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1 9 – 10 
พฤษภาคม 

2552 

นักกีฬาว่ายน้้าเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้้า
กาวิละต้านยาเสพติด ปี 2552   
ณ  สระว่ายน้้ากาวิละวิทยาลัย  
จ.เชียงใหม่ 

โล่รางวัลชนะเลิศที่ 2 รุ่นอายุ 6 ป ี
3 เหรียญทอง   และ 1 เหรียญเงิน 
ด.ญ.จุฬาลักษณ์   เครื่องทิพย์     อ.3/2 

2 7 มิถุนายน 
2552 

นักกีฬาว่ายน้้าเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้้า
กระชับมิตร ณ สระว่ายน้้าพรติญา  
จ.ล้าปาง 

โล่รางวัลชนะเลิศนักกีฬายอดเยี่ยม
ภาคเหนือ รุ่นอายุ  6  ปี หญิง 
ด.ญ.จุฬาลักษณ์   เครื่องทิพย์     อ.3/2 

3 18 – 22  
มิถุนายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน
รายการ “ Reading  In  The  Park ”  
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
กับทางเทศบาลนครล้าปาง 

รางวัลชนะเลิศที่ 2 
การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า            ป.5/2  
2. ด.ญ.พิมพ์นิภา   แสนศักดิ์       ป.5/1 
รางวัลชมเชย 
หนังสือส่งเสริมการอ่าน   
ระดับช้ันประถมศึกษา 
1. ด.ญ.จิรัฐิติกาล   สละบัวเลย     ป.6/1 
2. ด.ญ.อรพรรณ   ค้าเป็ง             ป.6/1  
3. ด.ญ.แพรวา   สีตลานุชิต          ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 2  
การแข่งขันการเล่านิทาน   
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.ชนาภา   ดิษฐปัญญา           ม.3/1 
2. ด.ญ.นิศากร   ปินถานัน              ม.2/1 
3. ด.ญ.ภัทรธิดา   ธรรมสอน          ม.2/2  
4. ด.ญ.ศุภาพิชญ์   นันตาวงค์         ม.2/3 
5. ด.ญ.นัชชา   ใจวงค์                     ม.2/3 
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( ต่อ ) 
18 – 22  

มิถุนายน 
2552 

เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน
รายการ “ Reading  In  The  Park ”  
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
กับทางเทศบาลนครล้าปาง 

รางวัลชนะเลิศที่ 3 
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน ์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ด.ญ.ชนาภา   ดิษฐปัญญา           ม.3/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3 
แต่งหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
1.  ด.ญ.ภาวิณี   หงส์สิบหก           ม.3/2  
2.  ด.ช.ธีระพงษ์   ต้นหล้า             ม.3/2  
3.  ด.ช.ไทยคม   พรหมแก้วมา      ม.3/3 

4 26 มิถุนายน – 
8 กรกฎาคม 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
สพท. ล้าปาง เขต 1    
ณ โรงเรียนล้าปางกัลยาณี  จ.ล้าปาง 
  
 
 
 
 
 
 
 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย 
1.  ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา                ป.4/3    
2.  ด.ช.บุศเรศ   ใจค้า                      ป.4/3 
3.  ด.ช.ประสบชัย   พรมทอง         ป.4/3 
4.  ด.ช.ภาคิน   สุภาอินทร์              ป.4/3 
5.  ด.ช.ปุณณวิศร์   ฉิมพลี               ป.6/1 
6.  ด.ช.พีรพัฒน์   บุญประพันธ์      ป.3/2 
7.  ด.ช.สรวิชญ์   ยะค้า                    ป.3/2 
8.  ด.ช.ณัฐพงศ์   จันทร์น้อย           ป.6/3 
9.  ด.ช.ธนวัฒน์   วรรณาลัย            ป.3/3 
10.  ด.ช.ปรเมศร์   ฉิมพลี                ป.4/3 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง 
1.  ด.ญ.ฐิราวรรณ   แสงอบ             ป.6/2 
2.  ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า                ป.5/2 
3.  ด.ญ.ชนากานต์   วรรณสุวงศ์      ป.5/2  
4.  ด.ญ.สุพัชรินทร์   ใจเพ็งบุตร      ป.5/3 
5.  ด.ญ.ศศิวิมล   ทรายกันค้า           ป.5/3 
6.  ด.ญ.รุ่งนภา   สุปินะ                    ป.5/2 
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( ต่อ ) 
26 มิถุนายน – 
8 กรกฎาคม 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
สพท. ล้าปาง เขต 1    
ณ โรงเรียนล้าปางกัลยาณี  จ.ล้าปาง 
  
 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ( ต่อ ) 
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง 
7.  ด.ญ.มนสิชา   จีนนคร              ป.5/2  
8.  ด.ญ.ฐิติกานต์   อินนวล            ป.6/4 
9.  ด.ญ.วรัญญา   อุตตะพัง            ป.6/3  
10.  ด.ญ.สิริญาภรณ์  วิชัยชนารักษ์   ป.5/1  

5 30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม   

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎล้าปาง 
52 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง  
ได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ 
โครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ช.ธนัฐ  วุฒิศรี                    ป.6/1 
2. ด.ช.เกริกเกียรติ  มานพ         ป.6/1 
3. ด.ช.พัฒนกุล  เต็มสวัสดิ์        ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศ 
สิ่งประดิษฐ์     
ระดับประถมศึกษา  
ด.ช.จักรพรรดิ์  ใจสีมา              ป.6/4 
รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับมัธยมศึกษา  
1. นายอนุชิด  ลาดมูล                 ม.3/1 
2. นายเอกพล  สานใจวงค์          ม.3/3 
3. นายสิทธิกร  เครือดวงค้า        ม.3/3 
4. นายฉัตริน  เสียงเพราะ           ม.3/1 
5. นายอนุชา  ลาดมูล                 ม.3/2 
6. ด.ช.ณัฐศาสตร์  ยอดแบน      ม.3/3 
รางวัลชนะเลิศ 
การแสดงละครวิทยาศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.นรินทิรา ทาเรือน              ป.5/1 
2. ด.ญ.ญานิศา  เพาะเจาะ             ป.5/1 
3. ด.ญ.พิมพ์นิภา  แสนศักดิ์          ป.5/1 
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( ต่อ ) 
30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม   

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎล้าปาง 
52 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง  
ได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  (ต่อ) 
การแสดงละครวิทยาศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 
4. ด.ญ.วรัชยา  บุญยัง                   ป.5/1 
5. ด.ญ.วรัญญา  อุตตะพัง             ป.6/3 
6. ด.ช.พันธกานต์  ไชยเมืองช่ืน   ป.6/3 
7. ด.ญ.ชรินดา  วังมูล                   ป.6/3 
8. ด.ช.อธิป  อินแสง                     ป.6/1 
9. ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์น้อย           ป.6/3 
10. ด.ช. พงศธร ยะอนันต์            ป.6/1
รางวัลชนะเลิศ  
การแสดงละครวิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.ศิริโฉม  แซ่ภู่                  ม.3/3 
2. ด.ช.ธวลธรรม  เธียรพิบูลย์     ม.3/1 
3. นายเกล้าแกร่ง  สิงพันนา       ม.3/2 
4. ด.ช.อนุวัฒน์  เต็มระวงศ์        ม.2/1 
5. ด.ช.อรรถพล  สายวงศ์เปี้ย     ม.2/1 
6. ด.ช.ธีรพงษ์  ตันหล้า              ม.3/2  
7. ด.ช.อนุพงศ์  สิงหราชัย          ม.2/3 
8. ด.ญ.นิศากร  ปินถานัน           ม.2/1 
9. ด.ญ.จุฑามาศ  บุญแจ้              ม.2/2         
10. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นันตาวงศ์     ม.2/3 
11. ด.ช.ธนโชติ  กริดสัมพันธ์    ม.3/2 
12. ด.ญ.หทัยทิพย์  พรมเดช       ม.3/3 
13. ด.ช.จารุกิตต์  แก้วโชติ         ม.3/3 
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( ต่อ ) 
30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม   

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎล้าปาง 
52  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง  
ได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศที่ 2 
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
ระดับมัธยมศึกษา 
ด.ญ.กนกกร  มิตตะธรรมากุล     ม.3/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 2  
การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา 
ด.ญ.วัชราวลี  จันทร์ทอง      ม.2/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 2 
การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  
 ด.ช.บุณยะกร  นันทะวงษ์       ป.6/3      
รางวัลชนะเลิศที่ 3    
การแข่งขันการเล่านิทานวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 
 ด.ญ.ณัฐกานต์   สุทปา            ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3  
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word   
ระดับประถมศึกษา 
ด.ช.วนศิลป์  ธรรมศิลป์          ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.ชนาภา  ดิษฐปัญญา       ม.3/1 
2. ด.ญ.สุพัชชา  เครือบุญมา      ม.3/1 
3. ด.ญ.ธนาวัลย์  ภาคฤทธ์ิ         ม.3/2 
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( ต่อ ) 
30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม   

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎล้าปาง 
52  คณะวิทยาศาสตร์   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง  
ได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศที่ 2 
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
ระดับมัธยมศึกษา 
 ด.ญ.กนกกร  มิตตะธรรมากุล     ม.3/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3 
การแข่งขัน Science Show  
ระดับประถมศึกษา 
1. ด.ญ.สันต์หทัย  เลิศวิทยาวิวัฒน์  ป.6/1 
2. ด.ญ.ปิยากร  สุขพันธ์พงศ์           ป.6/1 
3. ด.ญ.จิรัฐิติกาล  สละบัวเลย         ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3 
การแข่งขัน Science Show  
ระดับมัธยมศึกษา  
1. ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ          ม.1/2 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา  ธรรมสอน          ม.2/2  
3. ด.ญ.ณัชชา  ใจวงศ์                    ม.2/3 
รางวัลชมเชย 
การแข่งขันการเล่านิทานวิทยาศาสตร์        
ระดับมัธยมศึกษา  
ด.ญ.ชนาภา  ดิษฐปัญญา          ม.3/1 
รางวัลชมเชย  
การแข่งขันร้องเพลง ระดับประถมศึกษา  
ด.ญ.ปิยาพัชร  กระแสร์ภาค       ป.4/1 

6 7 – 10 
กรกฎาคม  

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “วิทยุการบิน – 
สพฐ. มินิวอลเลย์บอล  ”  ประจ้าปี 
2552  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ-
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี   ณ  โรงเรียนล้าปาง
กัลยาณี   จ.ล้าปาง  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
รุ่นอายุ 12 ปี  หญิง 
1. ด.ญ.ฐิราวรรณ   แสงอบ           ป.6/2 
2. ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า              ป.5/2 
3. ด.ญ.ชนากานต์   วรรณสุวงศ์    ป.5/2 
4. ด.ญ.สุพัชรินทร์   ใจเพ็งบุตร    ป.5/3  
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( ต่อ ) 
7 – 10 

กรกฎาคม  
2552 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “วิทยุการบิน – 
สพฐ. มินิวอลเลย์บอล  ”  ประจ้าปี 
2552  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ-
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   ณ โรงเรียนล้าปาง
กัลยาณี   จ.ล้าปาง  
  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ( ต่อ ) 
รุ่นอายุ 12 ปี  หญิง 
5. ด.ญ.ศศิวิมล   ทรายกันค้า         ป.5/3 
6. ด.ญ.รุ่งนภา   สุปินะ                 ป.5/2 
7. ด.ญ.มนสิชา   จีนนคร              ป.5/2  
8. ด.ญ.ฐิติกานต์   อินนวล            ป.6/4 
9. ด.ญ.วรัญญา   อุตตะพัง            ป.6/3 
10. ด.ญ.สิริญาภรณ์  วิชัยชนารักษ์  ป.5/1  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
รุ่นอายุ 12 ปี  ชาย 
1. ด.ช.วัศพล   วงศ์สุริยา                ป.4/3 
2. ด.ช.บุศเรศ   ใจค้า                      ป.4/3 
3. ด.ช.ประสบชัย   พรมทอง         ป.4/3 
4. ด.ช.ภาคิน   สุภาอินทร์              ป.4/3 
5. ด.ช.ปุณณวิศร์   ฉิมพลี              ป.4/3 
6. ด.ช.พีรพัฒน์   บุญประพันธ์      ป.4/3 
7. ด.ช.สรวิชญ์   ยะค้า                    ป.3/2 
8. ด.ช.ณัฐพงศ์   จันทร์น้อย           ป.6/3 
9. ด.ช.ธนวัฒน์   วรรณาลัย           ป.3/3 

7 13 – 15  
กรกฎาคม

2552 

แต่งกลอนสุภาพเข้าแข่งขัน เนื่องใน
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ้าปี 2552  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดล้าปาง 

รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.นิศามณี   ศรีพระจันทร์          ม.2/2  

8 22  
กรกฎาคม 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน 
ระดับจังหวัด  ณ มหาวิทยาลัยโยนก 
จ.ล้าปาง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. ด.ญ.สัณหทัย   เลิศวิทยาวิวัฒน์   ป.6/1 
2. ด.ช.พัฒนกุล   เต็มสวัสดิ์            ป.6/2  
3. ด.ช.วนวัฒน์   บุญโนนแต้          ป.6/2 

9 30  
กรกฎาคม 

2552 

ส่งผลงานแววกวีวารสาร   
“เพื่อเพื่อนรัก”  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  ฉบับที่ 121  

ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น      
รางวัลแต่งเรื่องจากภาพ 
ด.ญ.รุ่งนภา   สุปินะ                     ป.5/2  
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10 7 – 8  

สิงหาคม  
2552 

ครูวาทินี กาสัน  ครูรัตติกาล ใจใหญ่   
น้านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวด
ผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad  
ทางคณิตศาสตร์  ของเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน  ทั้งหมด  39  ทีม  
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
( สสวท. ) ร่วมกับส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
จ.เชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
โดยใช้โปรแกรม 
The  Geometer's  Sketchpad 
1. ด.ช.อรรถพล   วงค์แก้วเขียว     ม.2/1 
2. ด.ญ.กนกกร   มิตตะธรรมกุล    ม.3/1 

11 12 
สิงหาคม  

2552 

เข้าร่วมประกวดแข่งขันระบายสี
ภาพในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้างเสรี
สรรพสินค้า จ.ล้าปาง 

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ด.ญ.นิดานุช   ตักเตือน                 ป.1/1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์              ป.2/1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ด.ช.ภูบดินทร์   พิริย์โยธินกุล       ป.3/1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ด.ญ.กัลยรัตน์   พิริย์โยธินกุล       ป.4/1 
รางวัลชนะเลิศ ที่ 3 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ด.ญ.วิลาสินี   เสาร์ขอ                  ป.2/1  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ด.ญ.สิริกาญจน์   ถนอม               ป.4/1 
รางวัลชมเชย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร              ป.2/2 

12 21  
สิงหาคม  

2552 

เข้าร่วมแข่งขัน “ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ”   
ณ โรงเรียนอนุบาลล้าปางเขลางค์
รัตน์อนุสรณ์ 

รางวัลชนะเลิศที่ 1 
 เกียรติบัตรเหรียญทอง   
การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
ด.ญ.อัสมา   กาหลง                 ป.4/1 
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( ต่อ ) 
21  

สิงหาคม 
2552 

เข้าร่วมแข่งขัน “สัปดาห์
วิทยาศาสตร์”  ณ โรงเรียนอนุบาล
ล้าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 

รางวัลชนะเลิศ   (ต่อ) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง   
การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
1. ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า             ป.5/2  
2. ด.ญ.อรพรรณ   ค้าเป็ง              ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศที่ 3  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
1. ด.ช.ทิวริภู   หล้าค้าลือ             ป.6/1  
2. ด.ช.กิตติกานต์   เศวตเศรนี     ป.6/2  
3. ด.ญ.ป่านทอ   วิทยาจันทร์       ป.6/2 

13 2 กันยายน  
2552 

ประกวดเรียงความ หัวข้อ  
“การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กับการเลือกตั้ง”  ของส้านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาล้าปาง เขต 1 

รางวัลชนะเลิศ 
 ช่วงชั้นที่ 1  ระดับประถมศึกษา  
ด.ช.ภูบดินทร์   พิริย์โยธินกุล      ป.3/1  
รางวัลชนะเลิศ 
 ช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษา 
ด.ญ.ป่านทอ   วิทยาจันทร์           ป.6/2 

14 4 กันยายน 
2552  

แข่งขันประกวดเรียงความ   
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3D )  
ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ล้าปาง เขต 1 

รางวัลชนะเลิศ  ล าดับที่ 1 
ด.ญ.สันต์หทัย   เลิศวิทยาวิวัฒน์   ป.6/1 
 

15 4 กันยายน 
2552  

แข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์  
( โลโก้ ) ตามนโยบายสถานศึกษา  
3 ดี  ( 3D )  ของส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาล้าปาง เขต 1 

ระดับประถมศึกษา  
ชนะเลิศล าดับที่ 1 
ด.ญ.อรพรรณ   ค้าเป็ง                 ป.6/1  
ชนะเลิศล าดับที่ 2 
ด.ญ.กรวินทร์   ใจกล้า                 ป.5/2 
ชนะเลิศล าดับที่ 3 
ด.ช.นพคุณ   ฟ่ันชุมภู                  ป.6/4
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชมเชย 
ด.ช.อรรถพล   วงศ์แก้วเขียว        ม.2/2 
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16 30 กันยายน 

2552 
ส่งผลงานแววกวีวารสาร   
“เพื่อเพื่อนรัก”  เดือนกันยายน   
พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 123  

ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลนักเขียนน้อย 
ด.ญ.ญานิศา   พุงไธสง                ป.4/1 

17 30 ตุลาคม 
2552 

ส่งผลงานแววกวีวารสาร   
“เพื่อเพื่อนรัก”   เดือนตุลาคม   
พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 124  

ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ญ.ดุจยิหวา   จันทรคีรี              ป.5/4 
ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลนักเขียนน้อย 
ด.ช.กฤษณะ   เตชะเต่ย                ป.5/4    

18 1 พฤศจิกายน 
2552 

น้านักเรียนเข้าร่วมประกวด 
 “บิ๊กซี ลอยกระทง ลดโลกร้อน”   
จัดโดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
จ้ากัด (มหาชน)  ณ บิ๊กซีฯ  

ได้รับรางวัลถ้วยรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
ด.ญ.สวิชญา   เครือตัน                  ป.1/1 
 

19 2 พฤศจิกายน 
2552 

ส่งผลงานแววกวีวารสาร   
“เพื่อเพื่อนรัก”   เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2552  ฉบับที่ 125 

ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
ด.ญ.ปัณณพร   เชิงฉลาด              ป.4/1  
เป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดระบายส ี
รางวัลสืบสายลายเส้น 
ด.ญ.ญานิศา   พุงไธสง                ป.4/1  

20 6 – 15 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  
ครั้งที่ 26  สระหลวงเกมส์  
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภททีมหญิง  
ด.ญ.อรทัย   มงคลสิทธ์ิ            ป.6/3 
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2552 
เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของสมาคม
สถานศึกษาเอกชน  ช่วงช้ันที่  1 – 3    
ณ โรงเรียนอรุโณทัย 
 

ช่วงชั้นที่ 3  เหรียญทอง 
จัดสวนถาดชื้น    
1. นายอนุชิด ลาดมูล               ม.3/2 
2. นายธีรพงษ์ ต้นหล้า              ม.3/2 
3. นางสาวธนาวัลย์   ภาคฤทธ์ิ     ม.3/2 
ช่วงชั้นที่  3   เหรียญทอง  
จัดสวนถาดแห้ง     
1. นางสาวภาวิณี    หงส์สิบหก      ม.3/3 
2. นางสาวหทัยทิพย์    พรมเดช     ม.3/2 
3. นางสาวศิริโฉม    แซ่ภู่              ม.3/3  
ช่วงชั้นที่ 3   คอมพิวเตอร์   
แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 
1. ด.ช.อนุชา ลาดมูล              ม.3/2 
2. ด.ช.ฉัตริน เสียงเพราะ        ม.3/1 
3. ด.ช.อรรถพล วงค์แก้วเขียว     ม.2/2 
แข่งขันหุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห ์  
1. ด.ช.นัฐศาสตร์   ยอดแบน        ม.3/3 
2. ด.ช.เอกพล สานใจวงศ์        ม.3/3 
3. ด.ช.สิทธิกร เครือดวงค้า       ม.3/3 

22 10 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันสาระสังคมศึกษา 
ของสมาคมการศึกษาเอกชน   
ช่วงช้ันที่ 1 – 3   
ณ โรงเรียนวิสุทธ์ิวิทยากร 

เพลงคุณธรรม 
ช่วงชั้นที่ 1    อันดับ 3  เหรียญทอง 
ด.ญ.พิชญาภรณ์  พรหมจรรย์      ป.3/2 
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( ต่อ ) 
10 

พฤศจิกายน 
2552 

เข้าร่วมแข่งขันสาระสังคมศึกษา 
ของสมาคมการศึกษาเอกชน   
ช่วงช้ันที่ 1 – 3   
ณ โรงเรียนวิสุทธ์ิวิทยากร 

ช่วงชั้นที่ 2    อันดับ 3  เหรียญทอง 
ด.ญ.ทิพย์วรินทร์   ชูช่วย             ป.4/1  
ช่วงชั้นที่ 3   อันดับ 1  เหรียญทอง 
ด.ช.ธีรพงษ์   ตันหล้า                  ม.3/2  
มารยาทไทย 
ช่วงชั้นที่ 1    อันดับ 4  เหรียญทอง 
1. ด.ช.เจนวิทย์   ศรียอด                  ป.3/2  
2. ด.ญ.สัณฑกานต์  กิตติบรรพชา   ป.3/1 
ช่วงชั้นที่ 2    อันดับ 5  เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.เอรารินทร์  เถายศ            ป.5/1  
2. ด.ญ.วรัชยา  บุญยัง                  ป.5/1  
ช่วงชั้นที่ 3   อันดับ 3  เหรียญทอง 
ด.ช.ทวีวุฒิ  บุญตันบุตร              ม.2/3  
เล่านิทานคุณธรรม 
ช่วงชั้นที่ 1    อันดับ 3   เหรียญเงิน 
ด.ญ.วัทนวิภา  มหาวัน               ป.3/1 
ช่วงชั้นที่ 2    อันดับ  3  เหรียญทอง 
ด.ญ.ณัฐกานต์  สุทปา                ป.6/1  
เล่านิทานคุณธรรม 
ช่วงชั้นที่ 3   อันดับ  1  เหรียญทอง 
เป็นตัวแทน โรงเรียนเอกชนแข่งขัน 
ระดับจังหวัด 
ด.ญ.ศุภาพิชญ์   นันตาวงศ์        ม.2/3 
ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ         ม.1/2 
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23 10 

พฤศจิกายน 
2552 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน
วิชชานารี   น้านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ในงาน “วิชาการสมาคมสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดล้าปาง”   ปีการศึกษา 
2551   ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ล้าปาง เขต 1  ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนไตรภพวิทยา    
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล ดังนี้ 
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
Science Show  ระดับช่วงชั้นที่ 2 
เป็นตัวแทนจังหวัด 
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ 
1. ด.ญ.สันต์หทัย  เลิศวิทยาวิวัฒน์    ป.6/1 
2. ด.ญ.จิรัฐิติกาล  สละบัวเลย           ป.6/1 
3. ด.ญ.ปิยากร  สุขพันธ์พงศ์             ป.6/1 
รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
Science Show  ระดับช่วงชั้นที่ 3 
เป็นตัวแทนจังหวัด 
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ 
1. ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ      ม.1/2 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา  ธรรมสอน      ม.2/2 
3. ด.ญ.ณัชชา  ใจวงค์                 ม.2/3 
รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
โครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ ์   ช่วงชั้นที่ 3 
1. ด.ช.อนุชิด  ลาดมูล                ม.3/1 
2. ด.ญ.ธีรภา  จ้าปาเลิศ              ม.3/3 
3. ด.ญ.ศิริโฉม  แซ่ภู่                  ม.3/3 
รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์
ช่วงชั้นที่ 2     
เป็นตัวแทนจังหวัด 
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์  
1. ด.ช.จักรพรรดิ์  ใจสีมา            ป.6/4 
2. ด.ช.ณัฐพงศ์  ปะกิระถา          ป.6/4 
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( ต่อ ) 
10 

พฤศจิกายน 
2552 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน
วิชชานารี   น้านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ในงาน “วิชาการสมาคมสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดล้าปาง ” ปีการศึกษา 
2551  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ล้าปาง เขต 1  ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนไตรภพวิทยา    
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์
ช่วงชั้นที่ 3 
เป็นตัวแทนจังหวัด 
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ 
1. ด.ช.นราธิปกรณ์  ปะละปิก     ม.2/1 
2. ด.ช.วนราช  แก้วระเวีย           ม.2/1  

24 10 
พฤศจิกายน 

2552 

น้านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในงาน  “วิชาการสมาคม
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดล้าปาง”   
ปีการศึกษา 2552   ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนพินิจวิทยา   
ผลการแข่งขันนักเรียนไตรภพวิทยา
ได้รางวัล  ดังนี้ 

รางวัลเหรียญทอง 
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์  ช่วงชั้นที่ 2 
ด.ช.วนวัฒน์   บุญโนนแต้           ป.6/2 
รางวัลเหรียญทอง 
หนังสือเล่มเล็ก   ช่วงชั้นที่ 3 
1. ด.ญ.ภาวิณี   หงส์สิบหก           ม.3/2 
2. ด.ญ.หทัยทิพย์   พรหมเดช       ม.3/2 
3. ด.ช.ธีรพงษ์   ตันหล้า               ม.3/2 
รางวัลเหรียญเงิน     
การคัดลายมือ   ช่วงชั้นที่ 1  
ด.ช.ธนาธร   ทิมสถิตย์                 ป.3/1  
รางวัลเหรียญเงิน     
การคัดลายมือ   ช่วงชั้นที่ 2 
ด.ญ.ดุจยิหวา   จันทร์คีรี             ป.4/1  
รางวัลเหรียญเงิน     
ท่องอาขยาน   ช่วงชั้นที่ 2 
1. ด.ญ.ธนัชชา   เคี้ยนปุ้น            ป.6/2 
2. ด.ญ.ฉัตรียา   ทาตายุ                ป.6/3 
3. ด.ญ.กิตติกา   อินแก้วน่าน       ป.6/4 
4. ด.ญ.นราภรณ์  สุกทน              ป.5/4 
5. ด.ญ.พรรณราย  บุญมัง             ป.5/2 
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( ต่อ ) 
10 

พฤศจิกายน 
2552 

น้านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในงาน  “วิชาการสมาคม
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดล้าปาง”   
ปีการศึกษา 2552   ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนพินิจวิทยา   
ผลการแข่งขันนักเรียนไตรภพวิทยา
ได้รางวัล  ดังนี้ 

รางวัลเหรียญทองแดง ท่องอาขยาน 
ช่วงชั้นที่ 1 
1. ด.ญ.วรรณพร   ชุ่มช่ืน             ป.3/3 
2. ด.ญ.ฉัตร์ทรัส   อุ่นผูก             ป.3/3 
3. ด.ญ.สุภัสพรรณ   เศวตเศรนี   ป.3/3 

25 10 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ 
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน   
ช่วงช้ันที่  1- 3 
ณ โรงเรียนล้าปางวิทยา 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
ประติมากรรมลอยตัว 
หัวข้อสัตว์โลกน่ารัก  
ช่วงชั้นที่ 2 
เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน 
แข่งขันระดับจังหวัด 
1. ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ธรรมสอน       ป.6/4 
2. ด.ช.นพคุณ  ฝ้ันชมภู            ป.6/4 
3. ด.ช.นิธิ  อิสลาม                   ป.6/4 
รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
รวมศิลป์สร้างสรรค ์
หัวข้อ แอ่ววัดล าปาง 
ช่วงชั้นที่ 2  เป็นตัวแทน โรงเรียนเอกชน
แข่งขันระดับจังหวัด 
1. ด.ญ.อรพรรณ  ค้าเป็ง                ป.6/1 
2. ด.ญ.แพรวา  สีตลานุชิต            ป.6/1 
3. ด.ญ.ไพลิน  หลวงจันทร์ดวง     ป.6/1 
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(ต่อ) 
10 

พฤศจิกายน 
2552 

เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ 
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน   
ช่วงช้ันที่  1 -  3 
ณ โรงเรียนล้าปางวิทยา 
 

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
ประติมากรรมลอยตัว    
หัวข้อ ผลไม้รวม     ช่วงชั้นที่ 1 
1. ด.ช.วิชญ์พล  ประเสริฐสุข        ป.3/2   
2. ด.ญ.นันท์นภัส   กันตะบุตร      ป.3/2 
3. ด.ญ.นริศรา   ไชยมงคล             ป.3/3 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
( ใช้สีไม้ )  หัวข้อ  ประเพณีลอยกระทง      
ช่วงชั้นที่ 1  
ด.ญ.นรภัทร  จ้าเริญนุสิทธ์ิ      ป.3/2 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีใช้สีชอล์ค
น้ ามัน  หัวข้อ รักษ์ธรรมชาติ     
ช่วงชั้นที่ 2 
ด.ญ.กรวินทร์ ใจกล้า               ป.5/2 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันภาพปะติด   
หัวข้อ แพนด้าน้อย   
ช่วงชั้นที่ 1      
ด.ช.กฤตธรรม์ ธรรมลังกา         ป.3/1 
ด.ญ.วิรัลพัชร     ตาตุ                    ป.3/1 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันภาพปะติด  
หัวข้อ  ธรรมชาติแสนสวย  
ช่วงชั้นที่ 2     
ด.ญ.รัชนีกร   ณ จันทร์ตา      ป.5/2 
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พฤศจิกายน 
2552 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียน 
ไตรภพวิทยา   น้านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ในงาน “วิชาการสมาคมสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดล้าปาง”  ปีการศึกษา 
2551  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ล้าปาง  เขต 1   ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนไตรภพวิทยา   
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง   
ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP 
ช่วงชั้นที่ 2 
เป็นตัวแทนจังหวัด 
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ 
1. ด.ช.พัฒนกุล  เต็มสวัสดิ์         ป.6/1 
2. ด.ช.วนศิลป์  ธรรมสิทธ์ิ         ป.6/2  

   การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ 
เหรียญทองแดง  ช่วงชั้นที่ 1   
ด.ญ.ยุวนาถ จานแก้ว            ป.3/1 
เหรียญทอง   ช่วงชั้นที่ 2 
ด.ญ.ป่านทอ วิทยาจันทร์       ป.6/2 
เหรียญเงิน  ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ.บุษบา เครือประเสริฐ   ม.3/1 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง  ช่วงชั้นที่ 2 
ด.ช.นนทกร พ่ึงพา              ป.6/4 
เหรียญทองแดง  ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ช.ธนินทร์ บัวบุตร            ม.1/1 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
เหรียญเงิน  ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ.ชนาภา ดิษฐปัญญา      ม.3/1 
ด.ญ.ธนาวัลย์ ภาคฤทธ์ิ          ม.3/1 
ด.ญ.สุพัชชา เครือบุญมา      ม.3/1 
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พฤศจิกายน 
2552 

น้านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน  
(ระดับปฐมวัย) ณ โรงเรียนผดุงวิทย์  
(วัดศรีบุญเรือง)  อ. เมือง จ .ล้าปาง 
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้ 

เหรียญทอง   ระดับปฐมวัย 
การแข่งขัน การสร้างภาพ 
ด้วยการฉีก ตัด ปะ    
1. ด.ญ.ปิยธิดา   เครือวัลย์             อ.3/3      
2. ด.ญ.อธิชา   ยมชัยภูมิ                อ.3/3 
3. ด.ญ.มนัสยา   สร้อยมณีวรรณ์   อ.3/3 
เหรียญทอง  
การแข่งขัน ประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ  
1. ด.ญ.อธิชา ยมชัยภูมิ         อ.3/3 
2. ด.ญ.สลิลทิพย์   สิทธิจู           อ.3/3 

   เหรียญทอง  
การแข่งขันเคลื่อนไหวประกอบเพลง     
1. ด.ญ.พีรดา โรจนไพฑูรย์      อ.3/1 
2. ด.ญ.ธนพร ธนวิจิตร์             อ.3/1 
3. ด.ญ.กรวรรณ ไพโรจน์กุล        อ.3/2 
4. ด.ญ.รุจจิรา ฟุ้งกิตติ               อ.3/3 
5. ด.ญ.สุพรรษา   สุรินทร์วงศ์      อ.3/3 
เหรียญทอง  
การแข่งขัน  หนูน้อยคนเก่งเล่านิทาน     
ด.ญ. ภัทรนันท์ เขื่อนแก้ว         อ.3/1 
เหรียญทอง  
การแข่งขัน วาดภาพระบายสี   
ด.ช. ศุภวิชญ์ ใจกล้า            อ.3/3 
เหรียญทองแดง   
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน  
1. ด.ช.ธีรชัย   กิติพัฒน์มนตรี        อ.3/1 
2. ด.ญ.กมลชนก   นุนพนัสสัก     อ.3/1 
3. ด.ญ.จุฬาลักษณ์   เครื่องทิพย์    อ.3/2 
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พฤศจิกายน 
2552 

น้านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา  
อ.เมือง  จ.ล้าปาง 
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ประเพณีไทย     ช่วงชั้นที่ 3 
นายจาตุรนต์   จุณณวัตต์             ม.3/3     
รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ภาวะโลกร้อน    ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ.ธารทิพย์ ดงเย็น                  ม.3/1 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ    
ช่วงชั้นที่ 3 
1. นายจารุกิตติ์ แก้วโชติ  
2. นางสาววิภาภัทร  บวรวัฒนะ     ม.1/2 

29 12 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
( คอมพิวเตอร์ )  
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน   
ช่วงช้ันที่  1 - 3    
ณ โรงเรียนแลมป์เทค 
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์  
ช่วงชั้นที่ 1   
ด.ช. กานต์ณัฐ บุญมาปลูก      ป.3/1 
รางวัลเหรียญทอง    
การสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์  
ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ. กนกอร   มิตตะธรรมากุล     ม.3/1 
รางวัลเหรียญเงิน  
ด.ญ. ณัชชา  ใจวงค์                       ม.2/3 
รางวัลเหรียญเงิน    
การสร้างงานน าเสนอ  ( presentation )   
ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ช.อรรถพล วงค์แก้วเขียว     ม.2/2 
รางวัลชมเชย   ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ.บุษบา   เครือประเสริฐ ม.3/1  
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พฤศจิกายน 
2552 

น้านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ 
ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้ศิลปะ 
( ดนตรี + นาฏศิลป์ )  
ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 
ผลการแข่งนักเรียนไตรภพวิทยา 
ได้รางวัล  ดังนี้  
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ช่วงชั้นที่ 3   
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขต 
1. นายธีรพงษ์ ต้นหล้า                    ม.3/2 
2. นายสุภกิณห์ บุญพร้อม                 ม.1/3 
3. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ                 ม.1/1 
4. นายอนุวัฒน์   เต็มระวงค์               ม.2/3 
5. นายไทยคม   พรหมแก้วมา            ม.3/3 
6. นางสาวหทัยทิพย์   พรหมเดช        ม.3/2 
7. นางสาวศุภาพิชญ์   นันตาวงค์       ม.2/3 
8. นางสาวอังครินทร์   เรืองยศ          ม.1/1    
9. นางสาวชนาภา   ดิษฐ์ปัญญา         ม.3/1 
10. นางสาวธนพร   เต็มหล้า              ม.3/1 

31 19 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขัน Science Show  
ระดับเขต 1  โดยศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขต 
ช่วงชั้นที่ 1 
1. ด.ญ.สันหทัยเลิศวิทยาวิวัฒน์    ป.6/1 
2. ด.ญ.จิรัฐิติกาล  สละบัวเลย      ป.6/1 
3. ด.ญ.ปิยากร  สุขพันธ์พงศ์        ป.6/1 

32 20 
พฤศจิกายน 

2552 

เข้าร่วมแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับเขต 1 โดยศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต 
ช่วงชั้นที่ 3 
ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ         ม.1/2 
รางวัลเหรียญทองแดง   
ช่วงชั้นที่ 3   คอมพิวเตอร์   
แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 
1. ด.ช.อนุชา ลาดมูล               ม.3/2 
2. ด.ช.ฉัตริน เสียงเพราะ         ม.3/1 
3. ด.ช.อรรถพล วงค์แก้วเขียว      ม.2/2 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ วัน - เดือน - ป ี รายการที่ได้รับรางวัล ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
34 20 

พฤศจิกายน 
2552 

เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันหุ่น
ยนตร์ส้ารวจดาวนพเคราะห์  
ช่วงช้ันที่ 3 ระดับเขต 1 โดยศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง   
แข่งขันหุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห ์  
1. ด.ช.นัฐศาสตร์   ยอดแบน        ม.3/3 
2. ด.ช.เอกพล สานใจวงศ์         ม.3/3 
3. ด.ช.สิทธิกร เครือดวงค้า        ม.3/3 

35 30 
พฤศจิกายน 

2552 

ส่งผลงานประกวดระบายสี    
“เพื่อเพื่อนรัก”   เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2552  ฉบับที่ 125  

ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น 
รางวัลประกวดวาดภาพระบายส ี
ด.ญ.ปัณณพร   เชิงฉลาด              ป.4/1 

36 5 ธันวาคม  
2552 

เช้าร่วมแข่งขันระบายสีภาพ  
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ้าปี 
2552   ณ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ล้าปางเสรีสรรพสินค้า 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชมเชย   
ด.ญ.พิมพ์หทัย   ฮายาชิ                ป.1/1  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศที่ 1 
ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์              ป.2/1  
รางวัลชนะเลิศที่ 2 
ด.ญ.วิลาสินี   เสาร์ขอ                  ป.2/1  
รางวัลชนะเลิศที่ 3 
ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร์              ป.2/2  
รางวัลชมเชย 
ด.ญ.ชนาภา   ฟุ้งกิตติ                   ป.2/2  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลชนะเลิศที่ 1 
ด.ญ.ปัณณพร   เชิงฉลาด              ป.4/1  
รางวัลชนะเลิศที่ 2 
ด.ญ.กัลยรัตน์  พิริย์โยธินกุล         ป.4/1 

37 15 มกราคม 
2553 

เข้าประกวดโครงงานอาชีพ   
วันมหกรรมอาชีพกัลยาณีนิทัศน์ 
2533 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 
ประกวดโครงงานอาชีพ 
1. ด.ช.นราธิปกรณ์  ปะละปิก     ม.2/1 
2. ด.ช.วนราช  แก้วระเวีย           ม.2/1  
3. ด.ช.ธนากร  สุวรรณผ่อง        ม.2/1  
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ธันวาคม 
2552 

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59    
ปี 2552   ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลเหรียญทอง          
การแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร ์
( Science  Show ) ระดับช้ัน ม.1-3 
1. ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ       ม.1/2 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา  ธรรมสอน       ม.2/2 
3. ด.ญ.ณัชชา  ใจวงค์                 ม.2/3 
รางวัลเหรียญเงิน      
การแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร ์
( Science  Show )  ระดับช้ัน ป.5-6 
1. ด.ญ.สันหทัย   เลิศวิทยาวิวัฒน์    ป.6/1 
2. ด.ญ.จิรัฐิติกาล  สละบัวเลย          ป.6/1 
3. ด.ญ.ปิยากร  สุขพันธ์พงศ์            ป.6/1 
รางวัลเหรียญทอง   
เล่านิทานคุณธรรม 
ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ         ม.1/2 
รางวัลเหรียญเงิน   
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 
1. ด.ช.นราธิปกรณ์  ปะละปิก     ม.2/1 
2. ด.ช.วนราช  แก้วระเวีย            ม.2/1 

   รางวัลเหรียญทองแดง   
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 
1. ด.ช.จักรพรรดิ์  ใจสีมา            ป.6/4 
2. ด.ช.ณัฐพงศ์  ปะกิระถา          ป.6/4 
รางวัลชมเชย 
ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP   ช่วงชั้นที่ 2 
1. ด.ช.พัฒนกุล  เต็มสวัสดิ์         ป.6/1 
2. ด.ช.วนศิลป์  ธรรมสิทธ์ิ         ป.6/2  
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มกราคม 
2552 

เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ 
“ทางก้าวหน้า”     คร้ังที่ 28      
ของชมรมพุทธศาสตร์สากล  
ปีการศึกษา 2552 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
และได้รางวัลที่ 11 ระดับจังหวัด 
ด.ญ.กัลยรัตน์   พิริย์โยธินกุล       ป.4/1 
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ  
และได้รางวัลที่ 18 ระดับจังหวัด 
ด.ญ.ณัฐชยา    แสนมโนวงค์        ป.4/3 
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ระดับประเทศ 
1. ด.ญ.นริศรา   ไชยมงคล             ป.3/3  
2. ด.ญ.ยุวนาถ   จานแก้ว                ป.3/1  
3. ด.ญ.ฉัตร์ทรัส   อุ่นผูก                ป.3/1  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ  
และได้รางวัลที่ 3  ระดับจังหวัด 
ด.ญ.รัชนีกร   ณ จันทร์ตา             ป.5/2  
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ  
และได้รางวัลที่ 17 ระดับจังหวัด 
ด.ญ.อรพรรณ   ค้าเป็ง                    ป.6/2  
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ   
1. ด.ญ.วาสนา   ชัยประสิทธิกุล        ป.6/1 
2. ด.ญ.กันติศา   ขัดมัน                     ป.5/2  
3. ด.ญ.นฤภร   ปาโกวงค์                  ป.5/2  
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(ต่อ) 
28  

มกราคม 
2552 

เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ 
 “ทางก้าวหน้า”    ครั้งที่ 28      
ของชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ปีการศึกษา 2552 

รางวัลชมเชย อันดับ 3  ระดับประเทศ   
1. ด.ญ.ป่านทอ   วิทยาจันทร์           ป.6/2  
2. ด.ช.พัฒนกุล   เต็มสวัสดิ์             ป.6/2  
3. ด.ช.ทิวริภู    หล้าค้าลือ                ป.6/1  
4. ด.ญ.วรรณวษา   ภู่สิงห์                ป.6/2 
5. ด.ญ.นรินทิรา   ทาเรือน               ป.5/1 
6. ด.ญ.พัตราภรณ์   จ้าเดิม               ป.6/3  
7. ด.ช.สหภาพ   จันเตือม                 ป.6/2 
8. ด.ญ.ปิยธิดา    สุขพันธ์พงศ์         ป.6/1  
9. ด.ช.ณัฐชนน   โพธิ                     ป.6/2  
10. ด.ญ.กันย์ชนก   กันอ่อง            ป.6/2 
11. ด.ช.กิตติภูมิ   เหล่าชัย               ป.5/2  
12. ด.ช.กุลภัทร   ปัญญาดี              ป.6/2 

40 22 มีนาคม 
2553 

เข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ท้านอง
สรภัญญะ  ระดับจังหวัด 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 
1. ด.ญ.กิตติกา     อินแก้วน่าน        ป.6/4 
2. ด.ญ.ปิยากร   สุขพันธ์พงศ์         ป.6/1 
3. ด.ญ.พิมพ์นิภา   แสนศักดิ์          ป.5/1 
4. ด.ญ.สุธิดา   เล็กวิไล                   ป.5/1 
5. ด.ญ.ญานิศา    เพาะเจาะ             ป.5/1 

41 17 เมษายน 
2553 

เข้าร่วมแข่งขัน  Science Show  
ระดับประเทศที่ เมืองทองธานี  
กรุงเทพมหานคร 
 

รางวัลเหรียญเงิน    
ระดับมัธยมศึกษา 
1. ด.ญ.วิภาภัทร  บวรวัฒนะ       ม.1/2 
2. ด.ญ.ภัทรธิดา  ธรรมสอน       ม.2/2 
3. ด.ญ.ณัชชา  ใจวงค์                 ม.2/3 

 
 


