
  เกียรติยศ/ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
 
นักเรียน 
ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี

1 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี 
2. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองคำ 
3. เด็กหญิงธัญรดา  ช่วงโชติ 
4. เด็กหญิงมานิตา  บรรลือสำโรง 
5. เด็กชายศรัญยพงศ์  กล่ำสี 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัด
สุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

21 - 23 
ธันวาคม 62 

2 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสงท่านั่ง 
2. นางสาวธวัลรัตน์  คตสุข 
3. เด็กหญิงปภาวี  เกิดพรม 
4. นางสาวผกาวรรณ  เล่ือมโฉม 
5. เด็กหญิงพิริยกร  บุญผ่อง 
6. เด็กหญิงภัทชริดาภา  นันท
ฉัตรศิริ 
7. เด็กหญิงยศวดี  สันทอง 
8. นางสาวรัญชิดา  ชูกล่ิน 
9. นางสาววิชญาดา  พรหมสุโข 
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  หลาย
ยอด 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  
ม.1-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 

3 1. เด็กหญิงศุภานัน  สิงหรัตน์ รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 

4 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ชมภูษา 
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  วงค์คำ 
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีโชติ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ จังหวัด
สุโขทัย 

5 1. เด็กชายอนุสรณ์  พรมสนธิ์ 
2. เด็กชายอมเรศวร  พัดภู่ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กำหนดช่วงช้ัน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ  ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 

6 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ใจดวง 
2. เด็กชายต้นตะวัน  เท่ียงอยู่ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 

7 1. เด็กชายบดินทร์  อ่างทอง 
2. เด็กชายวงศกร  รวยทรัพย์ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 - 23 
ธันวาคม 62 

8 1. นายคมกฤช ประสมศรี 
2. นายนัทธพงศ์  น่วมน้อย 
3. นางสาวนฤมล อุดคนที 
4. นางสาวอลิษา สงสร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
“การประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้  บริษัทสร้างการดี  
ระดับมัธยมศึกษา” หัวข้อ 
“หัตถกรรมทำมือ  หัตถศิลป์ถ่ิน
สองแคว” ในงาน  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  การนำเสนอ
ผลงานและการประกวดแข่งขัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

11 สิงหาคม 
2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา โครงการโรงเรียน
สุจริต  ระดับภูมิภาค 

9 1.  นางสาวรุ่งธิดา  บรรดาศักด์ิ 
2.  นายสิทธิศักด์ิ  หงส์สุข  
3.  นายณฐพล ศรทิพย์  
4.  นายณัฐพล เพริศพริ้ง  
5.  นายอนาวิล  ทองดอนกล้ิง 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
การประกวดคลิปส้ัน โครงการ
ยุวชนประกันภัย ปี 2562 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

กำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

27 กันยายน 
2562 

10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี 
2. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองคำ 
3. เด็กหญิงธัญรดา  ช่วงโชติ 
4. เด็กหญิงมานิตา  บรรลือสำโรง 
5. เด็กชายศรัญยพงศ์  กล่ำสี 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

11 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสงท่านั่ง 
2. นางสาวธวัลรัตน์  คตสุข 
3. เด็กหญิงปภาวี  เกิดพรม 
4. นางสาวผกาวรรณ  เล่ือมโฉม 
5. เด็กหญิงพิริยกร  บุญผ่อง 
6. เด็กหญิงภัทชริดาภา  นันท
ฉัตรศิริ 
7. เด็กหญิงยศวดี  สันทอง 
8. นางสาวรัญชิดา  ชูกล่ิน 
9. นางสาววิชญาดา  พรหมสุโข 
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  หลาย
ยอด 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ  ม.1-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

12 1. เด็กหญิงศุภานัน  สิงหรัตน์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

13 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ชมภูษา 
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  วงค์คำ 
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีโชติ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

14 1. เด็กชายอนุสรณ์  พรมสนธิ์ 
2. เด็กชายอมเรศวร  พัดภู่ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กำหนดช่วงช้ัน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

15 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ใจดวง 
2. เด็กชายต้นตะวัน  เท่ียงอยู่ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

16 1. เด็กชายบดินทร์  อ่างทอง 
2. เด็กชายวงศกร  รวยทรัพย์ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

17 1. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์อยู่ รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  งาน

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

39 

18 1. นายคมกฤช  ประสมศรี 
2. นายนัทธพงศ์  น่วมน้อย 
3. นางสาวพัชรา  พาขุนทด 

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

19 1. เด็กหญิงทิยดา  ขันติวงศ์ 
2. เด็กหญิงธนาภา  เช้ือเพชร 
3. เด็กหญิงอิศริยา  โตสำริต 

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง  การประกวด
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

20 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยิ้มมาก 
2. เด็กชายณัฐนัย  ช่ออบเชย 
3. เด็กชายธนัท  แหยมนาค 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

21 1. นางสาวจันทิมา  จันเพ็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

22 1. นางสาวกิรณา  อุดคนที 
2. นางสาวชลธิชา  ลาภประทุม 
3. นางสาวรุจีรา  พานโคกสูง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
(Science Show) ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

39 

23 1. นายณัฐสิทธิ์  สังข์คง 
2. นายปฐวี  รุ่งสนธยานนท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญเงิน  การประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

24 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คล้ายทอง 
2. นายวสันต์  นนทพัฒน ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

25 1. นายณรงค์ศักดิ์  ปัดเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน 
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

26 1. เด็กชายธนภัทร  ขำเกตุ 
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล่ำสี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน
การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

27 1. นางสาวดาราพร  บุญกล้า 
2. นายอภิชาติ  สายบุญจันทร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

13 – 15 
พฤศจิกายน 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษา เขต 
39 

2562 

28 1. นายชัยเชษฐ์  เสือคง 
2. นายณัฐพัฒน์  นุชสวาสด์ิ 
3. นายศุภชัย  หินอาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

29 1. เด็กหญิงธวัลพร  สุขเมือง รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

30 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  อินทแสง รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

31 1. เด็กหญิงอังศณา  เกิดบ้านใหม่ รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

32 1. นายพรพิพัฒน์  อ้นอ๊อด รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ม.4-ม.6  งาน

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

39 

33 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  สินธุวาปี 
2. เด็กหญิงวณิชฌา  มุตะระ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

34 1. นายวสันต์  นนทพัฒน ์
2. เด็กชายไพสิฐ  เกษเพชร 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

35 1. นางสาวศุภาพิชญ์  เพลิดพริ้ง รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

36 1. นางสาวชณัฐดา  คำใบ้ 
2. นางสาวนัฐฌภัส  ปานมณี 
3. นางสาวพรรณิภา  เมืองมล 
4. นางสาวภาวินี  คำทอง 
5. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มภัย 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

37 1. นางสาวเบญจวรรณ  สาร
เถ่ือนแก้ว 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
38 1. นางสาวอนันญตา  บุญรักษา รางวัลระดับเหรียญทอง  การ

แข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

39 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์ลอ 
2. นางสาวธีราพร  พันมา 
3. นางสาวรัตติยา  บรรดาศักดิ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

40 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเช้ือ รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

41 1. เด็กหญิงกฤติมา  มีเพชร 
2. เด็กหญิงผกามาศ  จิตตระกูล 
3. เด็กหญิงวัชราพร  ลอดเกตุ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี  69  ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

42 1. นายพรพิพัฒน์  พัดภู่ 
2. นายศุภกิจ  บุญชื่น 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

43 1. นางสาวสุธีรา  พันมา รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ สำนักงานเขตพื้นท่ี 13 – 15 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

39 

พฤศจิกายน 
2562 

44 1. นายณรงค์  ดีทา รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

45 1. นายธาดา  สำราญจิตร์ รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

46 1. นายธาดา  สำราญจิตร์ รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

47 1. เด็กหญิงอรพิมล  คำหอม รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

48 1. เด็กชายธนกร  ด้วงสุวรรณ รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3  งาน

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

39 

49 1. นางสาวรุ่งธิดา  บรรดาศักดิ์ 
2. นายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-
ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

50 1. นายกิติรักษ์  สมร่าง 
2. นายณัชพล  แรตทอง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

51 1. นางสาววิจิตรา  พรมโยธา รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.
6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

52 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมณี รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

53 1. เด็กชายศิวัช  ประชุม รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

54 1. นางสาวกนกวรรณ  ครุฑวิเศษ 
2. นายนิติพล  เข็มเพ็ชร 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

13 – 15 
พฤศจิกายน 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษา เขต 
39 

2562 

55 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  เปรมกมล 
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ดวงแก้ว 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

56 1. เด็กชายจิรภัทร  แตงแสง
จันทร์ 
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำเหล็ก 
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  นิลสนธิ 
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  บางยิ้ม 
5. เด็กชายปรายฟ้า  เมฆโต 
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนน้อย 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-
ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

57 1. เด็กชายรัชชานนท์  แย้มจุติ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

58 1. นายอนาวิล  ทองดอนกล้ิง รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

59 1. เด็กชายกิตชนพันธ์  กัณหา 
2. เด็กชายชินภัทร  เทพหยด 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 



ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ วัน/เดือน/ป ี
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

60 1. นายปริภัณฑ์  ปานนิ่ม รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

61 1. เด็กหญิงญาณิศา  บางยิ้ม 
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  พานทอง 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  
69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
39 

13 – 15 
พฤศจิกายน 

2562 

62 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คล้ายทอง  
2. เด็กชายวสันต์ นนทพัฒน ์

รางวัลชมเชย  การประกวด
มารยาทไทย ระดับช่วงช้ันท่ี 3 
(ม.1-ม.3) งานสมโภชพระพุทธ
ชินราช  ประจำปี 2563 

สำนักศิลปและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

5 กุมภาพันธ์ 
2563 

63 1. นายนิติพล  เข็มเพ็ชร   
2. นางสาวกนกวรรณ  ครุฑวิเศษ 

รางวัลชมเชย การเข้าประกวด
มารยาทไทย ระดับช่วงช้ันท่ี 4 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ในงาน
สมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 
พ.ศ.2563 

สำนักศิลปและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

5 กุมภาพันธ์ 
2563 



 

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ จังหวัดสุโขทัย 

 
รายการเข้าแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 

7 3 2 2 - 
 

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
คร้ังที่  69  ปีการศึกษา 2562 

 

รายการเข้าแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 
57 29 12 11 1 



 

 


