
 
 
 
 
ผลงานดเีดน่ของโรงเรียน 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ เป็นโรงเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทกุวิชา 

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ สถานศึกษาส่งเสริมทกัษะชีวิตยอดเยี่ยม  
ตามโครงการ Lions Quest 

ไลอ้อนสส์ากล 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ในโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 
2561 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561) 

สถาบันสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
ตอบปัญหาธรรมะ โรงเรียนพทุธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561) 

โรงเรียน 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์  
วัดพระศรีมหาธาตุ 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม 
ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 

ชมรมพุทธศาสตรส์ากล  
ในอุปถัมภ์สมเด็จ 
พระมหารัชมงัคลาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรตปิระวัตขิองโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 



ผลงานดเีดน่ของครแูละบคุลาการทางการศกึษา 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
นายณัฐวุฒิ  โทเกาะ รางวัลคุรสุดุดี คุรุสภา 
นายณัฐวุฒิ  โทเกาะ 
นางไพรินทร์  กิจชมภู 
นางอักษิกา  จันดากุล 
นางหนึ่งฤทัย  โทเกาะ 
นางสาวนพรัตน์  ไทยทวี 
นางสาวขวัญสุดา  สีเหลอืง 
นางสาวแก้วตา  ใจซื่อกุล 
นายวิรัติ  จันดากุล 

รางวัลโครงการ “ปิยชนน์  คนการศึกษา” 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวไพรวรรณสงัวัง 
นางอักษิกา  จันดากุล 
นางสาวผสุดี  ทองชมภู 
นางสาวรจิต  จิตชาญวิชัย 

ผู้ที่มีความช านาญในการน าหลักสูตรทกัษะ
ชีวิตส าหรับเยาวชนไปใช้สอนนักเรียน ตาม
มาตรฐานของโครงการ Lions Quest 

ไลออนสส์ากล 

นายกฤษณ์  วิจารณ์วงษ์ รางวัลที่ 1 การคัดลายมือ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงการสง่เสรมิทักษะภาษาไทยในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวจันทรจ์ิรา หงส์โต  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวมารสิา จันทร์ชูผล  
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑นวัตกรรม
การสอนคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนพรัตน์ ไทยทวี  
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒สื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ครผูู้สอนระดบัช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
นางสาวณัฐจรีา  เสนา 
นางพณณกร  กิจชมภู 
นายกฤษณ์  วิจารณ์วงษ์ 
นางสาวรจิต  จิตชาญวิชัย 
นางสาวหนึง่ฤทัย  โทเกาะ 
นายยุทธนา  โคตรสาร 
นางสาวกรกนก  เกิดสุข 
นางสาวชัชชญา  อภิธารานนท์
นางสาวจิตรี  ชุ่มโสตร ์
นางสาวผสุดี  ทองชมภู 

ที่ปรกึษาผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เยาวชนคนดี ประจ าปี 2561 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

นายวิรัติ  จันดากุล รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดบัจงัหวัด 
(กรงุเทพมหานคร) ระดบัครูอาจารย ์
(ให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

ชมรมพุทธศาสตรส์ากล  
ในอุปถัมภ์สมเด็จ 
พระมหารัชมัคลาจารย ์

นางอักษิกา  จันดากุล รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดบัจงัหวัด 
(กรงุเทพมหานคร) ระดบัครูอาจารย ์
(ให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

ชมรมพุทธศาสตรส์ากล 
 ในอุปถัมภ์สมเดจ็ 
พระมหารัชมัคลาจารย ์

นางสาวเปรมวดี  เปรมฤทัย รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดบัจงัหวัด 
(กรงุเทพมหานคร) ระดบัครูอาจารย ์
(ให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

ชมรมพุทธศาสตรส์ากล 
 ในอุปถัมภ์สมเดจ็ 
พระมหารัชมัคลาจารย ์

นางอักษิกา  จันดากุล สอบไล่ได้ธรรมศึกษาช้ันตรี อุดมศึกษา 
(ให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561) 

ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และ 
แม่กองธรรมสนามหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานดเีดน่ของนักเรียนระดบัประเทศ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
เด็กหญิงจิรัชญา  กิจชมภู 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
(ได้รับคัดเลือกล าดับที่ ๑  
ของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร) 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ที่น าช่ือเสียงสูป่ระเทศชาติ ปี 
2562 รับโล่พรอ้มเกียรตบิัตร  
และเข้ารบัโอวาทจาก 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองพั๊ว 
(ได้รับคัดเลือกล าดับที่ ๑  
ของธนาคารออมสิน) 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่นที่น าช่ือเสียงสู่ประเทศชาติ ปี 
2562  รับโลพ่ร้อมเกียรติบัตร  
และเข้ารบัโอวาทจาก 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ   
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงจิรัชญา กิจชมภู 
เด็กหญิงพิชชาภา กิจชมภู 
เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ 
 
 

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 
การแข่งขันโอลิมปกิหุ่นยนต์ WRO 
2018 (World Robot Olympiad 
2018) ชิงแชมป์ประเทศไทย 
31 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561 
ณ เซนทรลัพลาซ่าขอนแก่น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สถาบันพฒันาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สพวค.) และ
บริษัทแกมมาโก(้ประเทศไทย) 
จ ากัด  

เด็กหญิงจิรัชญา กิจชมภู 
เด็กหญิงพิชชาภา กิจชมภู 
เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ 
 

ได้รับรางวัล BIG BANG INVENTOR 
การประกวดสิง่ประดิษฐ์ รุ่นอายุไมเ่กิน 
15 ปี หัวข้อ“สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ขับเคลื่อนไทย 4.0” งาน Digital 
Thailand Big Bang 2018 
วันที่ 19-23 กันยายน 2561 
ชาเลนเจอรฮ์อลล์อมิแพ็ค เมืองทองธานี 

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคม 

 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงพิชชาภา กิจชมภู 
เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ 
เด็กหญิงปาณิสรา ลันสุชีพ 
เด็กหญิงปนัดดา แสงแก้ว 
เด็กหญิงภัทรวดี ศุภผล 
เด็กชายนันทภพ แสงศิริ 

ได้รับรางวัล Teamwork Award  
จากการแข่งขัน 
FIRST LEGO League Jr. 
2018/2019 MISSION MOON 
(16-17 มีนาคม 2562) 

องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบุรีและบริษัท 
แกมมาโก(้ประเทศไทย) จ ากัด  

เด็กชายมงคลไตรสุวรรณสิริ 
เด็กชายพงศธรทับจันทร์ 
เด็กหญิงพลอยขันปัญญา 
เด็กหญิงสุธารทิพย์ลี้สุวรรณ 
เด็กหญิงจิรัชญา กิจชมภู 
เด็กชายณัฐฐ์ธนันสว่างเดือน 
เด็กหญิงชนิสราหัสนัย 
เด็กชายรพีพงศ์จันอินท์ 
เด็กชายณัฐวุฒิหมื่นอินกูฎ 

ได้รับรางวัล Universal Design Award 
FIRST LEGO League 2018/2019 
INTO ORBIT 
(16-17 มีนาคม 2562) 
 

องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบุรีและบริษัท 
แกมมาโก(้ประเทศไทย) จ ากัด 

เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ   
  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/3 
เด็กชายกิตติพงษ์  กังวาน  
  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/7 
เด็กหญิงอภิรญา  สุวรรณเก 
  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/8 

รางวัลชมเชย  
การแข่งขันวิทยาศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 14 ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-
3 ทุนการศึกษาพระพรหมมงัคลาจารย ์

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ   
 
 

รางวัลชมเชย ได้ล าดับที่ 5 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 15 ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่1-3 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย ์

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายศศิพงษ์นิรัติศัยนฤนาถ   
 

รางวัลชมเชย ได้ล าดับที่ 5 
การแข่งขันประวัติศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๑ ช้ัน ป.1 - ป.3  
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย ์

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กหญิงพิชชาภา  กิจชมภู 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชน 
ผู้มีใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนา ได้ล าดับที่ 4 จากทั่วประเทศ 
ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงจิรัชญา  กิจชมภู 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชน 
ผู้มีความสามารถด้านวิชาการได้ล าดับที่ 
13  จากทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา
และเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

เด็กชายพรชัย  อุตพุทธ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชน 
ผู้มีความสามารถด้านวิชาการ 
ได้รับเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

เด็กชายภูดิส  ศรีทองกลุ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชนที่เล่น
ดนตรี กีฬา เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ได้รับเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

เด็กหญิงสุภิญญาดา  
อภิธารานนท์ 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชนที่เล่น
ดนตรี กีฬา เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ได้รับเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

เด็กชายศุภมิตร  ไมตรีจิตร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี 
ประจ าปี 2561 ประเภทเยาวชน 
ผู้มีใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา 
ได้รับเกียรติบัตร 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) 

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน 

เด็กหญิงพมิพ์ชนก รุ่งเรือง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยม
แห่งความซื่อสัตย์สจุริต หัวข้อ “ซื่อกินไม่
หมด คดกินไม่นาน”ระดับประถมศึกษา 

(ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



ผลงานดเีดน่ของนักเรียนระดบักรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
เด็กหญิงชุติสรา  พิมพารักษ์ นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ในวิชาคณิตศาสตร ์

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัณณ์ชุณหะสุต นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  
เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ในวิชาคณิตศาสตร ์

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนาธิป  ก าจัดภัย นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  
เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ในวิชาคณิตศาสตร ์

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกิตติเชษฐ์  อวยพรชัยกุล นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  
เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ในวิชาคณิตศาสตร ์

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสนิท 
เด็กหญิงอภิชญา  บุญขวัญ 
เด็กชายกิตตินันท์  สบายวรรณ 
เด็กหญิงปพิชญา  โนนสละ 

รางวัลชมเชยกิจกรรมแข่งตอบปัญหา 
“สนุกกบัภาษาไทย” ประเภททมี  
ระดับประถมศึกษา 

ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงณิชาภา  เดชพิสุทธ์ิภา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 

3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  
2 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ า 
รุ่นอายุ 10 ปี หญิง  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทะงาม 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 

1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี หญิง  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปริยากร  ทันอินทรอาจ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 

1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี หญิง  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพลิาศลักษณ์  พูลสวัสดิ ์
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/9 

1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี หญิง  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุณณวิช  แปรงนารถ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/3 

1 เหรียญทอง  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนชลบงกษลิมศิร ิ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 

1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรัชพล  ไชยทา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/7 

2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กชายจารกุิตต์ิ  ทองสุข 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 

1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ า 
รุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกฤตกวิน  สร้อยทอง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 

3 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน  
3 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ า 
รุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศิวกร  แก้วคงดี 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2 

1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศิริชัย  กุลพญา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/7 

2 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายฉัตรพิศุทธ์ิ  เด่นใจ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 

2 เหรียญทอง กีฬาว่ายน้ า 
รุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทะงาม 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/8 

6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  
กีฬาว่ายน้ ารุ่นอายุ 10 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเคน  เพชรมาก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2 

2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง  
กีฬาว่ายน้ า รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัญญาธร  พาพร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/7 

2 เหรียญทอง  
กีฬาว่ายน้ า รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กชายรชตชติวัตร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

2 เหรียญทอง  
กีฬาว่ายน้ า รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

2 เหรียญทอง  
กีฬาว่ายน้ า รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐพล  อุตสาหะลกัษณ์ 
นักเรียนช้ันมะยมศึกษาปีที่ 2/1 

2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  
2 เหรียญทองแดง 
กีฬาว่ายน้ า รุ่นอายุ 14 ปี ชาย  
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปิยะพล  นนกระโทก 
เด็กชายตะวัน  แจ่มสาคร 
เด็กชายธนพล  บุญสมร 
เด็กชายอิสระ  ศรีปัญญา 
เด็กชายคันธมน  แก้วคงสุข 
เด็กชายจิรเมธ  เกตุพิจิตร 
เด็กชายสัตยา  แก้วเมือง 
เด็กชายพีรพฒัน์  เสาร์มั่น 
เด็กชายกิตติราช  ทองรัตน์ 
เด็กชายภาณุพงษ์  อ่างศิลา 
เด็กชายสะท้านภพ  แจ่มศร ี
เด็กชายภูธิป  ฉิวจิ๋ว 
เด็กชายธนพล  ตรีล้ า 
เด็กชายเสกสรร  ลาบุญตา 
เด็กชายธนบดี  นิลประดิษฐ ์
เด็กชายกฤษดา  ศรีตานาค 

เหรียญทองแดง 
กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอาทิตย์  คตพิมพ์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/9 
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิมาบุตร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/7 

ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ป ี
กีฬานักเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
เด็กชายบรรณาธิการ  เกษค า รางวัลที่ 1 การเขียนเรียงความ  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โครงการสง่เสรมิทักษะภาษาไทยโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกิตตินันท์  สบายวรรณ รางวัลที่ 1 การคัดลายมือ  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โครงการสง่เสรมิทักษะภาษาไทยโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกิตตินันท์  สบายวรรณ รางวัลที่ 3 นักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลายรักการอ่านดีเด่น 
โครงการสง่เสรมิทักษะภาษาไทยโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงนัฐพร  ศุขประเสริฐ รางวัลที่ 3 การเขียนเรียงความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 
โครงการสง่เสรมิทักษะภาษาไทยโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงขวัญมนสั  วรรณาลัย ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั
นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 89.33 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอชิรญาณ์บญขวัญ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั
นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 80 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนัยน์ปพร  เพชร์สุข ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั
นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 78.67 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเนตรชนก  ศิลปะเดช ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั
นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 78 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนยศ  หมื่นกูด ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั
นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 76 

กรุงเทพมหานคร 

 



ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
เด็กหญิงกรีตยา  ศรีพงษ์ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรบั

นักเรียนที่เรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ด้วยคะแนนร้อยละ 75.33 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุภิญญาดา  
อภิธารานนท์ 

ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
โครงการโรงเรียนสองภาษา 
(ให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) 

ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ผลงานดเีดน่ของนักเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 
เด็กชายภูธิปฉิมจิ๋ว 
 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายสะท้านภพ  แจ่มศร ี รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายชินวัตร  ทัพชุมพล รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชนะวงศ์วัฒน รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายบัณฑิต  ชาดา รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายทินกร  คล้ายคลงึ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายมงคล  ภูแย้ม รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กชายวิทยา  ต่อกิจพนาไพร รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับกลุม่สถานศึกษา
เครือไทย-เทค 

เด็กหญิงคุณาภรณ์  ผลสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
DoraemonEinging& Dancing Contest 
โครงการ Doraemon Roadshow 
2018 

บริษัท แอนนิเมช่ัน 
อินเตอรเ์นช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เด็กหญิงจิรัชญา  นิ้มนวล 
เด็กหญิงยุวดี  สุพรรณคง 
เด็กชายณภัทร  ไกรวัน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขัน Science Show  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงวริศรา  รักชาติ 
เด็กหญิงอรัญญาศรีนรครุฑ 
เด็กหญิงณิชาภา  คลังเอี่ยม 
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วขาว 
เด็กหญิงปยิาอร  หงษ์ษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา 
การประกวดสวดมนต์หมู ่
ท านองสรภัญญะ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

เด็กหญิงนัฐพร  ศุขประเสริฐ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
เด็กชายพรชัย  อุตพุทธ  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
เด็กหญิงชนิกานต์  มานุสนธ์ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร ์
(Science Talk) กิจกรรมวันเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

เด็กหญิงจิรัชญา  นิ้มนวล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กชายเวชยันต์  ค าเวียงจันทร ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงพัชรมัย  ผุสงิห ์ รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

 
 
 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงวรรณิศม าขุนทด รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงอินทุกานต์  ปิยะตระกูล รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  ศรีเพียงชัย รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กชายกิตตินันท์  สบายวรรณ รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กชายอภิรักษ์  หนูหน่อย รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับวัดเสมียนนารี 
พระอารามหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงวริศรา  รักชาติ รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
วัดเสมียนนารี พระอาราม
หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงพมิพ์ชนก  รุ่งเรือง รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
วัดเสมียนนารี พระอาราม
หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุทุตานนท ์ รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
วัดเสมียนนารี พระอาราม
หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กหญิงชนิดา  สมสมสมด ี รางวัลชมเชย  
การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ 
“บรรยายธรรม คัดลายมือ  
สืบสานลายสือไทย” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
วัดเสมียนนารี พระอาราม
หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและสภา
วัฒนธรรมเขตจตจุักร 

เด็กชายณัทพล  หาญจันทร ์ ได้คะแนนสูงสุดรายวิชา ภาษาไทย มีผล
คะแนน 25 คะแนน โครงการ “ฝึกสมอง
ประลองปัญญา” ทดสอบข้อสอบเข้า ม.1 
ปีการศึกษา 2561  
(ให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

โรงเรียนหอวัง 

เด็กหญิงอมรรัตน์  อาศักดา ได้รับรางวัลนักเรียน “ซือ่สัตย์ กตัญญ”ู 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวทิตาและมจีิตอาสา 
เพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 9 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561) 

กองทุน  
ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์   
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 

 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงพัชรมัย  ผุสงิห ์ ได้รับรางวัลนักเรียน “ซือ่สัตย์ กตัญญ”ู 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวทิตาและมจีิตอาสา 
เพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 9 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561) 

กองทุน  
ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์   
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 

เด็กชายธนวัฒน์  หนูเถ่ือน 
เด็กชายภานุวัชร  อนุ 

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2  
กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาธรรมะ  
ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย์  
วัดพระศรีมหาธาตุ 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561) 

โรงเรียน 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์  
วัดพระศรีมหาธาตุ 

เด็กหญิงพลอย  ขันปัญญา 
เด็กหญิงนัฐพร  ศุขประเสริฐ 
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นอินกูฎ 

ได้รับรางวัลชมเชย 
กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เด็กชายชลัช  บ ารุงพานิช 
เด็กชายกมลภพ  ผิวสุข 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรม THE BEST STAR 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เด็กหญิงพมิพ์ชนก  รุ่งเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามค าบอก 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 
 
 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

นางสาวสฐิตา  ไทยอุตส่าห ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทาง
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่
มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

นางสาวปนัดดา  มีบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามค าบอก 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่
มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เด็กหญิงอรวรรณ  สอนสุด 
เด็กหญิงจิรัชญา  นิ้มนวล 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหา  
“ศาสตร์พระราชา”  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษา “เปิดบ้านวิชาการ 
สืบสานศาสตรพ์ระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่
มาตรฐานสากล” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เด็กหญิงอภิรญา  สุวรรณเก รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประกวดบรรยาย
ธรรมนักเรียน ระดับประถมศกึษาตอนต้น 
รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดรุงเทพมหานคร 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกมุารี  
งานสัปดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา  
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก 
ประจ าปี 2562 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับ 
ศูนย์บริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ หนกลาง 
ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 



 
ชื่อ-ชื่อสกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีจัด 

เด็กหญิงจิรัชญา  นิ้มนวล รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประกวดบรรยาย
ธรรมนักเรียน ระดับประถมศกึษาตอนต้น 
รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดdรุงเทพมหานคร 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี งานสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  
วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี 2562 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับ 
ศูนย์บริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ หนกลาง 
ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 

เด็กชายพรชัย  อุตพุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโครงการประกวดเขียน
บทกลอน หัวข้อ “เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี
จักรีวงศ์” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
919 กองบญัชาการ 
หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 

นางสาวลลิตา  เสืออิม่ รางวัลชมเชย 
ค าสอน มีวินัย จากหนังสือ “70 ค าสอน
พระราชา ทวยราษฎร์น้อมร าลึก” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562) 

มุลนิธิ  
ดร.เทียม  โชควัฒนา 

นางสาวรัชดาพร  แสงกล้า รางวัลชมเชย 
ค าสอน การศึกษา จากหนังสือ “70  
ค าสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมร าลกึ” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562) 

มุลนิธิ  
ดร.เทียม  โชควัฒนา 

นางสาวพรสิริ  อัครสืบสกลุ รางวัลชมเชย 
ค าสอน ปิดทองหลังพระ จากหนังสือ “70 
ค าสอนพระราชา ทวยราษฎร ์
น้อมร าลึก” 
(ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562) 

มุลนิธิ  
ดร.เทียม  โชควัฒนา 

 
 


