
๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลความสำเร็จ 

ของสถานศึกษา 



๒ 
 

รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เหรียญทองแดง ระดับประเทศ  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  

ประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้(ลูกเสือ) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน เรื่อง ๓ in ๑ กระบวนการเรียนรู้

ลูกเสือสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA ๒๐๑๘) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อิมแพค เมือง

ทองธานี 

บริษัทปิงโกร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ(zero waste  school) ระดับประเทศ 

รอบแรก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(Office of Basic Education Commission Quality Awards: 
OBECQA) ระดับ ScQA  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม                  
ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 

สถานศึกษาส่งเสริม Virtual School Bank  ประจำปี ๒๕๖๒ ธนาคารออมสินภาค ๕ 

ได้ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนุนเสริมศักยภาพ
นักเรียนนักศกึษาเพ่ือเอาชนะภัยท้องถนน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย              
ทางถนนจังหวัดสุพรรณบุร ี

เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรม เทคโนโลยี ๔๖ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

กลุ่มโรงเรียนผูน้ำ ๔๖ICT โรงเรียนใน

ฝันและเครือขา่ย สพฐ. 

ร่วมโครงการ “เสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท” 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สุพรรณบุร ี

ได้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้าน

กระบวนการยุติธรรม โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง

ยุติธรรม 

ASEAN Arts&Cultures Heritage Camp of Thai-Laos between 

Thai schools and Laos Schools 

ASEAN Arts&Cultures Heritage 

Camp of Thai-Laos 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ โดยการประยุกต์หลัก Job Analysis 

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดทำ

รูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุพรรณบุร ี

เป็นโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                         

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์              

วิทยาเขตกำแพงแสน 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              

วิทยาเขตกำแพงแสน 



๔ 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ให้การสนับสนนุโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำจิต

อาสาป้องกันเอดส์  เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส

วลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

สุพรรณบุรีร่วมกับชมรมจิตอาสา

ป้องกันเอดส์  

ได้ร่วมนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ” โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ 

ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า              

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

มีผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ในการเป็นของโรงเรียน

คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. ระดับดีมาก  

(๓ กันยายน ๒๕๖๔) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ  

(๒๗ กันยายน ๒๕๖๔) 

สำนักลูกเสือ ยวุกาชาด  
และกิจการนักเรียน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุร”ี ระดับประชาชนทั่วไป 

(อายุไม่เกิน ๖๐ ปี) ทีมโรงเรยีนธรรมโชติศึกษาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  

(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลความสำเร็จ 

ของผู้บริหารและครู 



๘ 
 

รางวัลความสำเร็จของผูบ้ริหารและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชื่อคร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. นายวิโรจน์  ไชยภักด ี โล่ประกาศเกียรติคุณ อุปนายก / 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น  

สภาผู้ปกครองและคร ู

แห่งประเทศไทย 

๒. นางสาวณภัทร  นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๓. นางสาวชุติมา  สุคันธตุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๔. นางสุกัญญา  เมฆฉาย ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๕. นางกนกวรรรณ  จลุบุญญาสิทธิ ์ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๖. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๗. นางสายใจ  กันประชา ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๘. นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๙.  นายศุภโชค  สาระสันต์ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๐.  นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๑. นายกณิกนันต์  สุริยกานต ์ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๒. นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๓. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย ์ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

 



๙ 
 

ชื่อคร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๔. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๕. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทยีน ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๖. นางสาววรวลัญช์  เดชาพูลพิพัฒน ์ ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๗. นายณัฐกานต์  บุญเสน ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๘. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

รางวัลความสำเร็จของผูบ้ริหารและครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อผู้บรหิาร/ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวิโรจน์  ไชยภักดี -โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 
-โล่รางวัลประกาศ                
เกียรติคุณ ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/เลขานุการดีเด่น 
-เป็นผู้มีผลงานดีเด่น 
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสอืของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท
ผู้บริหาร 

-สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 
-สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางศุภานัน  เอกธีรธรรม 
 

- ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประเภท
ครูผู้สอน 
- OBEC AWARDS ระดับชาติ 
รองชนะเลิศเหรียญทองครูผูส้อน
ยอดเยี่ยม Active Teacher 
ระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
- ครผูู้สอนดเีด่นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ครผูู้สอนดีเด่น 

- สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- ศึกษาธิการจงัหวัด 
 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง - ครูดีไมม่ีอบายมุข  
- ครผูู้สอนดีเด่น 
- ๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน - ครูดีไมม่ีอบายมุข  
- ๑๐,๐๐๐ คุรชุน คนคุณธรรม 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

นางอมรรัตน์  สายเสน ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวดวงนภา  ทองน่วม ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายภาคภูมิ  เมฆโพธ์ิ ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 



๑๑ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายสรายุทธ  แก่นหอม ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาววรัญญา  หรุ่มคำ ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวสุกานดา  เลิศเจรญิธรรม ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาวพชรวรรณ  นิติสิร ิ ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายไพฑูรย์  สายเสน ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายจักรวาล  เข็มเงิน ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย ์ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นายทรงพล  ม่วงยิ้ม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
นางสาววีรวรรณ   ตันติจิตจารุ ครูดีไม่มีอบายมุข  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายศุภโชค  สาระสันต ์ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทผู้สอน  
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

รางวัลความสำเร็จของผูบ้ริหารและครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑.นายวิโรจน์  ไชยภักดี -เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ด้านวิจัย 

-เป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่อง          

เชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและ

เลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ดีเด่น 

-สมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 

-กระทรวงศึกษาธิการและ

สมาคมกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานแหง่ประเทศไทย 

๒.นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี

๓.นายไพฑูรย์  สายเสน -คุรุสดุด ี

-สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุพรรณบุรี 

ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ 

-ยอดครูผู้สร้างศิษย์ประจำปี ๒๕๖๓ 

-สำนักเลขาธิการคุรุสภา 

-ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี

 

-ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี

๔.นายธัญญากร  ธรรมกาย ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๕.นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๖.นางสาวรัชดา  จิตสามารถ -ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ 

-ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพฐ. 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๗.นางสาวจรรยา  จิวเจริญ -ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ 

-ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพฐ. 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๘.นางสาวอารี  ทองประสม -ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๙.นางสาวศศิธร  คำพิลา -ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ 

-ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพฐ. 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๑๐.นางสาวพัชรินทร์  ชื่นอารมณ ์ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๑๑.นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๑๒.นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี



๑๓ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๓.นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๑๔.นางสมาพร  มาด ี -ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ 

-ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพฐ. 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๑๕.นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ ์ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๑๖.นางสาวปัทมา  เลี้ยงหล่ำ -ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพม. สุพรรณบุร ี

-สพม. สุพรรณบุร ี

๑๗.นางสาวปวีณา บุญประดับ ครูดีเด่นปี ๒๕๖๔ สพม. สุพรรณบุร ี

๑๘.นางสาวเกษมณี  พึ่งนุสนธิ ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๑๙.นางสาวนิษณา  น้ำเพชร ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๐.นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๑.นางสาววรวลัญซ์  เดชาพูลพิพัฒน์ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๒.นางสาววรัญญา  หรุ่มคำ -ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-สพฐ. 

-สพม. สุพรรณบุร ี

๒๓.นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๔.นายทรงพล  ม่วงยิ้ม ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๕.นายทศพร  จันทร์สุวรรณ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๓ สพฐ. 

๒๖.นางสาวสุพรรษา  ชูเมฆ ๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

๒๗.นายศุภโชค  สาระสันต์ -ครูดีของแผ่นดิน 

-๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม 

-มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

-สพม. สุพรรณบุร ี

๒๘.นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

๒๙.นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 

๒๕๖๓ ประเภทผู้สอน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

รางวัลความสำเร็จของผูบ้ริหารและครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายไพฑูรย์  สายเสน ครูขวัญศิษย ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 

มหาจักรี ครั้งที่ ๔  
นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง คุรุสดุด ี คุรุสภา 
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 

๒๕๖๔ 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นางสาวพรพิมล  บญุประเสรฐิ 
  

ครูดีในดวงใจศิษย์  เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

นางสาวณภัทร  นรสิงห ์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

นางอมรรัตน์  สายเสน -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

นางสาวเกษมณี  พึ่งนุสนธิ ์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

นายรชตะ  แก้วสวรรค์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี

นางพันธ์ทิพย์  เทียมสว่าง  -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นายธัญญากร  ธรรมกาย -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวพชรวรรณ  นิติสริ ิ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวสุภนิดา  ขาวฟ้า  -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวพัชรินทร์  ชื่นอารมย ์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นายสรายุทธ  แก่นหอม -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์  -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวนิษณา  น้ำเพชร -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวขวัญปวีณ์  สิทธิเขตกรณ์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาววรวลัญช์  เดชาพูลพิพัฒน์ -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง -๑๐,๐๐๐  คุรชุน  คนคุณธรรม สพม. สุพรรณบุร ี
นางสุกัญญา  เมฆฉาย บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสุทธิรัตน์  วิศิษฏานนท์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี



๑๕ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวเกษมณี  พึ่งนุสนธิ ์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นายวศิน  ทองคำใส บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาววีรวรรณ  ตันติจิตจารุ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสุภณิดา  ขาวฟ้า บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสายใจ  กนัประชา  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. สุพรรณบุร ี
นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

พร้อมโล่รางวัล “ชนะเลิศ” 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
พร้อมโล่รางวลั “รองชนะเลิศอนัดับ ๑” 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายศุภโชค สาระสันต์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสาวรติพร บุราณเดช เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
“รองชนะเลิศอันดับ ๑” 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นายศิริโชค คงแป้น เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสุกัญญา เมฆฉาย เกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อม 
โล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒” 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค ์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อม 
โล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑” 
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 



๑๖ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค ์ เกียรติบัตรชมเชย ศูนย์พัฒนาวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสายใจ กันประชา เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล  
“รองชนะเลิศอันดับ ๑” 
การประกวดสื่อระดับ ม.ต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
งานแนะแนว จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางนิสากร ศรีสุข เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
การประกวดสื่อระดับ ม.ต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
งานแนะแนว  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายสุวรรณ  ปิ่นทอง เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  
นำเสนอสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายสุวรรณ ปิน่ทอง เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทอง 
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายวศิน ทองคำใส เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
เหรียญทอง  
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายวศิน ทองคำใส เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
เหรียญทอง  
ประเภทสื่อคลิปวิดีโอการสอน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย เกียรติบัตรเหรียญทอง  
ประเภทสื่อคลิปวิดีโอการสอน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายวศิน ทองคำใส เกียรติบัตรเหรียญทอง  
ประเภทสื่อใบงานออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย เกียรติบัตรเหรียญทอง  
ประเภทสื่อใบงานออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 



๑๗ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน ระดับประเทศ 

AIS Academy 

นายจักรวาล  เข็มเงิน ผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น 
๑๘ ปีชาย รายการแข่งขัน
บาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball 
Invitation ๒๐๒๑ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x
๓ แห่งประเทศไทย 

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย 

สพม. สุพรรณบุร ี
 

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน งานเทศกาลภาษา
นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน งานเทศกาลภาษา
นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นางสาวนันทนัช ปาจิตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านพินอิน 
ระดับชั้น ม.ปลาย  

สพม. สุพรรณบุร ี

นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
คำถามความรู้ทั่วไป ระดับชั้น ม.
ปลาย 

สพม. สุพรรณบุร ี

นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง 
ระดับชั้น ม.ปลาย 
 

สพม. สุพรรณบุร ี

นางประภาศิริ พูนชัย คร-ูอาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ



๑๘ 
 

ชื่อผู้บรหิาร/คร ู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปิยวัฒน์ อภิวัฒฌ์เมฑากร 
นายสุวรรณ ปิน่ทอง 
 

ประเภทเพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

นางสาวรัชดา จิตสามารถ 
นางสาวอารี ทองประสม 
นายสุวรรณ ปิน่ทอง 

คร-ูอาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
ประเภทเพลง คลิปวิดีโอสั้น  
ระดับจังหวัด 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลความสำเร็จ 

ของนักเรียน 



๒๐ 
 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๘๐ ๓๒ ๗ ๔ ๑๒๓ สพม.๙ 

 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ผลการแข่งขันรางวลัเหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

ชื่อนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 
รายการ เหรียญ อันดับ 

๑. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เหยี่ยวยา 
๒. เด็กชายภูวดล  รุ่งเรือง 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๒๖ สพฐ. 

๑. เด็กชายกฤษกร  อินทนะ 
๒. นายกิตติศักดิ ์ มั่นคง 
๓. เด็กหญิงณฐัณิชา  ยิ้มแย้ม 
๔. นายธนวัฒน ์ ยิ้มจันทร ์
๕. เด็กชายธนโชติ  นารอด 
๖. เด็กหญิงปุษยา  มีพิมพ ์
๗. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์ 
๘. เด็กหญิงอรรินทร์  ปิ่นทอง 
๙. นายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน 
๑๐. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทั่งทอง 

การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.๑-ม.๖ 

ทอง ๔๒ สพฐ. 

๑. นางสาวกัญญา  สุระเกต ุ
  

การแข่งขัน "ศลิป์
สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๗ สพฐ. 

๑. นายสันติภาพ  เพ็งสวย 
  

การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ม.๔-ม.๖  

ทอง ๕ สพฐ. 



๒๑ 
 

ชื่อนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 
รายการ เหรียญ อันดับ 

๑. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช 
  

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑๕ สพฐ. 

๑. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ 
  

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๔ สพฐ. 

๑. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาล ี
  

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๖ สพฐ. 

๑. นายพงศกร  นามวงค์ 
  

การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๒๖ สพฐ. 

๑. นางสาวกชกร  สมพรมทิพย ์
๒. นางสาวนภัสกร   
กลิ่นประหลาด 
๓. นางสาวนริศรา  น้ำจันทร ์
๔. นางสาวพัทธนันท ์  
พิทักษ์วนิชยกุล 
๕. นางสาวมัณฑนา  รุ่งเรือง 
๖. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง 
๗. นางสาวอริสรา  รม่ลำดวน 
๘. นางสาวอัญญาวีร์  หน่ายนวม 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๓๖ สพฐ. 

๑. นางสาวกัญญาพร  ศรฉี่ำ 
๒. นางสาวณัฐนันท์  มีภู ่
๓. นางสาวสรินญา  หาระคณุ 
๔. นายสุทธิภัทร  ทองดี 
๕. นายอติวิชญ์  พลูสวัสดิ ์

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๓๒ สพฐ. 

๑. นายธนสิน  เดชบำรุง 
๒. นางสาวยุพารัตน์  ตัวไธสง 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๓๒ สพฐ. 

๑. นายณภัทร  ดีพิจารณ ์
๒. นายธราธร  อินโต 
๓. นางสาวลักษิกา  อิ่มแก้ว 
๔. นายวุฒิภัทร  รอดทอง 
๕. นางสาวศุภานิช  วงศ์อัศวิน 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๙ สพฐ. 



๒๒ 
 

ชื่อนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 
รายการ เหรียญ อันดับ 

๑. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมปาน 
๒. เด็กชายณัฐพัชร  แสงขำ 
๓. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม 
๔. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโมรา 
๕. เด็กชายนครินทร ์ นาเอก 
๖. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ 
๗. เด็กชายุจุลจักร  อินโต 
๘. เด็กชายเขมทัต  พงษ์บุปผา 

การแข่งขันการจัดการ 
ค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑๗ สพฐ. 

๑. เด็กชายกฤษณะ  โพนพรรณา 
๒. เด็กชายมังกร  โสขมุา 
  

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.๑-ม.๓  

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

สพฐ. 

๑. เด็กหญิงธันยา   แช่มช้อย 
๒. เด็กหญิงวรรณิกา   ม่วงมูล 
  

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท  
Text Editor ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑๙ สพฐ. 

๑. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง 
๒. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง 
 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท  
Web Editor ม.๑-ม.๓ 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

สพฐ. 

๑. เด็กชายวรพรต  วงษ์ทองดี 
๒. เด็กชายวันชนะ  แจ้งสว่าง 
๓. เด็กชายอภิสิทธิ ์ บญุสุข 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

สพฐ. 

๑. นายชนาธิป  ทัดเกษร 
๒. นายธนพนธ์  แสนสนิท 
๓. นายธนพล  พรมสุข 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๒๒ สพฐ. 

 

 

 

 



๒๓ 
 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน 

ในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศกึษา  

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๘๕ ๒๑ ๑๑ ๓ ๑๒๐ สพม.๙ 

 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ผลการแข่งขันรางวลัเหรียญทอง  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ชื่อนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 
รายการ เหรียญ อันดับ 

นายสันติภาพ  เพ็งสวย การแข่งขันวาดภาพ             
ระบายสี ม.๔-ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ สพฐ. 

นายกิตติศักดิ์  มั่นคง 
นางสาวปุษยา  มีพิมพ ์

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๕ สพฐ. 

เด็กชายปวริศร์  ฉมิพาล ี การแข่งขันเด่ียวฆ้อง 
วงเล็ก ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๖ สพฐ. 

เด็กชายณัฐชานนท์  สุขสวัสดิ ์
เด็กหญิงเสาวณีย์  หอมยามเย็น 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๗ สพฐ. 

เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ การแข่งขันเด่ียวฆ้อง 
วงใหญ่ ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๙ สพฐ. 

เด็กหญิงชนิดา  นนทีอุทก การแข่งขันการขับ 
ร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑๑ สพฐ. 

เด็กหญิงพรชนิกานต์  เอี่ยมละออง การแข่งขันวาดภาพ            
ระบายสี ม.๑-ม.๓  

ทอง ๑๑ สพฐ. 

เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑๕ สพฐ. 

นางสาวรัตนาภรณ์  ทองรอด การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑๗ สพฐ. 



๒๔ 
 

ชื่อนักเรียน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 
รายการ เหรียญ อันดับ 

เด็กหญิงพรสวรรค์  ปรางค์เทียน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๓๑ สพฐ. 

เด็กหญิงศิริยาพร  ดอนเหนือ 
 
  

การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง 
 

  

๓๗ 
  

สพฐ. 
  

นายณัชพล  อิงคะวะระ 
นางสาวดนตรี  อ่อนสอาด 
นายภัทรพล  บุญรวม 
นายยุทธนา  ห้องหาญ 
นายศุภสิน  มว่งงาม 

การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๔๓ สพฐ. 

เด็กหญิงปารีรัช จิตสุภาโภคิน 
เด็กหญิงพรชนก  แก้วเนตร 
เด็กหญิงสุภาดา  เกาะแก้ว 

การแข่งขันทำอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๔๗ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

(รายการอืน่ๆ ไม่รวมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
นายรณกร  ยอดดำเนิน 
นางสาวดี  เสมาชัย 

ระดับจังหวัด/นวัตกรรมเว็บไชต์สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเดิมบางนางบวช  รางวัลชมเชย 

อบจ. สุพรรณบุรี 

นายรณกร  ยอดดำเนิน 
นายธนกฤต  นาเอก 

ระดับประเทศ/การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง 

กลุ่มโรงเรียนผูน้ำ ๔๖ 
ICT โรงเรียนในฝันและ
เครือข่าย สำนกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายวัชรชัย  รถมณ ี
นายทศพร  เสมาชัย 
นาวสาววดี  เสมาชัย 

ระดับประเทศ/โครงงานประเภทซอฟแวร์ สถานที่
ท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนาบวช ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปปลาย รางวัลเหรียญทองแดง 

กลุ่มโรงเรียนผูน้ำ ๔๖ 
ICT โรงเรียนในฝันและ
เครือข่าย สำนกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายรณกร  ยอดดำเนิน 
นางสาววดี  เสมาชัย 
เด็กชายสุรสิทธิ์  สะราคำ 
นายธนกฤต  นาเอก 

รางวัลชมเชย  การประกวดนวัตกรรมนำสู่อาชีพปีที่ ๒ 
ประเภทนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุร ี

เด็กชายวรพล ทัดเกสร 
เด็กชายเตชิต ธนสารวรเดช 
 
 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ๓D ระดับชั้น ม.๑-๓ 

กลุ่มโรงเรียนผูน้ำ ๔๖ 
ICT โรงเรียนในฝันและ
เครือข่าย สำนกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายไชยวัฒน์ เสาวรส 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดชุดแฟชั่น
ประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

นางสาวดนตรี อ่อนสอาด 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี



๒๖ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
นายวรท เฉิดไธสง 
นางสาวธนดล ม่วงแก้ว 
นางสาววรรณภา จำปาเงิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน 
ม.๑-๖ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๘ 

นางสาววรกมล เพ็งสวย รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียน
เรียงความภาษาจีน 

โรงเรียนสงวนหญิง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสาวฐิติรัตน์ ชานุช 
 
 

รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  
ชื่อรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งคำขวัญ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนธรรมโชติศึกษา
ลัย จัดขึ้นตามนโยบาย
สพม.๙ 

เด็กชายกฤต  แก้วเจริญสทีอง 
เด็กชายธีรภัทร  เสาวลักษณานุกูล 
เด็กชายสราวุฒิ  ปานเพชร 
เด็กชายสิทธินนท์  สุขศิร ิ
เด็กชายโอมรินทร์  แสงแดง 
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทับทอง 

รางวัลที ่๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อุปกรณ์ตัดข้าวดีดในนา  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
 
 

เด็กหญิงศิริฉัตร      เนียมคำ 
เด็กหญิงนิชา         โฉมแก้ว     
เด็กหญิงอารีรัตน์   กาฬภักด ี

เข้าร่วม โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปั่นปุ๋ยหมักรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

 
นายธนภูมิ    สุวรรณเรืองศรี ได้เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ศกึษา สอวน. คา่ย ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 

นายสันติภาพ  เพ็งสวย 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบาย
สี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเทศกาล
ของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที ่๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลปศ์ึกษา 
คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  



๒๗ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
สันติภาพ  เพ็งสวย 
 

รางวัลดเีด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองรอด รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม 

นายสันติภาพ  เพ็งสวย 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ ม.๔-๖ 
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  
งานครบรอบ ๙๗ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

ทีม“ยุวชนฅนสร้างศิลป”์ 
ธรรมโชติศึกษาลัย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพสวรรค์ใต้ท้อง
ทะเล ประเภททีม ระดับชั้น ม.ต้น  

อบจ.สุพรรณบุร ี

ทีม“ยุวชนฅนสร้างศิลป”์ 
ธรรมโชติศึกษาลัย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพสวรรค์ใต้ท้อง
ทะเล ประเภททีม ระดับชั้น ม.ปลาย/ปวช. 

อบจ.สุพรรณบุร ี

นายสันติภาพ  เพ็งสวย 
 

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
ระดับ ๔ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทยประจำปี ๒๕๖๒ 

สำนักการลูกเสือ 
และยุวกาชาด สพฐ. 

เด็กชายชญากร  จันทรัศม ี
เด็กชายอรรถพล  หารขุนทด 

รองชนะเลิศอันดับ๒  การออกแบบนิทรรศการ
โปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานวัน
คล้ายวันสถาปนายวุกาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๒ 
  

สำนักการลูกเสือ 
และยุวกาชาด สพฐ. 

ครูร่วมขบวน ๔ คน 
นักเรียนร่วมขบวน ๓๖ คน  
 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการเดินสวน
สนาม  ยุวกาชาดระดับ ๔ (ม.ปลาย)  เนื่องในงานวัน
คล้ายวันสถาปนายวุกาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๒ 

สำนักการลูกเสือ 
และยุวกาชาด สพฐ. 

นางสาวนรีกานต์  เชาวนะ 
นางสาวกุลณัฐ  ทับทมิ  
นางสาวอรุณลักษณ์  ฉายสิน   
นางสาวปาลิตา  น้ำทิพย์  
นางสาวเนตรอัปสร  โสภาสิทธิ์ 

รางวัลชมเชย  การแข่งขันปฐมพยาบาลยุวกาชาด
ระดับ ๔ (ม.ปลาย) เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๒ 
 

สำนักการลูกเสือ 
และยุวกาชาด สพฐ. 



๒๘ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
นายจุลจักร อินโต ได้รับคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔ 

ณ มลรฐัเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา 
กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

นางสาววรกานต์ ชูจำปา ได้รับคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป           
ณ ประเทศโปแลนด ์

สำนักการลูกเสือ                
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นายทศพล พ่วงเจียม โล่รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม
ทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. by Scout) 

สำนักการลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

 
ลญ.จุลจักร  อินโต 
ลญ.ทศพล  พว่งเจียม 
ลญ.วัชรวิทย์  ทองคำ 
ลญ.กิตตินันท์  จันทร์อินทร ์
ลญ.วรายุ  พูลเพิ่ม 
ลญ.ภูมิภัทร  ใสแสง 
นญ.ชมพูนุช  เนียมปาน 
ลญ.ธนวัฒน์  ศรีโมรา 
ลญ.ณัฐพัชร  แสงขำ 
ลญ.เขมทัต  พงษ์บุปผา 
ลญ.ศุภสัณห์  ปานทอง 
นญ.ญาดารัตน์  เศษแสนวงษ์ 
นญ.กรกฎ  วฒันพลพิทักษ ์
ลญ.ภูริสิริ  นาสมโภชน์ 
ลญ.รชต  ชุ่มจติร 
นว.นลินี  คำประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน ์
ชั้นที่ ๑ 
ชั้นที่ ๑ 
ชั้นที่ ๑ 
ชั้นที่ ๒ 
ชั้นที่ ๒ 
ชั้นที่ ๒ 
ชั้นที่ ๒ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 
ชั้นที่ ๓ 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 



๒๙ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโมรา 
เด็กชายเขมทัต  พงษ์บุปผา 
เด็กชายณัฐพัชร แสงขำ 
เด็กชายสิทธินนท์ ทั่งทอง 
เด็กชายกีรติ เยาวโรจน ์
เด็กชายชัยชนะ ศรีวิเชียร 
เด็กชายอนิวัต จันทร์นุ่ม 
เด็กชายศุภกร ณ สายบุร ี

เหรียญทองแดง ระดับชาติ (ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) การจัดการค่ายพักแรม ชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สพฐ. 

นายจุลจักร อินโต 
นายทศพล พ่วงเจียม 
นายธนโชติ นารอด 
นายกิจการ  ขอเชื้อกลาง 
นางสาวชมพูนุช เนียมปาน 
นางสาววรกานต์  ชูจำปา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง
อุปกรณ์เพื่อให้บริการ ชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่๖๙ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

สพม.๙ 

ลูกเสือ เนตรนารี ๑๘ คน งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 

สพฐ. 

ลูกเสือ เนตรนารี ๓๖ คน งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกยีรติฯ ภาคกลาง ณ ค่าย
ธนรัตน์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สพฐ. 

กองเนตรนารีวิสามัญ รับเสด็จฯ และร่วมกิจกรรมวนัคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ สนาม
ศุภชลาศัย 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

กองเนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ ๒๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๓๖ คน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานลูกเสือจังหวัด
สุพรรณบุร ี 

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ๓๖ คน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานลูกเสือจังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
  



๓๐ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
บาสเกตบอล 
 
 
 
 
 

๑.ชนะเลิศ รุ่น ๑๖ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน “คมชัดลึก ๓ON๓ 
BASKETBALL TOURNAMENT ๒๐๑๙”ที ่ศูนย์การค้า The Street 
Ratchada กทม. 
๒.ชนะเลิศ รุ่น ๑๖ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน “SINGHA ๓x๓ 
BASKETBALL Thailand Championship ๒๐๑๙”ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัด 
พิษณุโลก 
๓.ชนะเลิศ รุ่น ๑๖ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน “สมาคมกีฬา
บาสเกตบอล จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๐๑๙” 
๔.ชนะเลิศ รุ่น ๑๘ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน “สมาคมกีฬา
บาสเกตบอล จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๐๑๙” 
๕.ชนะเลิศ รุ่น ๑๘ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล   
“การแข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัด สุพรรณบุร”ี ประจำปี ๒๕๖๒ 
๖.รองชนะเลิศ รุ่น ๑๖ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล  
“ TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (เขต ๗)” ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ 
สนามบาสเกตบอลโรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุร ี
๗.รองชนะเลิศ รุ่น ๑๘ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล  
“ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” คัดภาค ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  
๘.รองชนะเลิศ รุ่น ๑๗ ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน “TUBKEAW 
STREET BASKETBALL” ที ่สนามบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  
๙.ตัวแทน ภาค ๒ แข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบระดับประเทศ 
(๑๒ ทีมสุดท้ายของประเทศไทย) ที ่จังหวัด บุรีรัมย ์
๑๐.ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 
รอบคัดเลือก ภาค ๒ ที่จังหวัดอุทัยธานีและเป็นตัวแทนภาค ๒ แข่งขันรอบ
ระดับประเทศ ที่จังหวัดตราด 
๑๑. ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑             
รอบคัดเลือก เขต ๗ ทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นตัวแทนเขต ๗  แข่งขัน
รอบระดับประเทศ ที่จังหวัดอุดรธานี ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
๑๒.ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่น ๑๘ ปีชาย สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๗ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒        
     



๓๑ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
เซปักตะกร้อ ๑.ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด

สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 
๒.รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี 
ลีกคัพ รุ่นอายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อายุ ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
๔.รางวัลรองชนะเลิศ อายุ ๑๕ ปีการแข่งขนัเซปักตะกร้อ สุพรรณิการ์เกมส์  
ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๕.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อายุ ๑๘ ปี  การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที ่๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ฟุตบอลและฟุตซอล ๑.รางวัลอันดับที่ ๑๒ ดิวิชั่น ๑ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.
สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๗ รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย  
๒.รางวัลอันดับที่ ๗ ดิวิชั่น ๑การแข่งขันฟตุบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.
สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๗ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย  
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อายุ ๑๕ ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสุพรรณิการ์
เกมส์ครั้งที่ ๗  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อายุ ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสุพรรณิการ์
เกมส์ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
๕.รางวัล “ทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อนัดับที่ ๒”การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงิน
ล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 
๒๕๖๒ 
๖.รางวัล “ทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ ๔”การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงิน
ล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 
เทเบิลเทนนิส ๑.ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมแข่งขันคัดตัวแทนเขต ๗ กีฬานักเรียน

นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๒.ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุวชน ๑๔ ปีหญิง เข้าร่วมแข่งขันคัดตัวแทนภาค๒ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัด อุทัยธานี 
๓.เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ รอบ
คัดเลือก ภาค ๒ ที่จังหวัดอุทัยธานี 
๔.รางวัลรวมถ้วยรางวัล ๖ ถว้ยทอง กีฬาเทเบิลเทนนิส สพุรรณิการ์เกมส์              
ครั้งที่ ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
๕.รางวัล๒ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส             
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 

กรีฑา ๑.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กระโดดไกล อายุ ๑๘ ปีหญิง การแข่งขนักรีฑา 
สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที ่๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุ่มน้ำหนัก อายุ ๑๘ ปีชาย การแข่งขันกรีฑา 
สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที ่๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวณัชชา  เกตุแก้ว 

 

นักเรียนทนุพระราชทานมูลนิธิทนุการศึกษา  สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)

รุ่นที่ ๑๒ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ. 

สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

นางสาวนภัสรา วุ่นคง 

 

ทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะ

ที่ ๒ รุ่นที่ ๔ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนอนัดับที่ ๑ 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวปุษยา  มีพิมพ ์
นายภูวดล  รุ่งเรือง 
เด็กชายมนัสชัย  นิลทับ 
เด็กหญิงดวงฤทัย  โพธิ์ศร ี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย

ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษา  

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราขมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา 

เด็กชายพิษณุ  กาฬภักดี 
 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 

๑,๐๐๐ บาท การประกวดวาดภาพระบายสี 

โครงการประกวดวาดภาพเพื่อการถ่ายทอดเรื่องของ

ดีเมืองโบราณอู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๓ 

สมาคมลูกปัดโบราณ

เมืองอู่ทอง 

เด็กชายศุภกร  ณ สายบุร ี
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   

ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท การ

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการประกวดวาด

ภาพเพ่ือการถ่ายทอดเรื่องของดีเมืองโบราณอู่ทอง 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

สมาคมลูกปัดโบราณ

เมืองอู่ทอง 

นางสาวพรชนิกานต์  เอี่ยมละออง
  
 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 

๑๐๐๐ บาท การประกวดวาดภาพระบายสี 

โครงการประกวดวาดภาพเพื่อการถ่ายทอดเรื่องของ

ดีเมืองโบราณอู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

สมาคมลูกปัดโบราณ

เมืองอู่ทอง 



๓๔ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวรัตนาภรณ์  ทองรอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเกียรติบัตรพร้อม

ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาท การประกวดวาดภาพ

ระบายสี โครงการประกวดวาดภาพเพื่อการถ่ายทอด

เรื่องของดีเมืองโบราณอู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๓ 

สมาคมลูกปัดโบราณ

เมืองอู่ทอง 

นางสาวยุพารัตน์ ตัวไธสง  

นางสาวนันทิยา กล่ำดี  

 

ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  

（汉语水平考试）ระดับ ๓ 

CENTER FOR 

LANGUAGE 

EDUCATION AND 

COOPERATION     

(中外语言交

流合作中心） 

นางสาวมาริษา คำพฤกษ์  

นางสาววริศรา อัตถาลำ   

ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK       

（汉语水平考试）ระดับ ๒ 

เด็กหญิงภัณฑ์ธิมา มัณยานนท์ 

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองคำ 

เด็กชายธีระเทพ ราชวิชิต 

เข้าร่วมประกวดการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อ

การศึกษา                       

จ.กาญจนบุร ี

นายสุรสิทธิ์  แดงเปีย 

นางสาวชวัลษิตารัต  คชกูล 

นางสาวกนกวรรณ  เพียงเกตุ 

เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ  

รายการ Max Ploy  Crossword A-Math Mini  

Challenge  ชิงทุนการศึกษา  

รุ่นมัธยมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) 

MAX PLOYS ผู้ผลิต 

ผู้พัฒนา และผู้ถือสิทธิ์ 

ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท 

คำคม และซูโดกุโปร 

เด็กหญิงสุพิชชา  สูงปานเขา 

เด็กหญิงวราลี  เจริญกาลญัญูตา 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์                

ครั้งที่ ๑๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

งานเกษตรกำแพงแสน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์                

วิทยาเขตกำแพงแสน 

นางสาวรัตนาภรณ์  ทองรอด 

นายติณณภพ  รุ่งโรจน์ธีระ 

 

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์                   

ครั้งที่ ๑๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

งานเกษตรกำแพงแสน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตกำแพงแสน 



๓๕ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่ให้ 

กีฬาฟุตบอล 

 

 

 

 

 

 

๑.การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.

สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ทีม

ฟุตบอลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย U.๑๕ ได้รับโล่

รางวัล “ทีมมารยาทยอดเยี่ยม”   

๒.การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.

สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ทีม

ฟุตบอลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย U.๑๘ ได้รับโล่

รางวัล “ทีมสปิริตยอดเยี่ยม” 

อบจ.สุพรรณบุร ี

 

 

 

อบจ.สุพรรณบุร ี

กีฬาเซปักตะกร้อ ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาเซปัก

ตะกร้อรุ่นอายุ ๑๓ ปีชายการแข่งขัน “อบจ. 

สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่๖ ประจำปี ๒๕๖๓” 

๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาเซปัก

ตะกร้อรุ่นอายุ ๑๘ ปีชายการแข่งขัน “อบจ. 

สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่๖ประจำปี ๒๕๖๓” 

อบจ.สุพรรณบุร ี

กีฬาบาสเกตบอล ๑.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ๓ คน 

รายการ “กีฬานักเรียน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ 

รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๗”ที่จังหวัดเพชรบุรี 

๒.รางวัลชนะเลิศรุ่น ๑๘ ปีชาย รายการแข่งขัน

บาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “SINGHA 

๓x๓ Thailand Championship ๒๐๒๐” ที่ 

กรุงเทพมหานคร 

๓.รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล รุ่น ๑๘ ปีชาย 

รายการแข่งขัน “บาสเกตบอล เยาวชนเงินล้าน 

อบจ.สุพรรณบุรี ลีคคัพ” ครั้งที่ ๑ 

๔.รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล ๓x๓ รุ่น ๑๘ ปีชาย 

รายการแข่งขัน “นครสวรรค์บาสเกตบอล ๓x๓” 

ครั้งที่ ๑ ที่จังหวัดนครสวรรค ์

กรมพลศึกษา 

 

 

สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

 

อบจ.สุพรรณบุร ี

 

 

สมาคมกีฬาจังหวัด

นครสวรรค ์

 

 



๓๖ 
 

รางวัลความสำเร็จของนักเรียน  ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 
นายมนัสชัย นลิทับ  นักเรียนทนุพระราชทานมูลนิธิทนุการศึกษา  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)รุ่นที ่๑๓ จังหวัด
สุพรรณบุรี ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นางสาวชาลินี เครือวรรณ  ทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี 
ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายมนัสชัย นลิทับ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 
๒๕๖๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายภูริณัฐ  สบายยิ่ง   
นายสราวุฒิ ปานเพชร 

ได้รับคัดเลือก ระดับประเทศ  โครงการสร้าง
เด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รกั สามัคคี และ
สำนึกความเป็นไทย “ระดับพลอย” จำนวน 
๕๐ ทมี  สุดทา้ย ใช้ชื่อทีม Scarecrows and  
birds of the future  โครงการหุ่นไล่กา
สารพัดประโยชน์  ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ 
จากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายภูวดล รุ่งเรือง 
นางสาวปุษยา  มีพิมพ ์
นายมนัสชัย  นิลทับ 
นางสาวดวงฤทัย  โพธิ์ศร ี
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
มารยาทไทยระดับชาต ิครั้งที่ ๕ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิวิทยาเขตหันตรา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายสรวิศ เกื้อทอง 
นางสาวชวัลษิตารัต คชกูล 
นางสาวรจนา ชื่นจิต 

ชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ 
ประเภทนักเรียน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

เด็กชายญาณวุฒิ น้ำเงิน เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๕ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
 
 



๓๗ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 
ทีมเพชรธรรมโชติ ๑ 
นายฐิติกร  ยอดดำเนิน 
นายธนวิชญ์  ชวดนันท์ 
นายวรภัท แบสิ่ว 
นายอัฐพล เหมือนทิพย์ 
นายวรากร มะนาวหวาน 
นางสาวปรัชญานันท์ อิ่มแตง 
นายพีรพัฒน์ ขุมทอง 
นายชิษณุพงษ์  หาญตระกูลสุข 

ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
เพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

ทีมเพชรธรรมโชติ ๒ 
นายธนกฤต นาเอก 
นายณัฐรัตน์ จอิู ๋
นายวัชรพล เวียงสมุทร 
นายมนพัทธ์ มาตราช 
นายสมพงศ์  ขุมทอง 
นายจารุวิทย์  ขุมทอง 
นางสาวสิริพร แก่นลา 
นางสาวศศิกานต์ อินทรวิเชียร 

ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
คลิปวิดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
ระดับจังหวัด  
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

นายนิโคล่า  ฟรังโก ้ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball 
Invitation ๒๐๒๑ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓  
แห่งประเทศไทย 

นายปิยวัฒน์  พุ่มเหล็ง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball 
Invitation ๒๐๒๑ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓  
แห่งประเทศไทย 

นายณุชาณัฏฐ์  สุธีไพบูลย ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball 
Invitation ๒๐๒๑ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓  
แห่งประเทศไทย 

นายชลิต  รัตนวิเศษศร ี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball 
Invitation ๒๐๒๑ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓  
แห่งประเทศไทย 



๓๘ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 
นายนิโคล่า  ฟรังโก ้ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๒๓ ปีชาย รายการ

แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ ชงิชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล  
แห่งประเทศไทย 

นางสาวพรชนิกานต์ เอี่ยมละออง รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทการแข่งขัน 
"สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม" ระดบั  
ม.ปลายและปวช.      

วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุร ี

นายศุภกร ณ สายบุรี 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการ
แข่งขัน "สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม" 
ระดับ ม.ปลายและปวช. 

วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุร ี

นางสาววันใส  นุ่มดี 
นายปริญญา  เมืองวงษ์ 
นายสิทธิชัย   แดงเปีย 
นายนิธิกร   ชะนะวงษ์    

รางวัลชนะเลิศ เพลงพื้นบ้าน(อีแซว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสพุรรณบุร ี
 

ประเภทเดี่ยว  
นายณัฐรัตน์ จอิู๋  
นางสาวปรัชญานันท์ อิ่มแตง 

โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER 
ONE IDOL  
กิจกรรมการคดัเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE IDOL 
ได้รับรางวัล : เข้าร่วม 

องค์บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

ทีม TCS ACADEMY 
นายภูมิภัทร ใสแสง 
นายกมลภพ  ทองปลิว 
นายเจตนิน เตชะเสน 
นายอรรถพล สมสุข 
นายธีรภัทร  หอมยามเย็น 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IEd Open 
House E-Sport  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิร่วมกับบริษัท ทรู  
คอปปอเรช่ัน จำกัด(มหาชน) 

นายทศพร เกตุรัตน์ 
นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเรืองรอด    
นางสาวสุภัสสรา ชุ่มแสง 

เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM 
Cretive food contest ๒๐๒๑ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

นางสาวอรวรรยา สะทองปา   
นางสาวมิรันตี พรรณบุตร ี
นางสาวสาวิตรี นาเอก 

เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM 
Cretive food contest ๒๐๒๑ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์



๓๙ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวขวัญชนก วงษ์จันทร ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนระดับชั้น  
ม.ปลาย 

สพม.สุพรรณบรุ ี

นางสาวขวัญชนก วงษ์จันทร ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน งานเทศกาลภาษานานาชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นางสาวชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน งานเทศกาลภาษานานาชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นางสาวชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์ ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านพินอิน ระดับช้ัน 
ม.ปลาย 

สพม.สุพรรณบรุ ี

นางสาวนภัสชา ดารอด รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
คำถามความรู้ทั่วไป ระดับชั้น ม.ปลาย 

สพม.สุพรรณบรุ ี

นางสาวนลินทิพย์ ไชยสวัสดิ ์ ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง ระดับช้ัน  
ม.ปลาย  

สพม.สุพรรณบรุ ี

นายนครินทร์ นาเอก  ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด-๑๙”  
ชนะเลิศ เหรียญทอง 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสาวแพรวา พูลสวัสดิ ์ ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด-๑๙”   
เหรียญทองแดง 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสาวจิราภา  คงจ้อย 
นางสาวจุติพรรณี อ่ำทอง 

ประเภทคลิปวิดีโอ“ เทคนิคที่เด็กบัญชีควรมี 
ในการเรียนยุคโควิด-๑๙” 
เหรียญเงิน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสาวณิชาภัทร เชยจันทร ์
นางสาวอารีวรรณ  ชำนาญ 

ประเภทคลิปวิดีโอ รีวิวสินค้า“ยอดขายทะลุ
ล้าน เพราะการรีวิว” 
เหรียญเงิน 

ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

เด็กหญิงภัทรมร  รักวงษ ์ สื่อสาธิตการประกอบอาหาร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  จังหวัด
สุพรรณบุร ี



๔๐ 
 

ชื่อนักเรียน/ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวจิราภา  คงจ้อย 
นางสาวจุติพรรณี อ่ำทอง 

การประกวดสื่อ ๑๒ เทคนิคเด็กบัญช ี
ชมเชย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสาวณิชาภัทร เชยจันทร ์
นางสาวอารวีรรณ  ชำนาญ 

การประกวดสื่อนวัตกรรม รีวิวสินค้า 
ชมเชย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นายธนวัฒน์ ศรีโมรา รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายเขมทัต พงษ์บุปผา รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายณัฐพัชร แสงขำ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายภูริสิริ นาสมโภชน ์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายกรกฎ วัฒนพลพิทักษ ์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายรชต ชุ่มจิตร รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายศุภสัณห์ ปานทอง รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายชัยชนะ ศรีวิเชียร รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายกีรติ เยาวโรจน์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นางสาวธัญธรณมาศ ปลาปทูอง รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายศุภกร ณ สายบุรี รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายอนิวัต จันทร์นุ่ม รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายกีรติ เยาวโรจน ์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายธีระเทพ ราชวินิต รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายภานุกร นรสิงห ์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายพีรพัฒน์ เอี่ยมสอาด รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายพิชิต นรสิงห ์ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
นายเทพพิทักษ์ อภิมงคลศิร ิ รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายศักด์ิสิทธ์ สุขสอาด รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น  ๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
 

 

 

 

 



๔๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตอ่ผู้ปกครองและชุมชน 
 

  
http://www.tcschool.ac.th/TCS-VARASAN.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

Website และ Facebook ของโรงเรียน 
 

 
http://www.tcschool.ac.th 

 

 
https://www.facebook.com/thammachotesuksalaiSchool 

 
 
 

 
 
 

 


