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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
ประวัติโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  แต่เดิมนั้นก าเนิดมาจากการที่บิดา มารดาน ากุลบุตรมาฝากเป็นศิษย์วัด
กินอยู่หลับนอนที่วัดเพ่ือศึกษาเล่าเรียนกับพระผู้เป็นอาจารย์มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล  คล้ายกับเป็นครูใหญ่         
พระลูกวัดเป็นครูน้อย  อาศัยกุฏิพระและศาลาการเปรียญหน้าโบสถ์หน้าวิหารของวัดเขมาภิรตารามเป็น
สถานที่เล่าเรียน  ในสมัยนั้นวิชาที่สอนมี  วิชาภาษาไทย  ภาษาขอม  การอ่าน  การเขียน  การคัดลายมือ  
ศีลธรรม  พระพุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์  พงศาวดารไทย  จากความรู้และประสบการณ์จากพระผู้สอน 

 พ.ศ.2443  ท่านเจ้าคุณ พระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป)  เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามขึ้นครอง

วัด  ท่านมีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญยิ่งขึ้น  ประจวบกับเป็นรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้ขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมืองมี
การตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลในหัวเมืองหลายแห่ง  โดยมีกรมศึกษาธิการในสมัยนั้น  เป็น
ผู้ด าเนินการตามราชประสงค์  ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตเห็นว่า  กุลบุตรที่นิยมเข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมากขึ้นเรื่อย ๆ ควรจะด าเนินการ  ขอจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นจึงได้ติดต่อ   
กรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นท่ีวัดเขมาภิรตาราม 

 พ.ศ.2449  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้รื้อพระที่นั่งมูลมณเฑียร  ซึ่งอยู่

ในพระบรมมหาราชวัง  มาปลูกที่วัดเขมาภิรตารามและทรงพระราชทานให้ใช้เป็นโรงเรียนนับว่าเป็นอาคาร
หลังแรกของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 พ.ศ.2450  กรมศึกษาธิการ  จึงได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดเขมาภิรตารามโดย  ให้ชื่อว่า  

“โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม” ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น โรงเรียนรัฐบาล สถานศึกษาเล่าเรียน และยังคงใช้พระ
ที่นั่งมูลมณเฑียรที่สร้างขึ้นใหม่ศาลาภายในวัดต่างๆกุฏิพระและใต้อาคารเรียนเรื่อยมาโดยมีท่านเจ้าคุณพระ
วินัยรักขิตเป็นผู้อุปการะโรงเรียน 

 พ.ศ.2482  โรงเรียนเริ่มมีอาคารไม้ 2 ชั้น  จ านวน 1 หลัง  มี 12 ห้องเรียนและได้เปลี่ยนชื่อ 

โรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนกลาโหมอุทิศ”  เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่กระทรวงกลาโหม  ร่วมกับข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม  ที่บริจาคเงิน  6,000  บาท  และกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เงินสมทบอีก  3,840 บาท  และ
ใช้พระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียน 

 พ.ศ.2495  ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ให้กระทรวงศึกษาธิการ  

ติดต่อขอซื้อที่ดินของชาวบ้าน  ทางทิศเหนือของวัดอีก 13 ไร่ 86 ตารางวา  และรวมกับที่ดินของวัด 3 ไร่     
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1 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา  ท าการปรับปรุงก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น แบบ 242 จ านวน 22 ห้องเรียน  ปัจจุบันคือ  อาคาร 1  สิ้นเงินก่อสร้าง  6,966,900 บาท  ใช้
เป็นอาคารเรียนเมื่อ  25  มิถุนายน  2497  โดย  ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มาเป็นประธานพิธีเปิด  
และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม” 

 พ.ศ.2498  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินต่อเติมอาคาร 1 อีก 10 ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,500,000 

บาท  รวมเป็น 32 ห้องเรียน 

 พ.ศ.2513  ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น  1 หลัง  จ านวน  18 ห้องเรียน  ปัจจุบันคือ   

อาคาร 2 

 พ.ศ.2515  สร้างเรือนกลาโหมเป็นอาคารไม้  ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วในปี พ.ศ.2530 

 พ.ศ.2516  ได้รับประมาณ  2,800,000 บาท  สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  อีก 1 หลัง ปัจจุบันคือ  

อาคาร 4 

 พ.ศ.2516-2518 ได้รับงบประมาณ  4,000,000 บาท  ต่อเติมอาคาร 6  จ านวน 6 ห้องเรียน

ปรับปรุงเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ชั้นล่าง  เป็นห้องสมุดและสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม  จ านวน 6 หน่วย  
ต่อมาในปี พ.ศ.2542  ได้รื้อชั้นล่างท าเป็นพ้ืนที่พักผ่อนและเล่นกีฬาของนักเรียน 

 พ.ศ.2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  5,000,000 บาท  สร้างอาคารพิเศษ 1 หลัง ปัจจุบัน คือ 

อาคาร 5 

 พ.ศ.2527  สมาคมศิษย์เก่าเขมาภิรตาราม  จัดสร้าง  “ศาลากตัญญูกตเวทิตานนุสรณ์” 

ประดิษฐานรูปหล่อพระวินัยรักขิต ผู้ให้ก าเนิดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคาร 1 

 พ.ศ.2530  สมาคมศิษย์เก่า เขมาภิรตาราม  สมาคมผู้ปกครองและครูเขมาภิรตาราม  และผู้มีจิต

ศรัทธา  ร่วมกันบริจาคเงินสร้างหอสมุด “พระเทพญาณกวี” แทนอาคาร 3 ที่รื้อไป 

 พ.ศ.2531  ได้รับงบประมาณ  3,500,000 บาท  สร้างอาคารหอประชุมและโรงอาหารและตั้งชื่อ

เป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ว่า  “หอประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม” 

 พ.ศ.2532  ได้รับอนุเคราะห์ จากสมาคมศิษย์เก่า เขมาภิรตาราม  สร้างอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล 

ป.พิบูลสงคราม เป็นเงิน 1,114,000 บาท  และท าพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2532 

 พ.ศ.2533  ได้รับงบประมาณ  5,850,400 บาท  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น  ปัจจุบันคือ

อาคารพลศึกษาหรือ อาคาร 3 

 พ.ศ.2536  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่               

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ.2539-2541  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศกึษาจ านวน 3,800,000 บาท  ก่อสร้างอาคาร

เรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น  ปัจจุบันคือ อาคาร 6   



 
3 

พ.ศ.2541  ได้รับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  จ านวน  260,000 บาท  สมาคมศิษย์

เก่าเขมาภิรตาราม  จ านวน  200,000 บาท  และเงินบริจาคอ่ืนๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000 บาท  สร้าง
เสาธงพร้อมฐาน  เทพ้ืนสนามกีฬาเป็นคอนกรีต  ปรับแต่งสนามโดยรอบให้สวยงามและจัดซ่อมประตูอัลลอยด์
หน้าอาคารเรียน 1 

 พ.ศ.2542  ได้รับงบประมาณท าระบบระบายน้ า  และบ าบัดน้ าเสีย  เป็นเงิน  1,600,000 บาท  

ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานของชาติ  โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารเรียนและ
อาคารประกอบต่าง ๆ 

 พ.ศ.2543  ได้ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชาย  ท าประตูม้วน  เหล็กดัดหน้าต่าง  อาคารเรียนต่าง ๆ     

ต่อเติมหลังคาบริเวณระเบียงห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงครามและห้องอาหารครู 

 พ.ศ.2544  ได้ปรับปรุงโรงอาหารโดยปูพื้นเป็นกระเบื้องและจัดท าช่องกั้นทางเดินเข้าร้าน 

 พ.ศ.2545  ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูเขมาภิรตาราม  จ านวน  98,000 บาท  

สร้างห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง 

 พ.ศ.2546  ทาสีหลังคา อาคาร 1  และอาคาร 5  และปรับปรุงศาลาหลวงปู่คง  ปัญญาทีโป 

 พ.ศ.2547  จัดท าห้อง ICT  ห้อง  Resources  Center  และห้อง  Self  Access  ปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จัดท าเวทีหน้าเสาธง  ป้ายชื่อหน้าโรงเรียน ซ่อมแซมอาคาร 1 

 พ.ศ.2548  จัดท าห้อง  E-Learning ห้องปฏิบัติการ สอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา) 

 พ.ศ.2549  ปรับปรุงทาสีและปูพ้ืนกระเบื้องห้องเรียน อาคาร 5 

 พ.ศ.2550  ปรับปรุงอาคาร 1  เป็นอาคารส านักงานฝ่ายต่าง ๆ  ห้องสมุด  และพิพิธภัณฑ์

การศึกษา  ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์  โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (E.P.)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
นอกจากนี้ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยรวมทั้งโรงเรียนดังนี้ 
  -  ปรับปรุงโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์เป็นอาคารศิลปศึกษา (อาคาร 3) 
  -   ปรับปรุงอาคาร 2  เป็นอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
  -  ปรับปรุงอาคารหอสมุดพระเทพญาณกวีเป็นส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและห้องเรียน
พิเศษโครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
  -  ปรับปรุงอาคาร 4  เป็นอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -  ปรับปรุงอาคาร 6  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามโรงเรียน  โดยจัดสร้างศาลาทรงไทย  จ านวน 5 หลัง  
พร้อมจัดสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสวนหย่อม  สวนหิน 
  -  ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียนเป็นลานซีเมนต์เต็มพ้ืนที่ 

 พ.ศ.2551  ปรับปรุงหอประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม  โดยติดแอร์เต็มรูปแบบจ านวน 15 ตัว 

 พ.ศ.2552  ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียน 

 พ.ศ.2553  สร้างบ่อดักไขมันในโรงอาหาร  ท าโต๊ะอาหารและเก้าอ้ีแสตนเลสส าหรับนักเรียนในโรง

อาหาร  จ านวน 30 ชุด   

 พ.ศ.2554  สร้างศาลาทรงไทย 3 หลัง อาคาร 5 

  - สร้างบ้านพักครู  จ านวน 13 ยูนิต  หลังอาคาร 5 
  - ย้ายศาลาทรงไทย  จ านวน 3 หลังจากหลังอาคาร 1  ไปสร้างใหม่ที่หน้าอาคาร 1            
ด้านวัดเขมาภิรตาราม  โดยรวมศาลาจาก 3 หลังเดิมเป็น 2 หลัง 

  พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ  .จ านวน    14  ล้านบาท และโรงเรียนจัดหา

งบประมาณสมทบ    14  ล้านบาท  สร้างอาคารเรียน    5  ชั้น   เป็นจ านวนเงิน 28 ล้านบาท จ านวน 1 หลัง 
ปัจจุบันคือ อาคาร 3 

  พ.ศ.2554 -2555 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 106 ล้านบาท 

ในการสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น1 หลัง ปัจจุบันคือ อาคาร 7 

พ.ศ.2557  ปรับปรุงอาคาร 7 โดยการติดตั้งแผงก้ันกันแสงรอบอาคาร 

พ.ศ.2558  ปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคาร 7 โดยการเทพ้ืนและปูกระเบื้อง  

       ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน 
       ปรับปรุงห้องเรียนโครงการ English Program  จ านวน 1 ห้อง 

 

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี ้
1. อาคารเรียนแบบ 242 (อาคาร 1)   จ านวน  1     หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 318  (อาคาร 2)   จ านวน  1     หลัง 
3. อาคารเรียน (อาคาร 3)    จ านวน  1     หลัง 
4. อาคารเรียนแบบ พ419 (อาคาร 4)   จ านวน  1     หลัง 
5. อาคารเรียนแบบ 414(10) (อาคาร 5)   จ านวน    1  หลัง 
6. อาคาร พ 7 ชั้น (อาคาร 6)    จ านวน    1  หลัง 
7. อาคาร พ 8 ชั้น (อาคาร 7)    จ านวน    1  หลัง 
8. อาคารพลศึกษา อ 2ช ยิมส์    จ านวน  1     หลัง 
9. โรงอาหารและหอประชุม    จ านวน  1     หลัง 
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10. บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง    จ านวน 1    3 ยูนิต 
11. ห้องน้ า ห้องส้วม นอกอาคาร    จ านวน     4  หลัง 
12. ห้องน้ า ห้องส้วมในอาคาร    จ านวน   13  ห้อง 
13. ศาลาทรงไทย     จ านวน     8  หลัง 

 
************************************************** 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน : เจดีย์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน : พระพุทธชินราช 
 
สีประจ าโรงเรียน : น้ าเงิน เหลือง แดง 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นนนทรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่ตั้ง : 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม   

ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

โทรศัพท์ : 0 25250830, 0 25250470 
 
โทรสาร(Fax) : 0 29665989 (บริหารงานงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร) 

: 0 29665987 (บริหารงานทั่วไป) 
: 0 29665988 (บริหารงานกิจการนักเรียน) 
: 0 25274167 (บริหารงานวิชาการ) 
 

เว็บไซต์(Website) : http://www.Kma.ac.th 
 
E-mail : khemapirataram@hotmail.com 

http://www.kma.ac.th/
mailto:khemapirataram@hotmail.com
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ที่ตั้งและการเดินทาง 

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งและผังการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งโรงเรียน    เลขที่  74/11  ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัด นนทบุรี 11000 

ขนาดโรงเรียน   ขนาดใหญ่พิเศษ 

จ านวนพื้นที่   16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา   

เปิดสอนระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการจัดชั้นเรียน  16 : 16: 16 / 14 : 14 : 14 

การเดินทางของนักเรียน  ไป – กลับ 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนเมืองที่มีอาณาเขต

ติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ถนน 

 ทิศใต้   วัดเขมาภิรตาราม 

 ทิศตะวันออก  ถนนพิบูลสงคราม 

 ทิศตะวันตก  ติดแม่น้ าเจ้าพระยา 

สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และอุตสาหกรรม 
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คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอธิชาติ  สวัสดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวเดือนฉาย  ชุติด ารง 
รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางเบญจมาศ  ย้ิมม่ิง 
รองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นางแน่งน้อย   เพ็งพันธุ์ 
รองฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายศุภนัย   ศิริวุฒิ 
รองฯกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 



 
10 

เกียรติภูมิโรงเรียน 

 
1. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ             

ในปี  พ.ศ.2536 
2. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตการศึกษา 

1  ในปี พ.ศ.2536 
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากกรมรักษาดินแดน ในปี พ.ศ.2540 
4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องและเครือข่ายทดลองใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
      ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ในปี พ.ศ.2542 
5. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย  ประจ าจังหวัดนนทบุรี  ในปี พ.ศ.2543 
6. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านจากบริษัทนามมี บุ๊คส์ ในปี พ.ศ.2545 
7. ได้รับโล่สามศร ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ.2546 
8. ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ในปี พ.ศ.2546 
9. ได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี พ.ศ.2548 
10. ได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ในปี พ.ศ.2549 
11. ได้จัดโครงการปรับปรุงอาคาร 1  และระบบส านักงาน  ในปี พ.ศ.2550 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างศาลาทรงไทย 5 หลัง  ในปี พ.ศ.2550 
13. ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2551  มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านท านองเสนาะ  ในปี 2551  มหาวิทยาลัยมหิดล 
15. ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนร้อยกรอง (กาพย์ฉบัง 16)  ระดับช่วงชั้นที่ 3  ปี พ.ศ.2551 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
16. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การขับเสภา  ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
17. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดเพลงกล่อมเด็ก  ช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
18. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทงามอย่างไทย งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
19. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ละครคุณธรม งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
20. ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ  ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปี พ.ศ.2551 
21. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดเล่านิทานธรรมะ งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
22. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเกม 24  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ปี พ.ศ.2551 
23. ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขัน  180 IQ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี พ.ศ.2551 
24. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
 ปี พ.ศ.2551 
25. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพฯ 
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       เขต 1 ปี พ.ศ.2551 
26. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  

ปี พ.ศ.2551 
27. ได้รับรางวัลเหรียญทอง หุ่นยนต์ท ามือ  ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
28. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  หุ่นยนต์อัตโนมัติ  ช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
29. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
30. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
31. ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  การเขียนภาพไฮโซเมตริก ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปะหัตกรรม ปี พ.ศ.2551 
32. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
33. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การจัดถาดไม้ประดับ ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
34. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแปรรูปอาหารช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
35. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเขียน Home page ช่วงชั้นที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 
 ปี พ.ศ.2551 
36. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียน Home page ช่วงชั้นที่4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 
 ปี พ.ศ.2551 
37. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซด์ ช่วงชั้นที่ 3  เกียรติบัตรพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิง 
 อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี  ร.ร.เครือไทยเทค 
38. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซด์ ช่วงชั้นที่ 4  เกียรติบัตรพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิง 
 อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี  ร.ร.เครือไทยเทค 
39. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่4 งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
40. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ช่วงชั้นที่ 3-4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
41. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รวมพลัง “ศิลป์สร้างสรรค์” ชว่งชั้นที่4 งานศิลปะหัตกรรม ปี พ.ศ.2551 
42. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดละครโรงเล็ก  ช่วงชั้นที่ 3-4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2551 
43. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันยามาฮาลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 8  ปี พ.ศ.2551   
 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
44. ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  (นายธีรศักดิ์  พรมพิมล) 
45. ได้รับรางวัลครูดีเด่นวิชาคณิตศาสตร์  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี พ.ศ.2551 
 (นางสาววรรณรัตน์  โปษกานนท์) 
46. ได้รับรางวัลครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี พ.ศ.2551 
 (นางนฤดี  สถิตวิบูรณ์) 
47. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2552 
48. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2552 
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49. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม GSP 
ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2552 

50. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม GSP 
ช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2552 

51. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย)  
ช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2552 

52. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สาขาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
53. ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคกลาง  ในการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์  
 ช่วงชั้นที่ 3  บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด ปี พ.ศ.2552 
54. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อเรื่อง “นนทบุรีเมืองน่าอยู่” ช่วงชั้นที่ 3 
 เทศบาลนครนนทบุรี  ปี พ.ศ.2552 
55. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ  ช่วงชั้นที่ 3   

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)  ปี พ.ศ.2552 
56. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
57. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่ 4  ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
58. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานธรรมะ (รายบุคคล) ช่วงชั้นที่3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
59. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานธรรมะ(รายบุคคล)  ช่วงชั้นที่ 4  ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
60. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ศุนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
61. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการสังคม  ช่วงชั้นที่ 4  ศูนย์พัฒนาการวิชาการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
62. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันประกวดร้องเพลงคุณธรรมศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
63. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนา และวัฒนธรรม  สพท.นบ.เขต 1  ปี พ.ศ.2552 
64. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้นงานศิลปหัตถกรรม  ปี พ.ศ.2552 
65. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกีฬา  กรีฑาจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2552 
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66. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขัน  คาราเต้-โด  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา 
แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2552 

67. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน เปตอง กีฬา  กรีฑาจังหวัดนนทบุรี  ปี พ.ศ.2552 
68. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันตะกร้อ กีฬา กรีฑาจังหวัดนนทบุรี  ปี พ.ศ.2552 
69. ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง  การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมที่ 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปี พ.ศ.2552 
70. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ตอนต้นในหัวข้อ  ลดภาวะโลกร้อน  งานศิลปหัตถกรรม  ปี พ.ศ.2552 
71. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี พ.ศ.2552 
72. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ.2552 
73. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เพลงกล่อมเด็ก  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ.2552 
74. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงงานคณิตศาสตร์(สร้างทฤษฎี) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ.2552 
75. ได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
       ป ีพ.ศ.2552 
76. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน  นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2553 
77. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น  ช่วงชั้นที่ 3-4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
 ปีการศึกษา 2552 
78. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท าน้ าพริกผักสดเครื่องเคียง  ช่วงชั้นที่ 3  ปีการศึกษา 2552 
79. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดท าสวนถามแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่ 3  ปีการศึกษา 2552 
80. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมน าเสนอ  ช่วงชั้นที่ 3  ปีการศึกษา 2552 
81. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสุขภาพ  ช่วงชั้นที่ 3  ปีการศึกษา 2552 
82. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
83. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันว่ายน้ าเดี่ยวผสมระยะทาง 200 เมตร, ฟรีสไตล์  ระยะทาง 50 เมตร, 
 ฟรีสไตล์ ระยะ 200 เมตร  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
84. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 2552  จากเทศบาลนครนนทบุรี 
85. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากส านักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ร่วมกับธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2553 
86. รางวัลชมเชยอันดับ 2  การประกวดสถานศึกษาดีเด่นในการแข่งขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1  ร่วมกับวัฒนธรรม  จังหวัดนนทบุรี ปี 2553 
87. รองชนะเลิศการแข่งขัน  Drum Pattern (แข่งขันตีกลอง) แข่งขันวงโยธวาทิต ณ ประเทศมาเลเซีย  เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2553 
88. ชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิต ณ ประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2553 
89. ชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิต  ดิวิชั่น 2  KUALA LUMPUR MARCHING BAND COMPETTION2010 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2553 
90. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประจ าปีการศึกษา 2553 
91. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
 หอวังนนทบุรี  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2554 
92. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
 หอวังนนทบุรี  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2554 
93. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (แบบร่อนนาน)  ระดับ ม.ปลาย   

ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี  เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  พ.ศ.2554 
94. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  วันที่  29  กันยายน  2554 
95. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.ปลาย  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  วันที่  25  สิงหาคม  2554 
96. รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.ต้น  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2554 
97. รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.ปลาย  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2554 
98. รางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  วันที่  25  สิงหาคม  2555 
99. รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  วันที่  25 สิงหาคม  2555 
100. รางวัลเหรียญทอง  วิชาโลกศึกษา  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  วันที่ 25  สิงหาคม  2555 
101. รางวัลชนะเลิศ  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2554  (โครงการคุณค่าชีวิตงาม)  

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  วันที่  19  สิงหาคม  2555 



 
15 

102. รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหากฎหมายวันระพี  จากศาลเยาวชน และครอบครัว  จังหวัดนนทบุรี 
 วันที่  5  สิงหาคม  2555 
103. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 20-21 ธันวาคม  2554 
104. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า  กีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 33  ณ จังหวัดอุบลราชธานี   

ระหว่างวันที่  21-31  มกราคม  2555 
105. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า  ประเภทว่ายน้ าท่ากรรเชียง 50 เมตร  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 33  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  21-31  มกราคม  2555 
106. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา  งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ   
 ประจ าปี 2555  วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร  วันที่  2  มีนาคม  2555 
107. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ทีม 1  งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  

ประจ าปี 2555  วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร  วันที่  2  มีนาคม  2555 
108. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ  การตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ  จากสถาบันพัฒนา

ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2555 
109. รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ  การประกวดภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  

ครั้งที่ 61  ปีการศึกษา 2554  ณ เมืองทองธานี นนทบุรี  วันที่  27  มกราคม  2555  
110. รางวัลเหรียญเงินระดับภาค  การประกวดภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  

ครั้งที่ 61  ปีการศึกษา 2554  จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่  11  มกราคม  2555 
111. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ 10 มีนาคม 2556 
112. รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที่ 10 

มีนาคม 2556 
113. รางวัลชมเชยการแข่งขันบรรยายธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที่ 10 มีนาคม 

2556 
114. รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ งานนมัสการพระบรม

สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 
115. รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ งานนมัสการพระบรม

สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 
116. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 2556  

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 
117. รางวัลชมเชยการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 2556                  

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 
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118. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

119. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

120. รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพวันมาฆบูชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

121. รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ไม่จ ากัดระดับชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

122. รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

123. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนนท์  วันที่ 29 
มกราคม 2556 

124. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก. งานประจ าปีวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
วันที่ 28 เมษายน 2556 

125. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที่ 
10 มีนาคม 2556 

126. รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที่  10 
มีนาคม 2556 

127. รางวัลชมเชยการแข่งขันบรรยายธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที่   10 มีนาคม 
2556 

128. รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

129. รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

130. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจ าปี 2556   
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

131. รางวัลชมเชยการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 2556                  
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

132. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

133. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 
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134. รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพวันมาฆบูชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ประจ าปี 2556 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

135. รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ไม่จ ากัดระดับชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

136. รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

137. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนนทบุรี  วันที่ 
29 มกราคม 2556 

138. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก. งานประจ าปีวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
วันที่ 28 เมษายน 2556 

139. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง  ชนะเลิศประกวดดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

140. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

141. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง   การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ต้น ประเภท ชาย  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

142. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

143. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ม. ปลาย  ประเภทหญิงงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

144. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. ต้น ประเภท หญิงงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย ภาคกลางและ                     
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

145. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย ประเภทชายการประกวดขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท หญิง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 
63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

146. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงสากล ม.ปลาย ประเภทชาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

147. ประกาศนียบัตรเหรียญทองการประกวดเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 

148. ประกาศนียบัตรเหรียญทองการประกวดระนาดเอก ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 
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149. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง การประกวดฆ้องวงใหญ่ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2556 
150. รางวัลเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ( Impromptu Speech ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ปี

การศึกษา 2556   
151. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง พหุภาษา ( Multi Skill Competition) ระดับม.ต้น                 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 
152. รางวัลเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ (Impromptu Speech ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
153. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ (Impromptu Speech ) งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
154. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ASEAN QUIZ ระดับม.ต้น   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา        

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
155. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง พหุภาษา (Multi Skill Com) ระดับ ม.ต้น ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
156. รางวัลเหรียญทอง ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.ต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
157. รางวัลเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์  ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรีปีการศึกษา 255 
158. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะพาน ภาษา – ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ระดับม.ปลาย โรงเรียน

ปากเกร็ด จ.นนทบุรีปีการศึกษา 2556  
159. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับม.ปลาย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                           

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 
160. ประกาศนียบัตรรับรองจากประเทศจีน ในการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง สถาบัน Hanban                   

ปีการศึกษา 2556 
161. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดสร้างผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 

ระดับ ม.ปลาย  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 ปีการศึกษา 2556 

162. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดสร้างผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับ ม.ต้น  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 3 ปีการศึกษา 2556 

163. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ ม.ต้น  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 
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164. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ต้น           
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3                           
ปีการศึกษา 2556 

165. รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ ม.ปลาย  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 

166. รางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 

167. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 

168. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปี
การศึกษา 2556 

169. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556 

170. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์        
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2556 

171. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การตอบปัญหาธรรมะ ระดับ ม.ต้น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

172. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การตอบปัญหาธรรมะ ระดับ ม.ปลาย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

173. รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหากฎหมายระดับม.ปลายจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี      
ปีการศึกษา 2556 

174. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับ ม.ต้น  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 
2556 

175. รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ม.ปลาย  วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี      
ปีการศึกษา 2556 

176. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับม.ต้น วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 
2556 

177. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับม.ปลาย วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 
2556 
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178. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเล่านิทานธรรมมะ ระดับ ม. ต้น วัดเขมาภิรตาราม               
จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 

179. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานธรรมมะ ระดับ ม.ปลาย  วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี                   
ปีการศึกษา 2556 

180. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ระดับ ม.ปลายวัดเขมาภิรตาราม 
จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 

181. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับ ม.ปลาย ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2556 

182. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับเหรียญทอง  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี         
ปีการศกึษา 2556 

183. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  จังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 

184. รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา 2556 

185. รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

186. รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

187. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับ ม.ต้น  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

188. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

189. รางวัล เหรียญทองอันดับ 1การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2556 

190. รางวัล เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2556 

191. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดละครคุณธรรม  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

192. รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับม.ต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

193. รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับม.ปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 
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194. เกียรติบัตร การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ ม.ปลาย   
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

195. เกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับม.ปลาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า         
ปีการศึกษา 2556 

196. เกียรติบัตรการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 มูลนิธิร่มฉัตรและกระทรวงศึกษาธิการ           
ปีการศึกษา 2556 

197. เกียรติบัตรการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 มูลนิธิร่มฉัตรและกระทรวงศึกษาธิการ              
ปีการศึกษา 2556 

198. เกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา “ The 8th Pre Bio Olympic 2013” คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 

199. เกียรติบัตร การตอบปัญหาเคมีระดับม.ปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 34  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

200. เกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3ปีการศึกษา 2556 

201. เกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 

202. เกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการชีววิทยาและปัญหาเก่ียวกับสัตว์ในงานมหิดลคนรักสัตว์    
ครั้งที่ 10  คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปีการศึกษา 2556 

203. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีโลก  ครั้งที่ 17 ณ เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ประเภท Show band เมื่อปีการศึกษา 2556 

204. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดดนตรีโลก  ครั้งที่ 17 ณ เมืองแครคราด ประเทศ เนเธอร์แลนด์  
ประเภท Marching band เมื่อปีการศึกษา 2556 

205.เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.1 –ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

206.เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ระดับชั้น       
ม.4 –ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งท่ี 64 ปีการศึกษา 2557 

207.เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ระดับชั้น ม.1 –ม. 3          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

208.เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

209.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับชั้นม.1 -  ม.3     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
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210.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

211.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

212.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลและประเภทบินนาน         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

213.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

214.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

215.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

216.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

217.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง  ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

218.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

219.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

220.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์  ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

221.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร 
กรุงเทพมหานคร 

222.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบรรยายธรรมระดับจังหวัดเนื่องในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา 
ณ วัดแคนอก 

223.ได้รับรางวัลชนะลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาด ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

224.ได้รับรางวัลชนะลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

225.ได้รับรางวัลชนะลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
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226.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
       ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
227.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 – ม.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
228.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน ม.1 – ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
229.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน  ม.4 – ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
230.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1 – ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
231.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.4 – ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
232.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานจักสานไม้ไผ่  ม.1 – ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
234.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานจักสานไม้ไผ่  ม.4 – ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
235.ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ม.1– ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
236.ได้รับรางวัลชนะลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น   

ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
237.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น   

ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
238.ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาจีนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ปีการศึกษา 2558 
239.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 
240.ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการค้นคว้าคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
241.ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการ Open House แพทย์

วชิระ ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
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242.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทองกิจกรรมท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย)ระดับชั้นม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558 

243.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองกิจกรรมท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ระดับชั้นม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 
2558 

244.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นม.ต้นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 

245.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองกิจกรรมจัดสวนแก้วระดับม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558 

246.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทองกิจกรรมประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญระดับชั้นม.ปลายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 

247.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดกระทงจากเทศบาลนครนนทบุรี 
248.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 

ระดับชั้นม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 
2558 

249.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

250.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมจัดสวนแก้วระดับม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

251.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย ปีการศึกษา2558  จากวัดละหารอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 

252.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 

253.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 

254.ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

255.ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

256.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภททีม (3 คน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 
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257.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจ าปี 2558 
258.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจ าปี 2558 
259.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3การแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 Thailand 

Robotest Junior 2015รายการแข่งขัน Transporter Robot (หุ่นยนต์ขนของ) 
260.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขัน สร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3จาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
261.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  

ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
262.ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
263.ได้รับรางวัลเหรียญทองพุ่งแหลน การแข่งขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี รุ่นอายุ 16 ปี ปีการศึกษา 2558 
264.ได้รับเกียรติบัตรอันดับที่ 3กีฬาแฮนด์บอลนักเรียน/ นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ตัวแทน 

เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
265.ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ ากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา 2558 
266.ได้รับ 4 เหรียญทอง1เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกลีลารุ่นอายุ     

12-13 ปีกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ปี2558  
267.ได้รับรางวัล 4เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันว่ายน้ ากีฬาระหว่าง

โรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา 2558 
268.ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันคาราเต้โด นครสวรรค์เกมส์ 2558 
269.ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์เกมส์ 2558 
270.ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก นครสวรรค์เกมส์ 2558 
271.ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยสมัครเล่นคัดภาคกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เข้ารอบประเทศที่

นครศรีธรรมราช 
272. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองและได้รับคัดเลือกจากสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทย

ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 39 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

273.ได้รับรางวัล 6 เหรียญทองแดงการแข่งขันว่ายน้ านครศรีธรรมราชเกมส์ 2558 
274.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัดนนทบุรี 
275. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
276.ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง )มัธยมศึกษาตอนปลาย(        

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
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277.ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(มัธยมศึกษาตอนต้น) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

278.ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559  

279.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

280.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

281.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม  ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

282.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

283.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.4 – ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

284.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

285.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.4 – ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

286.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

287.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

288.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

289.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

290.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 – ม.63 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

291.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

292.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
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293.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

294.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

295.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1 – ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

296.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

297. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ม.1 – ม.6                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

298. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.4 – ม.6             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

299.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1 – ม.3            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

300.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.4 – ม.6            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

301.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.4 – ม.6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

302.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชาย ม.1 – ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

303.ได้รับรางวัลเกยีรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.1 – ม.3           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

304.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.4 – ม.6           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

305.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงม.1 –ม.3            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

306.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงม.4 – ม.6           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

307.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม( Wind Ensemble) 
       ม.4 – ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
308.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดขับขานประสานเสียง ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
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309.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันร าวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

310.ได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน ชมเชยอันดับ 1ประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดา สยามบรมราชกุมารี  ประเภทมาร์ชชิ่ง 

311.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

312.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองคิดเลขเร็ว ม.4 – ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

313.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

314.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

315.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 

316. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 

317.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาตอบปัญหาศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2559 

318.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
       ระดับม.4 – ม.6 ปีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งท่ี 66 การศึกษา 2559 
319.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
320.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวาน (ขนม

ไทย) ระดับ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
321.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
322.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
323.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
324.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 – ม.3    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
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325.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

326.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ระดับ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

327.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

328.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

329.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

330.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  ม.1 – ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

331.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1 – ม.3      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

332.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1 – ม.3              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

333.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 

334.ได้รับรางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1 การวาดภาพระบายสี บกพร่องการเรียนรู้ ม.1 – ม.3  จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศกึษา 2559 

335.ได้รับรางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1การวาดภาพระบายสี ออทิสติก ม.1 – ม.3 จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศึกษา 2559 

336.ได้รับรางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint บกพร่องทางการเรียนรู้จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศึกษา 2559 

337.ได้รับรางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสี ออทิสติก ม.1 –ม.3จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 


