป.4/1 
7. ด.ญ.ยุวนาถ   จานแก้ว                ป.4/1 
8. ด.ญ.มนสิชา   จีนนคร                ป.6/2       
9. ด.ญ.พรรณราย   บุญยัง               ป.6/2  
10. ด.ญ.พิชญาภรณ์ พรหมจรรย์    ป.4/1 
11. ด.ญ.สิริญาภรณ์ วิชัยชนารักษ์   ป.6/1 
12. ด.ญ.ฐิราวรรณ  แสงอบ            ป.6/1  
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(ต่อ) 
12 พ.ย. - 

4 ธ.ค. 2553 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง 
ณ  โรงยิมศูนย์เยาวชนเทศบาล 
นครล าปาง 
 

รางวัลรองชนะเลิศ   ประเภทยุวชนชาย  
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี  
1. ด.ช.ประสบชัย   พรหมทอง        ป.5/3 
2. ด.ช.สรวิชญ์   ยะค า                     ป.4/2 
3. ด.ช.บุศเรศ   ใจค า                       ป.5/3  
4. ด.ช.ปรเมศร์   ฉิมพลี                   ป.5/3  
5. ด.ช.ภาคิน   สุภาอินทร์                ป.5/3 
6. ด.ช.ทรงภพ   อินต๊ะขัน               ป.5/2  
7. ด.ช.สิริวัฒน์   วิชัยชนารักษ์        ป.5/1  
8. ด.ช.พีรภัทร   บุญประพันธ์        ป.4/2 
9. ด.ช.วัชพล   วงศ์สุริยา                ป.5/3  

28 1 ธ.ค. 2553 ส่งผลงานประกวดระบายสี    
นักเขียนน้อย วารสาร  “เพื่อเพื่อน
รัก”   
เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2553 ปีที่ 13  
ฉบับที่ 138 

รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา                    ป.5/3  
รางวัลชมเชย  นักเขียนน้อย 
ด.ช.ชุติพนธ์   บุญน ามา                 ป.3/2 

29 14 ธ.ค. 2553 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือที่ จ.เชียงราย   
ระดับภาคเหนือ 

การแสดงทางวิทยาศาสตร ์  
เหรียญทอง  ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.รัญชนา พรหมปัญญา        ป.6/1 
2. ด.ญ.โชติกา ยานันติ                 ป.6/1 
3. ด.ช.นพรัตน์ พักใส                   ป.6/3 
เหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.วิภาภัทร บวรวัฒนะ            ม.2/3 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมสอน            ม.3/2 
3. ด.ญ.ณัชชา ใจวงศ์                   ม.3/3 
เป็นตัวแทน จ.ล าปางไปแข่งขันที่ กทม. 
การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
เหรียญเงิน   ระดับประถมศึกษา 
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์                ป.3/1  
เหรียญทองแดง  ระดับมัธยมศึกษา 
ด.ช.ไชยยันต์   สละบัวเลย                ม.2/3 
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30 15 ม.ค. 2554 เข้าร่วมสอบวัดความรู้ความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์  ช่วงช้ันที่ 2  
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

ได้ล าดับที่ 5 
ด.ช.พีรวิชญ์   ดินประภา                ป.6/3 

31 15 ม.ค. 2554 เข้าร่วมสอบวัดความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
ช่วงช้ันที่ 2  
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
1. ด.ช.พีรวิชญ์   ดินประภา            ป.6/3  
2. ด.ญ.นฤภร   ปาโกวงค์               ป.6/2 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
1. ด.ช.ภาณุ   รัตนวิเศษ                  ป.6/4 
2. ด.ญ.พิมพ์นิภา   แสนศักดิ์          ป.6/1 

32 26-28 ม.ค. 
2554 

นักเรียนเป็นตัวแทนภาคเหนือ   
เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ    
ณ เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ช่วงชั้นที่ 3 
1. ด.ญ.วิภาภัทร บวรวัฒนะ            ม.2/3 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา ธรรมสอน            ม.3/2 
3. ด.ญ.ณัชชา ใจวงศ์                   ม.3/3 

33 2 ก.พ. 2554 ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 
ครั้งที่ 29  ระดับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2553 

ระดับประถมต้น 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
รางวัลที่ 2  ระดับจังหวัด 
ทุนการศึกษา  800  บาท 
ด.ญ. พิชญาภรณ์   พรหมจรรย์   ป.4/1 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
รางวัลที่ 9  ระดับจังหวัด 
ทุนการศึกษา  400  บาท 
ด.ญ. นฤทัย    ปาโกวงค์             ป.3/1 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
1. ด.ญ.สัณฑกานต์   กิตติบรรพชา ป.4/1 
2. ด.ญ.ชนาภา   ฟุ้งกิตติ                 ป.3/2  
3. ด.ญ.ยุวนาถ   จานแก้ว                ป.4/1  
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ  
1. ด.ญ.ฉัตร์ทรัส   อุ่นผูก                ป.4/2  
2. ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร             ป.3/2 
3. ด.ญ.พิมพ์ชนก   หลวงชัยสิทธ์ิ   ป.3/3 
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( ต่อ ) 
2 ก.พ. 2554 ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 

ครั้งที่ 29  ระดับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2553 

รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ  
4. ด.ญ.ปาณิสรา   ค าจ าปา             ป.3/3 
5. ด.ญ.กัญญาภัค   คชสิงห์            ป.3/1  
6. ด.ญ.ปริยากร   ธรรมเมือง          ป.3/1  
ระดับประถมปลาย 
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ  
รางวัลที่ 2  ระดับจังหวัด 
ทุนการศึกษา  800  บาท 
ด.ญ. รัชนีกร   ณ จันทร์ตา            ป.6/2 
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ  
รางวัลที่ 7  ระดับจังหวัด 
ทุนการศึกษา  400  บาท 
ด.ญ.ณัฐชยา   แสนมโนวงค์         ป.5/3 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
ด.ญ.กัลยรัตน์   พิริย์โยธินกุล        ป.5/1 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
ด.ญ.นฤภร   ปาโกวงค์                  ป.6/2  
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ  
1. ด.ช.ณัฐวินทร์   บุตรเพ็ง             ป.6/3  
2. ด.ช.กิตติภูมิ   เหล่าชัย                ป.6/2  
3. ด.ญ.อัสมา   กาหลง                    ป.5/1  
4. ด.ญ.ปัณณพร   เชิงฉลาด            ป.5/1  
5. ด.ช.จิรวัฒน์   สุนทรเมือง           ป.6/3  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ  
ด.ช.ธีระพัฒน์   สมรักษ์                 ม.3/1 

 

 


