
สรุปรางวัล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร ์

 



สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 63 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ เหรียญเงิน  นานาชาติ  

 
      1.เด็กชายฮิเดโยะ  ซิมิซึ 
      2.เด็กชายภัทรภณ  กิจจานุกิจ 
      3.เด็กชายปิยะทร  บรรจง 
      4.เด็กชายปรานต์  ชํานาญธรรม 
      5.เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ 
      6.เด็กชายนิติศาสตร์ จูงตระกูลรัตน์  

 
 

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า 



สอบเข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 63  
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ เหรียญทองแดง นานาชาติ 

  
 1.นางสาวภูษิดา    ภูษณปัญญานนท์   

 2.เด็กชายนนทกานต์    ชูแสง 

 3.เด็กชายอิทธิภัทร    เกตุคํา   

 4.เด็กชายวรพรต   เกตุงาม 

 5.เด็กชายภูมิภัทร    ปิ่นโตนด   

 6.เด็กหญิงนภัสสร    รัมมนต์ 

 7.เด็กชายกษิกฤษณ์  ยืนยิ่ง   

 8.เด็กชาบธนกร   เลิศไกร 

 9.เด็กชายธีรวีร์    เม่นทอง 

 

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า 



กิจกรรมการนําเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 9 แบบโปสเตอร์ 
สาขาคณิตศาสตรเ์หรียญทอง ระดับภาค 

 
    1.นางสาวศรัณย์พร  ทองงามดี 
    2.นางสาวศศิวิมล  สุขราชกิจ 
    3.นางสาวศุภางค์  เมืองหมุด  
   
      ครผูู้ฝึกซ้อม นายวรรธน  จําปาทอง 
                        นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

 



กิจกรรมการนําเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 9 สาขาคณิตศาสตร์  เหรียญทอง ระดับ
ภาค  
   1.นายปุณณภพ   จินดากุล 
   2.นายนราธิป  สังข์สวัสดิ์ 
   3.นายรัชชานนท์  ต้นประเสริฐ 
  
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวรรธน  จําปาทอง 
    นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 



การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรอืคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
    รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค  
 นางสาวศรัณย์พร  ทองดี 
 นางสาวศศิวิมล  สุขราชกิจ 
 นางสาวศุภางค์  เมืองหมุด 
  
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวรรธน  จําปาทอง 
     นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 



การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-
ม.6  

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค  
 

    นายนราธิป  สังข์สวัสด์ิ 
    นายปุณณภพ  จินดากุล 
    นายรัชชานนท์  ต้นประเสริฐ  
  
 ครูผู้ฝึกซ้อม นายวรรธน  จําปาทอง 
        นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 



การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณติศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
  

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค  
 
 เด็กชายนนทกานต์  ชูแสง 
 เด็กชายพีรกฤษฏิ์  เสียงหอม  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์ 
               นางปิยะนุช  เงินวิเศษ 



 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง   ชนะเลิศ  ระดับ
ภาค 
  
 เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์ 



การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ ระดับภาค  
 นางสาวบัณฑิตา  มหาราช  
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน 
 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
ระดับภาค 
 เด็กชายคมชาติ  พูนศรีไชยสิทธิ์  
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปาณิสรา  รารักษ์ 



การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ ระดับ
ภาค  
 เด็กชายคิมหันต์  ศรีสมโภค 
 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลาภสอาดพร  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางปิยะนุช  เงินวิเศษ 
     นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก 



การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง 
ระดับภาค 
  
 นายศิรวิชญ์  คิดชัย  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย 



การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค 

  
 เด็กชายพศวัต  ไชยโอชะ  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวิญญ์   แสงสด 



การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  
 
 นายศิรวิชญ์  คิดชัย  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย 



กลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร ์

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  
 1. นายกิตติธัช  เที่ยงทัต 
 2. นายภาสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธิ์ 
 3. นางสาวมนชญา  อรรถปักษ์  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล 
2. นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์ 

 



การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง  
 1. เด็กชายกษิดิศ  หรือตระกูล 
 2. เด็กชายณญาธาณ  งามสมทรัพย์ 
 3. เด็กชายวงศกร  มหามนตรี 
  
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางภัทรมล  สุกรีวนัส 
2. นางสาวนิชาภา  พัฒนวิชัยโชติ 



 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศ  
 1. เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ 
 2. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองเดชะ 
 3. เด็กหญิงสิโลอัม  ใจมา  
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางณัฐมน  สุชัยรัตน์ 
2. นายวรรธนชาติ  แก้วนุช 



การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6   เหรียญทอง  รางวัลชนะเลิศ  

 1. นายธนกานต์  นันทบุญเลิศ 
 2. นายภูมิพัฒน์  ศรีตัมภวา  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางสาวพชรกมล  พูลลาย 
2. นายวศิน  คล้ายบรรเลง 



กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 



 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเขยีนเรยีงความระดับ ม.ต้น  

โดยสํานักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
   

ด.ช.ธาราวรรษ สังข์ป่า  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธีรวีร์  แพบัว 
 



 รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดเขียนร้อยกรองประเภททีม  
 โดยสํานักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

  
  

 นายรัตนชัย พรรณสาร 
 น.ส.ปัณณพร จุ้ยสาย 
 นายเลิศณรงค์ อายินด ี
 น.ส.วิภาดา มอญเกิดแก้ว  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมันทนี  บุญฤทธิ ์



 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเรียงความ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแหง่ชาติ 
   
 นายธาราวรรษ สังข์ป่า  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายธีรวีร์ แพบัว และครูบุศรินทร์ เปลี่ยนสิน
ไชย 



 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดการพดูน้อมสํานึก บอกเล่า เรื่องราวและความ
ประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙  

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจําปี 
๒๕๖๓ 
 
   นายภัคพล ขันธบรรพ  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายธีรวีร์  แพบัว 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   
 
1. เด็กชายปรวีร์  เรียนจันทร์ 
2. เด็กชายณัฐนันท์  หลักเพ็ชร์ 
3. เด็กชายวิริยะ  ศรีโชติ  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ 



รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
  
 1. เด็กชายปรวีร์  เรียนจันทร์ 
 2. เด็กชายณัฐนันท์  หลักเพ็ชร์ 
 3. เด็กชายวิริยะ  ศรีโชติ  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายมงคล จิ๋วเชย 



รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
   
 1. เด็กชายอภิรักษ์ สาลีกิจ 
 2. เด็กชายศึกษกะ  นินมานะ 
 3. เด็กชายภูมิภัทร ทาน้ําเที่ยง  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายศุภกร  การสมบัติ 



รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  
 1. เด็กชายอภิรักษ์ สาลีกิจ 
 2. เด็กชายศึกษกะ  นินมานะ 
 3. เด็กชายภูมิภัทร ทานํ้าเที่ยง 
  
ครูผู้ฝึกซ้อม นายชัยวัฒน์ ศรีไทย 



รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

   
 1.เด็กชายณัฐวุฒิ สัมมาคาม 
 2.เด็กหญิงมณฑา แสงจันทร์ 
 3. เด็กหญิงชญานิน เหล็งไทย  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุนันทา เกษมสวัสดิ์ 



รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  
  
 1.นายชัยนันท์ วงศ์ไพบูลย์ 
 2.น.ส.แพทริเซีย เซรอมคา 
 3.น.ส.เบญจพร  คําตัน  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง 



รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4-6  
  
 1.นายชัยนันท์ วงศ์ไพบูลย์ 
 2.น.ส.แพทริเซีย เซรอมคา 
 3.น.ส.เบญจพร  คําตัน  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง 



รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1. น.ส.จินตนุช สีสด 
2. น.ส.ณัฐชา มาสนันท ์
3. น.ส. ธนาพร งามสมมล  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
1. ด.ญ.นัทธกานต์ พลอยเพชร์  
2. ด.ช.อดิศักดิ์ ประเสริฐวิทย ์
3. ด.ญ. อัสราภา งามสุทธา  

ครูผู้ฝึกซ้อม นายบุญญาธิการ  รอดคํา 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  
1. ด.ญ.นัทธกานต์ พลอยเพชร์ 
2. ด.ช.อดิศักดิ์ ประเสริฐวิทย์ 
3. ด.ญ. อัสราภา งามสุทธา 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 
1. น.ส.จินตนุช สีสด 
2. น.ส.ณัฐชา มาสนันท ์
3. น.ส. ธนาพร งามสมมล  

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชาติ 

ครูผู้ฝึกซ้อม นายพนม  บุญมา
งํา 



รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์  
ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง

ที่ 69 
 

 นายกิตติพงษ์ คําดี  
ครูผู้ฝึกซ้อม นายกิตติพัฒน์ สงวนงาม 
 
      นายอิทธิพัทธ์ สว่างญาติ  
     ครูผู้ฝึกซ้อม นายสุวพัฒน์ สงวนงาม 



รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการการตัดต่อภาพยนตร์  
ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2562 

  
 นายนภัทร  เนื้อเย็น  
ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ ร.ต.เชาวรินทร์  ดีฉาย 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
 นางสาวศิรินญา  สวัสดีรักษา  
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนนทกาล  รูปเอ่ียม 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ  

 



แชมป์เยาวชนโลกCrossword The Gladitor Wespa Youth Cup 2021 Online  นานาชาต ิ

 
      นายสรเมส เมตตาวิหารี  
 
     ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล 
             ครูจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย 
                        ครูณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์ 



การแข่งขัน Robinson Crossword Game Ed- Sport Challenge 2020  
Presented by Max Ploys @Srisamarn  ชิงถ้วยผู้ว่าราชการนนทบุรี ระดับประเทศ  

 
       
      นายภัคพล ขันธบรรพ  
 
     ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล 
                            ครูจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย 
                             ครูณัฐกฤตา วงษ์สงฆ ์



การแข่งขัน Robinson Crossword Game Ed- Sport Challenge 2020 
Presented by Max Ploys @Srisamarn  ชิงถ้วยผู้ว่าราชการนนทบุรี

ระดับประเทศ  
    
  เด็กชาย ปณิธิ อุดมรัตน์  นายสรเมส เมตตาวิหารี 
  เด็กชายธนพล เฉลิมญาณ  เด็กชายธนวุฒิ อุไทยธรรม 
  เด็กชายธนวุฒิ อุไทยธรรม  นายภัคพล ขันธบรรพ 
 
         ครผูู้ฝึกซ้อม  ครอูรรณพ จิวราห์ศรีสกุล 
             ครูจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย 
                                               ครูณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์ 



รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-
ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
 
นายสรเมส  เมตตาวิหารี 
 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล 



รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ  
 

 1. นายซัรฮาน  เดือนเด่น 
 2. นางสาวญาดา  เยี่ยมญาต ิ
 3. นางสาวปารมี  จงเจตด ี

 4. นายพัทธดนย์  เทวานฤมิตร 
 5. นางสาวยศุตมา  กรีกลิ่น  

 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโต 
     นายอดิศักดิ์  นุชประยูร 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับประเทศ  

 
 น.ส.เขมชพัฒภ์  ชัยวุฒิ 
 น.ส.จิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ 
 นายเอกภวิษย์  ธนโชคไชยวัชร์ 
 นายคณน  ใคร่ครวญขจร  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี 
     2.น.ส.สุมาลี จริวัฒถิรเดช 



การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ   
        ประเภทชายล้วน ระดับประเทศ    
 
   นายกิตติศักดิ์ พิมพา  นายอัสนี รัตนวิโรจน์  
   นายสิรวิชญ์ จานเงิน  นายยศพนธ์ โพธิ์พันธุ์  

  นายพิพัฒน์ ศุภธรรมกิจ  นายอภิวัฒน์ ดวงนิมิตร  
     นายสุรสีห์ ธงวิชัย 
 
  ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์ 
          2.น.ส.เพ็ญทิพย์  สีคร้าม 



รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562  
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับประเทศ  

 
 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ภาคบุบผา 
 2. เด็กหญิงณัฐสิมา  ศิริยุทธ์ 
 3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมฆกระจ่าง 
 4. เด็กชายภานุวัฒน์  เล็กเจริญทรัพย์ 
 5. เด็กชายรัฐภูมิ  บริบูรณ์  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสิทธิรัตน์  วงค์ชุมกาญจน์ 
     2. นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 



รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ปี 2562  
   การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ระดับประเทศ  

 
 1. เด็กหญิงนิรัญญา  เฉลิมกาย 
 2. เด็กชายสุรศักดิ์   จิตรีขาล 
 
ครูผู้ฝึกซ้อม 1. น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 
     2. นางรุ่งนภา  ชมภูราช 



รางวัลระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ปี 2562  
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ระดับประเทศ  

 
 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ต่อช่อฟ้า 2. เด็กหญิงคุณัญญา  ภู่บุบผา 
 3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ใจบุญ  4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณเกตุ 
 5. เด็กหญิงปาณิสรา   ธงวิชัย  6. น.ส.ปิยภรณ์  ทองลอง 
 7. เด็กหญิงพรนภา   จิตต์สามารถ 8. เด็กหญิงพิมพ์รพี   หลาวเพ็ชร์ 
 9. น.ส.วิริฒิกา  งามสมเสพ  10. เด็กหญิงอมรา  ติว 
 
ครผูู้ฝึกซ้อม 
1. น.ส.เกศกาญจน์  ปรีชาชาญ 
2. นายธิติเดช  ชมภูราช 
3. น.ส.วิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว 
  

 



กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษา และพลศึกษา 



รางวัลชนะเลิศ “เปตอง” กีฬาโรงเรียนส่วนภูมภิาคชนะเลศิเดี่ยวหญงิ,คู่ผสม,คู่หญิง,ทีมหญงิ และ
ทีมชายระดับภูมิภาค นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นและปลาย  

 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชมัยพร      พืชกมุทร 

ชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่น 12 มหกรรมกฬีามวลชน อบจ.อยุธยา ประจําปี 2563 ระดับภูมิภาค  
 

ครูผู้ฝึกซ้อม นายสันติราษฎร์   เรียนงาม 



รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่น 18 ปี มหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา ประจําปี 2563  
ระดับภูมิภาค นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  

 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2563 ระดับจังหวัด นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 

 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายสันติราษฎร์ เรียนงาม 



รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล  
เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับจังหวัด นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  
 

ครูผู้ฝึกซ้อม นายพรเทพ  บุณยกุล 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่น 18 ปีชาย  
การแข่งขันกีฬานักเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ปาริชาตเกมส์” 

ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  
ครูผู้ฝึกซ้อม นายพรเทพ  บุณยกุล 



รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“ปาริชาตเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท อายุไม่เกิน 18 

ปีหญิง 
 

  1.น.ส อมรา สุวัณรากรณ์  2.น.สปุณยาพร วิเชียร 
  3.น.ส ชลพรรษ ปานสี  4.น.สจีรวรรณ ก้อนคํา  
  ครูผู้ฝึกซ้อม นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 



รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 41  

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กีฬาเซปักตะกร้อ ระดับจังหวัด ประเภททีมเดี่ยวหญิง 
 

  1.น.ส อมรา สุวัณรากรณ์  2. น.สปุณยาพร วิเชียร 
  3.น.ส ชลพรรษ ปานสี  4.น.สจีรวรรณ ก้อนคํา 
  5.ด.ญ พัชรธิดา ศักดิ์พงษ์  
 
 ครูผู้ฝึกซ้อม นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 



 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิครั้งที่ 36  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 อุทัยธานีเกมส์ ระดับจังหวัด  
 
   นายวิศรุต  นาครัตน์ 
 
  ครูผู้ฝึกซ้อม นายพิภพ  วัดกิ่ง 



 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง กีฬานักเรียนนักศึกษาแหง่ชาต ิครั้งที่ 41 อุดรเกมส์  

ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด  
 
   นายคณาศักดิ์ ดอนอินไชย 
   นางสาววิภาวดี  เจริญทรง 
 
  ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร 

 


