
ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

“การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที� ๖”

ระดับมัธยมต้น  คือ เด็กหญิงวีรยา  ม่านแดง

“การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที� ๖”

ระดับประถมปลาย  คือ เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร

กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

กิจกรรม Marble slow race with paper roller coaster,

 gravity challenge.

1.ด.ช.บวร กุลธรรมโยธิน 

2.ด.ช.ณัฐสิทธิ� อินทคุณจินดา

3.ด.ช.ภทรพล ธรรมขันทา

4.ด.ช.ปัณณทัต ศรีวิจิตรปภรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กิจกรรม " การแข่งขันวาดภาพด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Paint) "

1.เด็กหญิงสาธิตา  บวรธรรมปิติ 

2.เด็กหญิงปาราวี  บรมินอาชากุล

การสอบวัดระดับความรู้ ระดับ ระดับ 1-6 เรียงจากง่ายไปยาก 

 

3 17-ก.ย.-60

ชนะเลิศ

ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560

รองชนะเลิศลําดับ

ที� 2

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

1 14-ส.ค.-60

25-ส.ค.-602

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

(ระดับที� 1 ) ได้

  

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยา เขตกล้วยนํ�าไทย

1.เด็กชายปัญญวัฒน์    อุดมโชคอนันต์  ป.4/2

2.เด็กชายนที    กรเสาวภาคย์   ป.5/2

3.เด็กชายสุทธิชัย  วรรณราช        ป.4/1

4.เด็กหญิงลักขณา   แซ่หวง        ป.4/3

5.เด็กชายปิยะ    ชิตต์วิมลกุล     ม.2/2

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ 

วิชาภาษาไทย (Thai Genius) 

1.เด็กชายประดิพัทธ์  โชคเขมเศรษฐ์  

ระดับชั�นประถมศึกษาตอนต้น(ป.2-3)    

2.เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร 

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 5    

วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius)

1.เด็กหญิงนันธนันท์  พัฒนะวัฒนวงศ์  

4

     

อันดับ 1  ระดับ

กรุงเทพมหานคร

อันดับ 1  ระดับ

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)   

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)

7.ด.ญ.ณิชาพัชร์  อมรรัตน์โกศล ม.1/2

สํานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็น

ภาษาที�สองของกระทรวงศึกษาธิการ HSK

(ระดับที� 2 ) ได้

คะแนน153 

(ระดับที� 2 ) ได้

คะแนน159 

(ระดับที� 1 ) ได้

คะแนน 198 

คะแนน

   

คะแนน 200 

คะแนนเต็ม

6.ด.ญ.นันท์นภัส  อร่ามอัมพร  ป.5/2



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  4    

2.เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์  

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  6

3.เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  6

วิชาภาษาอังกฤษ (English Genius)

1.เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร  

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  5   

2.เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  6

3.เด็กหญิงณิชาพัชร์  อมรรัตนโกศล  

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1

4.เด็กหญิงวีรยา  ม่านแดง  

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3

วิชาสังคมศึกษา (Social Genius) 

1.เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร  

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  5

2.เด็กหญิงโชติกา  แอนโก   

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1    

บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั�น  จํากัด

   

(ภาค)

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด

   

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด

   

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

3.เด็กหญิงอลีนา  สว่างวงษ์

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2    

4.เด็กหญิงอุทุมพร  ก๊กตระกูล  

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3

5.เด็กชายณัฐพงษ์  สุขปรีเปรม  

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3

มายเห

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

1.เด็กหญิงสุทัตตา  หมวกพิมาย เหรียญทอง

2.เด็กหญิงปาราวี  บรมินอาชากูล เหรียญทอง

3. เด็กหญิงนภวรรณ  ดนตรี เหรียญทอง

การแข่งขันอ่านออกเสียง

1.เด็กหญิงกัลยาณิน  ไชยนิตย์

2.เด็กชายนธกร  วรภัทรกิตติกร เหรียญทอง

3.เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  อินทรารักษ์ เหรียญทอง

4.เด็กชายธนกฤต  บุญญาวรกุล เหรียญทอง

การแข่งขันทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระ

เหรียญทอง

เหรียญทอง

                      ระดับจังหวัด  คือ  จังหวัดกรุงเทพฯ

5 20 พ.ย. 60

       

     

บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั�น  จํากัด

ระดับภาค คือ แบ่งเป็น  6  ภาค(กรุงเทพฯ ,ภาคใต,้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคเหนือ,ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

   

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)

   

กรุงเทพมหานคร

(ภาค)

อันดับ 1  ระดับ

จังหวัด



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

1.เด็กชายบรม  ธารสุวรรณวงศ์

2.เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีภูมาตร เหรียญเงิน

3.เด็กหญิงปริยากร  แสนเฉลิม เหรียญเงิน

4.เด็กชายฉัตรพล  โอวานนท์ชัย เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

เด็กชายธีธวัช  จรรยาอังกูร

เด็กชายรณกร  โตสวัสดิ� เหรียญเงิน

เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์ เหรียญทอง

เด็กชายพลเสฎฐ์  วงศ์ศุภธรรม เหรียญเงิน

การประกวดมารยาทไทย

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.1-3

1. เด็กชายพลไพศาล    อภิโชคนันท์  

2. เด็กหญิง อัญชัญ   พรเจริญ  

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.4-6 เหรียญทอง

1. เด็กชาย ภคภพ   บุรณศิริ  

2. เด็กหญิง อภิสรา   ศิริมาศ  

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1. เด็กชาย อัครวิทย์   องค์สกุล  

2. เด็กหญิง อุทุมพร  ก๊กตระกูล  

เหรยญทอง

เหรียญทอง

เหรียญทอง

20 พ.ย. 60
เหรียญทอง

เหรียญทอง

      

  

   งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

การแข่งขัน Science Show

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขปรีเปรม

2. เด็กหญิงวีรยา   ม่านแดง

3. เด็กหญิงอรุณีย์  องอาจวศินกุล

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

1.เด็กหญิงพรรณพิไล  คงคําศรี

2.เด็กหญิงไพรํา  จันตระกูล เหรียญเงิน

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ

1.เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ

2.เด็กชายจิรพัฒน์  สรรค์เสถียร เหรียญเงิน

3.เด็กหญิงนันท์นภัส  อร่ามอัมพร เหรียญทอง

4.เด็กชายนัฐนันท์  กําศร เหรียญทอง

5.เด็กหญิงกรชนก  เลิศปิยะ เหรียญเงิน

6.เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริพรพันธ์ เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

1.เด็กชายปิยะวุฒิ  พฤฒิภาคย์ทวี

2.เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ เหรียญทอง

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.4-6

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

  

เหรียญทอง

เหรียญทอง

  งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

1.เด็กหญิงสาธิตา  บวรธรรมปิติ   

2. เด็กหญิงเพชรภรณ์  ฟาง  

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีสรวล  

2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   อภิรักษ์นิยม  

3. เด็กชายกฤติน   คล้อยเขษม  

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

1.เด็กชายฟินท์ เลคส์ 

2.เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์ เหรียญทอง

3.เด็กหญิงณิชาพัชร์  อมรรัตนโกศล เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ

1.เด็กหญิงจารุภัทร  จันตระกูล

2.เด็กหญิงมายาวี  สดใส เหรียญทอง

3.เด็กหญิงทิตยาภรณ์ จิวประสาท เหรียญทอง

4.เด็กหญิงณิชกานต์  ธนรักษ์โภคิณ เหรียญทอง

5.เด็กหญิงณีรนุช  สวนมาลา เหรียญทอง

6.เด็กหญิงเกวลิน  หวังฤทธิไกรกุล เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

1.เด็กหญิงพรธิชา  เทียมคํา

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

20 พ.ย. 60

  

      

      



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

2.เด็กหญิงนภสร  เหมะตัว เหรียญทอง

3.เด็กหญิงนิชาภัทร  ชวนจิตต์ เหรียญเงิน

4.เด็กหญิงคณัสมน สวรรค์เสถียร เหรียญทอง

5.เด็กญิงวรรณพร  เตชะบรรณาพุทธ เหรียญทอง

6.เด็กหญิงนันทิกานต์  พัลลภเจริญกิจ เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะลูกเสือสํารอง

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.1-3

1. เด็กชายทอม    ฮาโกล

2. เด็กชายภูริชญา   อุลมาน

3. เด็กชายศิรภัส    ครองกิจเกษม 

4. เด็กหญิงพัลลภา   แย้มอําพันธ์ 

5. เด็กหญิงณัฐชา    ศักดิ�ไทยสมบูรณ์ 

6. เด็กชายพัชรพลฐ์   ติ�งจันทร์

การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.4-6

1. เด็กชายบวร  กุลธรรมโยธิน

2. เด็กชายปัณณทัต  ศรีวิจิตรปภรณ์

3. เด็กชาย ปวริศ   สถาพรอุดมเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เหรียญทอง

เหรียญทอง

  

20 พ.ย. 60

  งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�

     



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1. เด็กชายอรรถพล  นวลวิทยาพงค์  

2.  เด็กชายภราดร  นุขุนทด  

3.  เด็กชาย ปณิธาน  สังข์ศิลป์  

4.  เด็กชาย ธีรภัทร์   คุ้มเนตร  

5.  เด็กชาย ศุภกร  เลิศล้น  

6.  เด็กชาย พัทรพล  สีหาบง 

7.  เด็กชาย อิสนัยน์  อิ�มสมบูรณ์  

8.  เด็กชาย พัฒน์คณิต  อาจพูล  

การแข่งขันฟุตซอลงานวิชาการเขต 3   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ป.4 ป.

6 )

ทีมซางตาครู้สศึกษา ป.4-6

เด็กชาย ณฐกร  พึ�งแย้ม

เด็กชาย โชติวัฒน์   วงษ์ณะรัตน์

เด็กชาย กิตติ   จันเสรีกร

เด็กชาย ธีระวัฒน์    ชีโพธิ�

เด็กชาย ศรัณย์กร   ปีติชื�นชมกุล

เด็กชาย วีรภัทร   แก้วประสิทธิ�

เด็กชาย ปุณณวิช    สวรรค์ณภูมิ
ชนะเลิศ

  

เหรียญทอง

 งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

เด็กชาย รัฐภูมิ    อิ�มบุญเจือ

เด็กชาย อาร์ม    ปิยะตระภูมิ

เด็กชาย บูรพา    เตชะวิบูลย์ผล

เด็กชาย ธิติ  ศรทอง

เด็กชาย โชคชัย  โชคสิริพร

เด็กชาย ปุณญวีร์  สวรรค์ณภูมิ

เด็กชาย นฤภร  สิงห์คํา

เด็กชาย ธันวา  ปิยะตระภูมิ

การแข่งขันฟุตซอลงานวิชาการเขต 3  รุ่นอายุไม่เกิน 13-15 ปี หญิง (ม.1 –

ม.3)

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1.เด็กหญิง ธิดาพร    โคตรสมบูรณ์

2.เด็กหญิง กรชนก    เลิศปิยะ

3.เด็กหญิง มนฑกานต์   ไวยศรี

4.เด็กหญิง กนกวรรณ   เพียรทอง

5.เด็กหญิง วรินรัตน์   โสมาลา

6.เด็กหญิง เกศกมล   แซ่เล็ก

7.เด็กหญิง รุ่งอรุณ   สัมฤทธิ�นอก
ชนะเลิศ

20 พ.ย. 60

  

     

     



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

8.เด็กหญิง หนึ�งฤทัย  ชาวพะลาน

9.เด็กหญิง อรวรรณ  สิงห์สู่

10.เด็กหญิง สุกัญญา  เติมต่อ

11.เด็กหญิง ณัฐฌา  แหนพันธ์

12.เด็กหญิง เกวลิน  หวังฤทธิไกรกุล

13.เด็กหญิง พิชญาภัค  ศิริวัฒน์

14.เด็กหญิง พิศารัตน์  บุญเจริญ

15.เด็กหญิง จิรนันท์  ศรีสิงห์

การแข่งขันฟุตซอลงานวิชาการเขต 3  รุ่นอายุไม่เกิน 13-15 ปี ชาย (ม.1 –ม.

3)

ทีมซางตาครู้สศึกษา ม.1-3

1.เด็กชาย ธีรภัทร์    คุ้มเนตร

2.เด็กชาย ศุภกร   เลิศล้น

3.เด็กชาย ศักรินทร์   ไชยชาติ

4.เด็กชาย โอ๊ต  พิทักษ์วงศ์

5.เด็กชาย อรรถพล  นวลวิทยาพงค์

6.เด็กชาย ภราดร   นุขุนทด

7.เด็กชาย ปณิธาน   สังข์ศิลป์

8.เด็กชาย วัชรพงศ์   วงศ์นพรัตน์เลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 2

  

 งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

9.เด็กชาย อิสนัยน์   อิ�มสมบูรณ์

10.เด็กชาย พัฒน์คณิต    อาจพูล

11.เด็กชาย พัชรพล   เพียรมานะเจริญ

12.เด็กชาย คณิสรณ์   ศรศรี

13.เด็กชาย อดิศร   ทองแก้ว

14.เด็กชาย อัษฎา   ปานพ่วง

15.เด็กชาย ภัทรพงษ์   โพธิ�วัน

แขงขันวิทยาศาสตรประเภทบุคคล เหรียญทองแดง

ด.ช.วิญู  เอื้อศิริพันธ

29-ม.ค.-61 การแขงขันตอบปญหาวิชาการ

ด.ญ.นันทนภัส  อรามอัมพร

ด.ญ.ณิชาภา  เถื่อนมวง

การแขงขันเขียนสะกดคํา

ด.ญ.ศรีประภา  ดงคําศรี

การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

ด.ช.ภูเพชร  สุพพัตศาสตร

ด.ช.วิญู  เอื้อศิริพันธ

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

20 พ.ย. 60

  

 งานวิชาการเขต 3   โรงเรียนเซนต์แมรี�

     

กิจกรรมเปดบานวิชาการ “116 ป ศึกษา

นารีนิทรรศน”(SNR’S PART OF THE 

GALAXY)

ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ชนะเลิศ และเงิน

สด  1,000 บาท

ชนะเลิศ และเงิน

สด  1,000 บาท

ชนะเลิศ และเงิน

สด  1,000 บาท



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

ด.ญ.เพชราภรณ  ฟาง

ด.ช.ฉัตรพล  โอวานนทชัย

ด.ช.ธนกฤต  บุญญาวรกุล

ด.ญ.อาลีนา  ชางสวาง

การแขงขันเครื่องบินกระดาษพับ

ด.ช.บวร   กุลธรรมโยธิน

การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book)

ด.ช.ณัฏฐสิทธิ�  อินทคุณจินดา

การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ(Presentation)

ด.ญ.สาธิตา  บวรธรรมปิติ

การทดสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561

เปนผูสอบไดคะแนนวิชาสังคมศึกษายอดเยี่ยม

เด็กหญิงเพชรฤทัย  บางแจง

รองชนะเลิศอันดับ

 2   และเงินสด  

200 บาท

   

    

การทดสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

วิชาสังคมศึกษา

ยอดเยี�ยม ร้อยละ

 80.00

ชนะเลิศ และเงิน

สด  1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ

 2   และเงินสด  

200 บาท

รองชนะเลิศอันดับ

 1  และเงินสด  

800 บาท



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

การสอบวัดระดับความรู้

จัดโดย  สํานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที�สองของ

กระทรวงศึกษาธิการ มี 6 ระดับ 

ระดับ 1-6 เรียงจากง่ายไปยาก

เด็กชายสุทธิชัย  วรรณราช        ป.4/1

เด็กชายปัญญวัฒน์    อุดมโชคอนันต์  ป.4/2

เด็กชายปิยะวุฒิ      พฤฒิภาคย์ทวี     ป.3/1

การสอบแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017

ในวันที�  24/1/2561  AT CENTRAL PLAZA CHAENGWATTANA

เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์           วิชาคณิตศาสตร์

20-มี.ค.-61 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเหรียญทอง

 ประจําปี พ.ศ.2561 (ระดับประเทศ)

ได้รับแข่งขันทางวิชาการ ระดับเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)

ได้รับเหรียญ

ทองแดง

จัดโดย  สํานักงานดูแลการสอนภาษาจีน

เป็นภาษาที�สองของกระทรวงศึกษาธิการ

คะแนนทดสอบ

เต็ม  200  คะแนน

   ผลที�ได้จากการ

ทดสอบ HSK  

ระดับ2

คะแนนทดสอบ

เต็ม  200  คะแนน

   ผลที�ได้จากการ

ทดสอบ HSK  



ลําดับ วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน หน่วยงาน รางวัล

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายวิญ�ู  เอื�อศิริพันธ์           วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์    วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
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