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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตร ทีม A.Y.S. PRODUCTION โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภท สร้างสรรค์ IDEMITSU CONTEST 2016
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “สร้างสรรค์ ปันน้้าใจ”
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุน
โครงการจิตส้านึกรักเมืองไทย ปีที่ 8 ประจ้าปีพุทธศักราช 2559
ภายใต้หัวข้อ “Strong Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไป
ด้วยกัน” การประกวดแนวความคิดในเชิงศิลปะผ่านการวาดภาพ
และการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
เกียรติบัตรทีม A.Y.S. PRODUCTION โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับ
รางวั ล ชมเชย ใน “การการประกวดภาพยนตร์ สั้ น ” ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้หัวข้อ “Strong Together เราจะ
เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” จากโครงการจิตส้านึกรักเมืองไทย
ปีที่ 8 ประจ้าปีพุทธศักราช 2559 การประกวดแนวความคิดในเชิง
ศิลปะผ่านการวาดภาพและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศประเภทประชาชนทั่วไป/
อุดมศึกษา/เทียบเท่า หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical
Activity Leads to Happiness)”
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษาปีที่
1-6/เทียบเท่า หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสขุ (Physical
Activity Leads to Happiness)”
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
รณรงค์แต่งกายผ้าไทยดีเด่น โครงการประกวดแต่งกายผ้าไทย
ประจ้าปี 2559
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้สนับสนุนการจัดลานวัฒนธรรม
ในกิจกรรมการแสดงดนตรีลกู ทุ่ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจ้าปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง)

หน่วยงาน
ที่มอบ
บรัทน้้ามันอพอล
โล่ (ไทย) จ้ากัด
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม

ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม

กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับสภา
วัฒนธรรมจังหวัด

2
ชื่อ-สกุล
ด้านครู
นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันคัดลายมือ ม.1 - ม.3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
“การแข่งขันคัดลายมือ ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันการท่องอาขยานท้านองเสนาะ ม.4 - ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์ ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

นางจรินญา ใจธรรม

กิจกรรม “การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์

นางนิจ สังข์กาศ

นางชนิปภา วันอังคาร

นางประภา แสงแก้ว

นางสาวสาวิตรี สมรูป

นางบุปผา ศรีสกุล

นางอุษา ขาวดารา
นางชนิปภา วันอังคาร

หน่วยงาน
ที่มอบ
สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

โปรแกรม GSP ระดับ ม.1 – ม.3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม “ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์

สพม. 3

3
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

ภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ

นางสาวชุตินันต์ พรรณสิงห์โต

เหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

สพม. 3

ระดับ ม.4 – ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนวัฒน์ พินนอก

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร

กิจกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3”

สพม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม

สพฐ

“การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
นายธนวัฒน์ พินนอก
นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม

นายธนากร ผิวนวล
นายนันทมิตร สุภสิงห์

ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิ จ กรรม “การประกวดโครงงานคุ ณ ธรรม ม.4-ม.6”งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
“การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6”

สพม.3

สพฐ

สพม.3

สพฐ

สพฐ
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับชาติ
นายฉัตรชัย สัตบุษ
นางอัมพร กองโชค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การ
ประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.3

นายฉัตรชัย สัตบุษ
นางอัมพร กองโชค

ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิ จ กรรม “การประกวดมารยาทไทย ม.4 -ม.6”งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6” งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้สอนนั ก เรีย นได้รั บ รางวั ล รองชนะเลิศอั นดั บ ที่ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม“การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม
“การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์ ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง

สพม.3

นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์

นายชูชาติ มงคลเมฆ
นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
นายพงศ์ศรัณย์ ยศศักดิ์
นางธัญพร เมฆสิน
นายเทอดศักดิ์ ยังพึง่

สพฐ.

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพฐ

สพม.3

สพฐ
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

และภาคตะวันออก
นางสาวนันทิยา หมัดซัน
นางสาวน้้าทิพย์ กมลอินทร์
นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี
นางสุภัสสร ศิริขันธ์

นางสาวนงนุช ขอกรดส้าโรง
นางสิริลักษณ์ รวดเร็ว
นางสาวรวรรณ พุทธิพัฒน์
นายนฤปนาท ส่วนบุญ

นางสาวรวรรณ พุทธิพัฒน์
นายนฤปนาท ส่วนบุญ

นางเสาวนีย์ ชูวงศ์

นางเสาวนีย์ ชูวงศ์

นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่ ง ขั น การออกแบบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การ
แข่ ง ขัน การสร้ า งหนั ง สือ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ม.1-ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น การสร้ า ง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น การสร้ า ง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แข่ ง ขั น เขี ย นภาพจิ ต รกรรมไทยสี เ อกรงค์ ม.1-ม.3” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แ ข่ ง ขั น ว า ด ภ า พ ล า ย เ ส้ น (Drawing) ม . 1 -ม . 3 ” ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แ ข่ ง ขั น ว า ด ภ า พ ล า ย เ ส้ น (Drawing) ม . 4 -ม . 6 ” ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู้สอนนั ก เรีย นได้รั บ รางวั ล รองชนะเลิศอั นดั บ ที่ 2 ระดั บ
เหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3
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ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี
นางสุภัสสร ศิริขันธ์

นางเสาวนีย์ ชูวงศ์

นางเรวดี กิ่งแก้วก้านทอง

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
สพม.3
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
สพม.3
“การแข่งขันวาดภาพระบายสีม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลโค๊ชยอดเยี่ยม
สมาคมกีฬากรุงเก่า

7
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

ด้านผลงานนักเรียน
เด็กหญิงธันวรัตน์ หลาวเพ็ชร

ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันคัดลายมือ ม.1 - ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม. 3

นายชนาวิขญ์ สร้อยระย้า

ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแข่งขันคัดลายมือ
ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันการท่องอาขยาน
ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน “การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ ม.4 - ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม. 3

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันสร้างสรรค์

สพม. 3

เด็กหญิงเบญจพร รอดงาม

นางสาวมนฤดี ตุ้ยหนิ้ว

นายกล้าณรงค์ มีสมโฉม

นางสาวชนกนันท์ อ่อนคล้าย

นางสาววิยะดา บัวขาว

นางสาวกัลยา คิดกล้า
นางสาวพรรษา คชสาร
นายวัชระพงษ์ นนทปัญญา
เด็กหญิงเปรมนิกา รักษ์ยงั่ ยืนกุล
เด็กหญิงปนัญชญา หาฤกษ์ดี

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1 – ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาญี่ปุ่น”

นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “ การ
แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6”งาน

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ส.พ.ม. 3-4
สพม. 3
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
นางสาวจันทร์ฑมิ า ธีรนพรัตน์

ประกาศนี ย บั ต รเหรี ย ญทองแดงการแข่ ง ขั น คั ด ลายมื อ
ภาษาญี่ปุ่น
ประกาศนี ย บั ต รเหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น เปิ ด พจนานุ ก รม
ภาษาญี่ปุ่น
ประกาศนี ย บั ต รเหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น เปิ ด พจนานุ ก รม
ภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ส.พ.ม. 3-4
ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ส.พ.ม. 3-4
ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ส.พ.ม. 3-4

นางสาวชัญญา การสมวรรณ

ประกาศนียบัตรเหรียญเงินการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวจันจิรา แจ้งใจ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขัน

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ส.พ.ม. 3-4
สพม. 3

นางสาวณัฐนิชา รื่นถ้อย

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.4 – ม.6” งาน

นางสาววราภรณ์ สุพิศ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา

เด็กชายกิตติชยั ชาลีนพ

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงาน

เด็กชายปรมินทร์ รุ่งเรือง

คุณธรรม ม.1-ม.3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

เด็กชายวัชรินทร์ เที่ยงธรรม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย ยังบุญช่วย
นางสาวศรุตยา สุขลาภ

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขขีวุฒิ
เด็กชายไกรสุข พานิชศิริภา

เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.

สพม.3

สพฐ

3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

นายนิจิโรจน์ ท้ามืด
นางสาวบุษยา เอกอนงค์
นางสาวพรพิมล บุญอยู่
นางสาวศิริพร นิลภพ
นายเชิดศักดิ์ ค้าไล้
นางสาวจิลมิกา โพธิ์ทอง
นางสาวนัฐชานันท์ น้อยพิทักษ์
นางสาววรรนิสา รุ้งกสัตรา

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงาน
คุ ณ ธรรม ม.4-ม.6”งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.
6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.4-ม.6 ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

สพม.3

สพฐ

สพม.3
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ชื่อ-สกุล
นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง
นายศุภโชค อดุลยรัตนพันธุ์

เด็กชายทรงพล สุประพนธ์
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยมงคล
นายสุทิวัส สีดี
นางสาวอารีย์ มีบุญยกิจ

นายอธิพันธุ์ พรประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์ ค้าไล้
นางสาวบุษยา เอกอนงค์
นายสัจจานนท์ การภพ

นางสาวสุภาณี คนตรง

นางสาวอนงค์นาฏ สนสีทอง

นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก
รางวัลชมเชยการตอบปัญหากฎหมายวันรพี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทองกิจกรรม “การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกณรงค์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค

หน่วยงาน
ที่มอบ
สพฐ

สพฐ

สพม.3

สพม.3

สพฐ.

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพฐ
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ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

กลางและภาคตะวันออก
นายคมสัน สุมานิก
เด็กชายจิรสิน มังกะโรทัย
เด็กชายชยนนท์ เต็งเจริญ
นายฐาปกรณ์ แต่งรุง่
นางสาวณัฏฐ์กฤตา จิตภักดี
เด็กชายณัฐนันท์ ขาวฉ่อง
นางสาวณัฐพร ภาคปล้อง
นายณัฐพล อินทรศุภมาตย์
นางสาวณิชากร แพงเจริญ
เด็กหญิงณิชากานต์ ศิริมงคล
เด็กชายธนกร ทองนพ
นายธนพล ยิ้มพักตร์
เด็กชายธนาคาร มากสิน
เด็กหญิงธัญวรัตน์ หลักแก้ว
นางสาวนรีพร โพธิพล
นางสาวนวพรรษ เพิ่มเพียรสิน
เด็กชายนันทวัฒน์ สุขชูศรี
นายปฏิพล เฟื่องละออง
เด็กชายปฏิภาณ สกุลณี
นางสาวปณิตา สนธิสวัสดิ์
นางสาวปรายฟ้า รอดเกตุ
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยมงคล
นายพิจิตร เจริญไทย
นายพีรธัส สง่าแสง
นางสาวพุทธิดา บุญเวทย์
นางสาวภูวเรศน์ ศรีเพชร
เด็กชายรชานนท์ ไพรสมพงษ์
เด็กหญิงวรรณกาญจน์ ชูสาลี
นางสาววรรณวลี ไวยวัฒน์
เด็กชายวีรพงศ์ วรรณาคา

ชนะเลิศ ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น วงดนตรี
ลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น วงดนตรี ลู ก ทุ่ ง
ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สพม.3

สพฐ
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ชื่อ-สกุล
เด็กชายศิรทรรศณ์ ภิรมย์
นายศุภวัฒน์ ธูปสุวรรณ์
นางสาวสุกัญญา วงศ์ก้าพุธ
นางสาวสุชาพณินทร์ ยืนยงค์
นายสุพลวงษ์ งามข้า
นางสาวหนึ่งธิดา หงษ์วิจิตร
นายอดิเทพ มีชัย
นายอรุณ เปรือ่ งปัญญา
เด็กหญิงอาภัสรา ธรรมกมล
นางสาวเบญญาภา สันรัมย์
นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

เด็กหญิงณัฏฐพร พูลพิพัฒน์
เด็กชายอนิรุจ วรรณกัมมิโก
เด็กหญิงอริศรา สืบสงัด
เด็กชายพัชรพล รื่นนาม
เด็กชายพัชรวิศ พงษ์ชพี
เด็กหญิงธมวรรณ ตุ่นคุ้ย
เด็กหญิงปัทมาวดี สุนทรวิบูลย์
เด็กชายพิพัฒ บุญเจริญ
เด็กชายศุภกฤต ธาราดิษฐ์
นางสาวชัญญา การสมวรรณ์
นางสาวภิญญดา อุปนันท์
เด็กหญิงนารี ฝาระมี

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขัน
การพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม .1 -ม.3” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น การสร้ า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน
ที่มอบ

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3
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ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงแพรพรรณ วิจิตรา

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

ระดั บ เหรี ย ญเงิ น กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น วาดภาพลายเส้ น
(Drawing) ม.1-ม.3” งานศิลปหั ตถกรรมนัก เรียน ครั้ง ที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ เหรี ย ญเงิ น กิ จ กรรม “การแข่ ง ขั น วาดภาพลายเส้ น
(Drawing) ม.4-ม.6” งานศิลปหั ตถกรรมนัก เรียน ครั้ง ที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขัน
การพู ด สุน ทรพจน์ ภาษาจี น ม.4-ม.6” งานศิล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม.4 -ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 1 (คู)่ เทเบิลเทนนิส กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

นางสาววรัชยา อ้าไพจิตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 (บาสเกตบอล) 18 ปี หญิง

สพม.3

นางสาวหทัยกาญจ์ อิ่มอุรา

กีฬาปาริชาติเกมส์

นางสาวนวรัตน์ ทรงสุภาพ

นางสาวชนิดา ปลื้มจิตต์

เด็กชายบุญยนัย ไกรทัศน์
นายสิทธิชัย กรีหิรญ
ั
เด็กหญิงอัจฉราพร เจือสุวรรณ

เด็กชายวาทิต ศรีวิจิตร

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

เด็กชายนิพิฐ พนธิ
นายณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ
นายพิเชษฐ์ พุม่ วัฒาน์
นายณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ

นางสาววรรณี ค้าแก้ว
นางสาวสิริยากร ธีระ
นางสาวภัทราวดี บัวจะมะ
นางสาวชลธิชา เข็มมะณี
นางสาวปลายฟ้า รอดเกตุ
นางสาวกัลยรัตน์ วิมลมัย
นางสาวสิราวรรณ แจ้งตระกูล
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ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

นางสาวธีร์จุฑา ไกรกลิ่น
นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 800 เมตร) 18 ปี ชาย กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

นายสิรภพ สุดสุภาพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) 18 ปี ชายกีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองผดุง

รองชนะเลิศอันดับ 1 (วิ่ง 3,000 เมตร) 18 ปี หญิง

สพม.3

กีฬาปาริชาติเกมส์
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปาวิลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 (วิ่งผลัด) 15 ปี หญิง กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุ่มน้้าหนัก) 18 ปี หญิง

สพม.3

เด็กหญิงศิริศีล บุญโสม
เด็กหญิงสุกานดา จ้าปางาม
เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
นางสาวพรสวรรค์ มงคลแถลง

กีฬาปาริชาติเกมส์
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปาวิลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 (60 เมตร) 15 ปี ชาย กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

เด็กชายนรินทร มีเวชสม

รองชนะเลิศอันดับ 1 (วิ่งผลัด) 13 ปี ชาย กีฬาปาริชาติเกมส์

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 2 (100 เมตร) 15 ปี หญิง

สพม.3

เด็กชายวุฒิ สีผม
เด็กชายศิรัฐกรณ์ ล้าธาร
เด็กชายปรเมษฐ์ อาภาผล
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปาวิลัย

กีฬาปาริชาติเกมส์
เด็กชายสิทธิพงษ์ ปิ่นมุข

รองชนะเลิศอันดับ 2 (300 เมตร) 13 ปี ชาย

สพม.3

กีฬาปาริชาติเกมส์
นางสาววรัชยา อ้าไพจิตร
นางสาวหทัยกาญจ์ อิ่มอุรา

รองชนะเลิศอันดับ 2 (บาสเกตบอล) 18 ปี หญิง

กกท.
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ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

นางสาววรรณี ค้าแก้ว
นางสาวสิริยากร ธีระโพธิ์
นางสาวภัทราวดี บัวจะมะ
นางสาว ชลธิชา เข็มมะณี
นางสาวปลายฟ้า รอดเกตุ
นางสาวกัลยรัตน์ วิมลมัย
นางสาวสิราวรรณ แจ้งตระกูล
นางสาวธีร์จุฑา ไกรกลิ่น
นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 800 เมตร) 18 ปี ชาย

กกท.

นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 1,500 เมตร) 18 ปี ชาย

กกท.

นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองผดุง

ชนะเลิศ (วิ่ง 1,500 เมตร) 18 ปี หญิง

กกท.

นางสาวพรสวรรค์ มงคลแถลง

ชนะเลิศ (ทุ่มน้า้ หนัก) 18 ปี หญิง

กกท.

เด็กชายณัฐวัตต์ แก้วบุญปั้น

ชนะเลิศ (ถ้วยทอง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายวรฤทธิ์ จันทร์ฉาย
เด็กชายคมสรรค์ แสงสว่าง
เด็กชายสิทธิพงษ์ สุขเอม

สมาคมกีฬากรุงเก่า

งาน “อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2016”
วันที่ 24-25 กันยายน 2559

เด็กชายณัฐชนน แสงศรี
นางสาวชลดา ธิตุ
เด็กหญิงพรรษา งามพริง้

รองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 (ถ้วยเงิน) การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เด็กหญิงศิริภทั รสร โตเจริญ

งาน “อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2016”

เด็กชายณัฐวุฒ เลี้ยงเจริญ

วันที่ 24-25 กันยายน 2559

เด็กชายชนม์สวัสดิ์ แก้วมา
เด็กชายณัฐฑการณ์ สุขเอม
เด็กหญิงสุนิสา ใจแสน
เด็กหญิงภิณทิพย์ ภิญญมิตร์

สมาคมกีฬากรุงเก่า

15
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

เด็กหญิงศิริศิล บุญโสม
เด็กชายธนชิต สุขเพ็ชร์
เด็กชายชาคริต เอี่ยมพัชร์
เด็กชายปิยะพล ศุภภาดล
เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ
เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาให้ทรัพย์
เด็กหญิงไพลิน ภิญญมิตร์
เด็กหญิงมนัสวัลย์ ประมาพันธ์
นายอภิสิทธิ์ วงศ์นาค

ชนะเลิศ (ถ้วยทอง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายอดิศักดิ์ จิตสวัสดิ์

งาน “อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2017”

เด็กชายพรเทพ พลเยี่ยม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เด็กชายชนม์สวัสดิ์ แก้วมา

รองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 (ถ้วยเงิน) การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายศิริวัฒน์ โพธิ

งาน “อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2017”

เด็กชายภูพิชติ มหาบุตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

สมาคมกีฬากรุงเก่า

สมาคมกีฬากรุงเก่า

เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาให้ทรัพย์

รองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2 (ถ้วยทองแดง) การแข่งขันกีฬา

สมาคมกีฬากรุงเก่า

เทควันโด งาน “อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2017”
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เด็กชายภูกิจ นิวรณ์การณ์

รางวัลชนะเลิศประเภทคลิปสั้น “ใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า”

การประปา

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพ์รัตน์

โครงการ “กปน. ร่วมแรงร่วมใจใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ฝ่าวิกฤต

นครหลวง

ภัยแล้ง” CSR สายงานการเงิน “รวมพลคนปลายน้้า”

