ผลงานดีเดนในรอบป 2559
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ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ
เกียรติบัตร ทีม A.Y.S. PRODUCTION โรงเรียนอยุธยานุสรณ ไดรับ
รางวัลชมเชยประเภท สรางสรรค IDEMITSU CONTEST 2016
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “สรางสรรค ปนน้ําใจ”
เกีย รติ บัต รโรงเรี ยนอยุ ธยานุ สรณ ได เข า รวมและใหก ารสนั บสนุ น
โครงการจิ ต สํ านึ ก รั ก เมื องไทย ป ที่ 8 ประจํ า ป พุทธศั ก ราช 2559
ภายใต หัวข อ “Strong Together เราจะเติ บโตและแข็ งแกร ง ไป
ดวยกั น” การประกวดแนวความคิด ในเชิงศิลปะผ านการวาดภาพ
และการสรางสรรคภาพยนตรสั้น
เกียรติบัตรทีม A.Y.S. PRODUCTION โรงเรียนอยุธยานุสรณ ไดรับ
รางวั ล ชมเชย ใน “การการประกวดภาพยนตร สั้ น ” ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายภายใต หั ว ข อ “Strong Together เราจะ
เติบโตและแข็งแกรงไปดวยกัน” จากโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทย
ปที่ 8 ประจําป พุทธศักราช 2559 การประกวดแนวความคิดในเชิ ง
ศิลปะผานการวาดภาพและการสรางสรรคภาพยนตรสั้น
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศดีเดน การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับประเทศประเภทประชาชนทั่วไป/
อุดมศึกษา/เทียบเทา หัวขอ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical
Activity Leads to Happiness)”
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศดีเดน การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษาปที่
1-6/เทียบเทา หัวขอ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical
Activity Leads to Happiness)”
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษา
รณรงคแตงกายผาไทยดีเดน โครงการประกวดแตงกายผาไทย
ประจําป 2559
เกียรติบัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณไดสนับสนุนการจัดลานวัฒนธรรม
ในกิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุง งานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก
ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2560
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หนาพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1(พระเจาอูทอง)

หนวยงาน
ที่มอบ
บรัทน้ํามันอพอล
โล (ไทย) จํากัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม

กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รวมกับสภา
วัฒนธรรมจังหวัด

2
ชื่อ-สกุล
ดานครู
นางสาวภัทรินทร สวางอารมณ

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

นางสาวลัดดา เต็มตุม

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขันคัดลายมือ ม.1 - ม.3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
“การแขงขันคัดลายมือ ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การแขงขันอานเอาเรื่อง ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขันอานเอาเรื่อง ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แขงขันเรียงรอยถอยความ ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4 - ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน “การแขงขัน
ปริศนาสรางสรรค ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

นางจรินญา ใจธรรม

กิจกรรม “การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

นางสาวภัทรินทร สวางอารมณ

นางนิจ สังขกาศ

นางชนิปภา วันอังคาร

นางประภา แสงแกว

นางสาวสาวิตรี สมรูป

นางบุปผา ศรีสกุล

นางอุษา ขาวดารา
นางชนิปภา วันอังคาร

หนวยงาน
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 ถินตาย

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม “ การแขงขันการพูดสุนทรพจน

สพม. 3

3
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

ภาษาญี่ปุน ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ

นางสาวชุตินันต พรรณสิงหโต

เหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

สพม. 3

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

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

นางสาวทัศวรรณ รัมมะเพียร

กิจกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3”

สพม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม

สพฐ

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

นายธนากร ผิวนวล
นายนันทมิตร สุภสิงห

ครู ผู ส อนนั ก เรี ย นได 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
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
“การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครู ผู ส อนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู สอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 ”
งานศิลปหั ตถกรรมนั กเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
ครู ผู สอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิ จกรรม “การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6”

สพม.3

สพฐ

สพม.3

สพฐ

สพฐ

4
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับชาติ
นายฉัตรชัย สัตบุษ
นางอัมพร กองโชค

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การ
ประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ย น
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.3

นายฉัตรชัย สัตบุษ
นางอัมพร กองโชค

ครู ผู ส อนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิ จ ก รรม “ ก ารป ระก วดม ารยาทไท ย ม .4-ม .6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
“การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขัน “ศิ ลป สรางสรรค ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผูสอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั น ดั บที่ 1 ระดั บ
เหรียญทอง กิ จกรรม“การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม
“การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู ส อนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข งขั นเดี่ ยวระนาดเอก ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครู ผู ส อนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
กิจกรรม “การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ทีม ข ม.1-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง

สพม.3

นางนวรัตน โสภาพรรณรัตน

นางนวรัตน โสภาพรรณรัตน

นางนวรัตน โสภาพรรณรัตน

นางสาวพัสรศิริณ เกิดพิทักษ

นายชูชาติ มงคลเมฆ
นางสาวพัสรศิริณ เกิดพิทักษ
นายพงศศรัณย ยศศักดิ์
นางธัญพร เมฆสิน
นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง

สพฐ.

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพฐ

สพม.3

สพฐ

5
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

และภาคตะวันออก
นางสาวนันทิยา หมัดซัน
นางสาวน้ําทิพย กมลอินทร
นางสาวฐิติชญาน ถาวรสารี
นางสุภัสสร ศิริขันธ

นางสาวนงนุช ขอกรดสําโรง
นางสิริลักษณ รวดเร็ว
นางสาวรวรรณ พุทธิพัฒน
นายนฤปนาท สวนบุญ

นางสาวรวรรณ พุทธิพัฒน
นายนฤปนาท สวนบุญ

นางเสาวนีย ชูวงศ

นางเสาวนีย ชูวงศ

นางนวรัตน โสภาพรรณรัตน

นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การประกวดหนั งสื อเล มเล็ ก ม.1-ม.3” งานศิ ลปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแข ง ขั น การออกแบบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรม.1-ม.3” งานศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การ
แข งขั น การสร างหนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-book) ม.1-ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู สอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข ง ขั น การสร า ง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3” งานศิลปหั ตถกรรมนักเรีย น
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผู สอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข ง ขั น การสร า ง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6” งานศิลปหั ตถกรรมนักเรีย น
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรีย นไดรับรางวัลระดั บเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แข ง ขั น เขี ย นภาพจิ ต รกรรมไทยสี เ อกรงค ม.1-ม.3” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรีย นไดรับรางวัลระดั บเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แ ข ง ขั น ว า ด ภ า พ ล า ย เส น (Drawing) ม .1 -ม .3 ” ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนนักเรีย นไดรับรางวัลระดั บเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
แ ข ง ขั น ว า ด ภ า พ ล า ย เส น (Drawing) ม .4 -ม .6 ” ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู ผูสอนนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั น ดั บที่ 2 ระดั บ
เหรียญเงิน กิจกรรม “การแข งขั นการพูด สุนทรพจน ภาษาจี น
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
นางสาวฐิติชญาน ถาวรสารี
นางสุภัสสร ศิริขันธ

นางเสาวนีย ชูวงศ

นางเรวดี กิ่งแกวกานทอง

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

ครูผูสอนนักเรีย นไดรับรางวัลระดั บเหรียญเงิน กิจกรรม “การ
สพม.3
แขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ครูผูสอนนั กเรี ยนได รับรางวั ล ระดับเหรียญทองแดง กิ จกรรม
สพม.3
“การแข งขั นวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3” งานศิ ลปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลโคชยอดเยี่ยม
สมาคมกีฬากรุงเกา
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

ดานผลงานนักเรียน
เด็กหญิงธันวรัตน หลาวเพ็ชร

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

สพม. 3

นายชนาวิขญ สรอยระยา

ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแขงขันคัดลายมือ
ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแขงขันอานเอาเรื่อง
ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขันอานเอาเรื่อง
ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแขงขันเรียงรอยถอยความ
ม.4 - ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแขงขันเรียงรอยถอยความ
ม.1 - ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขันการทองอาขยาน
ม.4 - ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน “การแขงขันปริศนาสรางสรรค ม.4 - ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม. 3

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขันสรางสรรค

สพม. 3

เด็กหญิงเบญจพร รอดงาม

นางสาวมนฤดี ตุยหนิ้ว

นายกลาณรงค มีสมโฉม

นางสาวชนกนันท ออนคลาย

นางสาววิยะดา บัวขาว

นางสาวกัลยา คิดกลา
นางสาวพรรษา คชสาร
นายวัชระพงษ นนทปญญา
เด็กหญิงเปรมนิกา รักษยั่งยืนกุล
เด็กหญิงปนัญชญา หาฤกษดี

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

สพม. 3

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

นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแขงขันคัดลายมือ
ภาษาญี่ปุน”

นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “ การ
แขงขันการพูดสุนทรพจน ภาษาญี่ปุน ม.4 - ม.6”งาน

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

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวจันทรฑิมา ธีรนพรัตน

ประกาศนี ย บั ตรเหรี ย ญทองแดงการแข ง ขั น คั ด ลายมื อ
ภาษาญี่ปุน
ประกาศนี ย บั ต รเหรี ย ญเงิ น การแข ง ขั น เป ด พจนานุ ก รม
ภาษาญี่ปุน
ประกาศนี ย บั ต รเหรี ย ญเงิ น การแข ง ขั น เป ด พจนานุ ก รม
ภาษาญี่ปุน

ศูนยภาษาญี่ปุน
ส.พ.ม. 3-4
ศูนยภาษาญี่ปุน
ส.พ.ม. 3-4
ศูนยภาษาญี่ปุน
ส.พ.ม. 3-4

นางสาวชัญญา การสมวรรณ

ประกาศนียบัตรเหรียญเงินการแขงขันสุนทรพจนภาษาญี่ปุน

นางสาวจันจิรา แจงใจ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขัน

ศูนยภาษาญี่ปุน
ส.พ.ม. 3-4
สพม. 3

นางสาวณัฐนิชา รื่นถอย

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรระดับ ม.4 – ม.6” งาน

นางสาววราภรณ สุพิศ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กชายกิตติชัย ชาลีนพ

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงาน

เด็กชายปรมินทร รุงเรือง

คุณธรรม ม.1-ม.3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

เด็กชายวัชรินทร เที่ยงธรรม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย ยังบุญชวย
นางสาวศรุตยา สุขลาภ

เด็กชายอภิวัฒน สุขขีวุฒิ
เด็กชายไกรสุข พานิชศิริภา

เหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.

สพม.3

สพฐ

3”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

นายนิจิโรจน ทํามืด
นางสาวบุษยา เอกอนงค
นางสาวพรพิมล บุญอยู
นางสาวศิริพร นิลภพ
นายเชิดศักดิ์ คําไล
นางสาวจิลมิกา โพธิ์ทอง
นางสาวนัฐชานันท นอยพิทักษ
นางสาววรรนิสา รุงกสัตรา

ชนะเลิศ ระดั บเหรี ย ญทอง กิ จกรรม “การประกวดโครงงาน
คุ ณ ธรรม ม.4-ม.6”งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญทอง กิ จกรรม “การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.
6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
ชนะเลิศ ระดั บเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดภาพยนตร
สั้น ม.4-ม.6 ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

สพม.3

สพฐ

สพม.3
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ชื่อ-สกุล
นายวรวิทย วงษศรีเมือง
นายศุภโชค อดุลยรัตนพันธุ

เด็กชายทรงพล สุประพนธ
เด็กหญิงพัชราภรณ ไชยมงคล
นายสุทิวัส สีดี
นางสาวอารีย มีบุญยกิจ

นายอธิพันธุ พรประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์ คําไล
นางสาวบุษยา เอกอนงค
นายสัจจานนท การภพ

นางสาวสุภาณี คนตรง

นางสาวอนงคนาฏ สนสีทอง

นายเมฆพงษ พงษเกิดลาภ

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย น
ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6” งานศิลปหั ตถกรรมนั กเรีย น
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ชนะเลิศ ระดั บเหรี ย ญทอง กิ จกรรม “การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรีย น ครั้งที่ 66 ระดั บภาค
กลางและภาคตะวันออก
รางวัลชมเชยการตอบปญหากฎหมายวันรพี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม
“การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทองกิจกรรม “การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกณรงค ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ยน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข งขั นเดี่ยวระนาด
เอก ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก
ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรีย น ครั้งที่ 66 ระดั บภาค

หนวยงาน
ที่มอบ
สพฐ

สพฐ

สพม.3

สพม.3

สพฐ.

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพฐ
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

กลางและภาคตะวันออก
นายคมสัน สุมานิก
เด็กชายจิรสิน มังกะโรทัย
เด็กชายชยนนท เต็งเจริญ
นายฐาปกรณ แตงรุง
นางสาวณัฏฐกฤตา จิตภักดี
เด็กชายณัฐนันท ขาวฉอง
นางสาวณัฐพร ภาคปลอง
นายณัฐพล อินทรศุภมาตย
นางสาวณิชากร แพงเจริญ
เด็กหญิงณิชากานต ศิริมงคล
เด็กชายธนกร ทองนพ
นายธนพล ยิ้มพักตร
เด็กชายธนาคาร มากสิน
เด็กหญิงธัญวรัตน หลักแกว
นางสาวนรีพร โพธิพล
นางสาวนวพรรษ เพิ่มเพียรสิน
เด็กชายนันทวัฒน สุขชูศรี
นายปฏิพล เฟองละออง
เด็กชายปฏิภาณ สกุลณี
นางสาวปณิตา สนธิสวัสดิ์
นางสาวปรายฟา รอดเกตุ
เด็กหญิงพัชราภรณ ไชยมงคล
นายพิจิตร เจริญไทย
นายพีรธัส สงาแสง
นางสาวพุทธิดา บุญเวทย
นางสาวภูวเรศน ศรีเพชร
เด็กชายรชานนท ไพรสมพงษ
เด็กหญิงวรรณกาญจน ชูสาลี
นางสาววรรณวลี ไวยวัฒน
เด็กชายวีรพงศ วรรณาคา

ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จกรรม “การแข งขั น วงดนตรี
ลูกทุ ง ประเภท ที ม ข ม.1-ม.6” งานศิลปหั ตถกรรมนั ก เรีย น
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข ง ขั น วงดนตรี ลู ก ทุ ง
ประเภท ที ม ข ม.1-ม.6” งานศิ ลปหั ต ถกรรมนั กเรีย น ครั้ งที่
66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สพม.3

สพฐ
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ชื่อ-สกุล
เด็กชายศิรทรรศณ ภิรมย
นายศุภวัฒน ธูปสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา วงศกําพุธ
นางสาวสุชาพณินทร ยืนยงค
นายสุพลวงษ งามขํา
นางสาวหนึ่งธิดา หงษวิจิตร
นายอดิเทพ มีชัย
นายอรุณ เปรื่องปญญา
เด็กหญิงอาภัสรา ธรรมกมล
นางสาวเบญญาภา สันรัมย
นายกุญชรชาญ วิจักขณะ

เด็กหญิงณัฏฐพร พูลพิพัฒน
เด็กชายอนิรุจ วรรณกัมมิโก
เด็กหญิงอริศรา สืบสงัด
เด็กชายพัชรพล รื่นนาม
เด็กชายพัชรวิศ พงษชีพ
เด็กหญิงธมวรรณ ตุนคุย
เด็กหญิงปทมาวดี สุนทรวิบูลย
เด็กชายพิพัฒ บุญเจริญ
เด็กชายศุภกฤต ธาราดิษฐ
นางสาวชัญญา การสมวรรณ
นางสาวภิญญดา อุปนันท
เด็กหญิงนารี ฝาระมี

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิ จกรรม “การแขงขั น
การพู ดสุนทรพจน ภาษาญี่ ปุน ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1ม.3” งานศิ ลปหัต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 66 ระดั บเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “การแข งขั น การออกแบบสิ่ งของ
เค รื่ อ งใช ด วยโป รแ ก รม ค อ ม พิ วเต อร ม .1 -ม .3” งา น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บเหรี ย ญทอง กิ จ กรรม “การแข งขั น การสร า งหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิ จกรรม “การแขงขั น
การสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิ จกรรม “การแขงขั น
การสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บเหรี ยญเงิน กิ จกรรม “การแข งขัน เขีย นภาพจิ ตรกรรม
ไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงาน
ที่มอบ

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3
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ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงแพรพรรณ วิจิตรา

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

ระดั บ เหรี ย ญเงิ น กิ จกรรม “การแข งขั น วาดภาพลายเส น
(Drawing) ม.1-ม.3” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ เหรี ย ญเงิ น กิ จกรรม “การแข งขั น วาดภาพลายเส น
(Drawing) ม.4-ม.6” งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม “การแขงขัน
การพู ด สุ น ทรพจน ภาษาจี น ม.4-ม.6” งานศิล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บเหรียญเงิ น กิ จกรรม “การแข งขั นการออกแบบสิ่ งของ
เครื่ องใช ด วยโปรแก รม คอม พิ วเตอร ม .4-ม .6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม “การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 1 (คู) เทเบิลเทนนิส กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

นางสาววรัชยา อําไพจิตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 (บาสเกตบอล) 18 ป หญิง

สพม.3

นางสาวหทัยกาญจ อิ่มอุรา

กีฬาปาริชาติเกมส

นางสาวนวรัตน ทรงสุภาพ

นางสาวชนิดา ปลื้มจิตต

เด็กชายบุญยนัย ไกรทัศน
นายสิทธิชัย กรีหิรัญ
เด็กหญิงอัจฉราพร เจือสุวรรณ

เด็กชายวาทิต ศรีวิจิตร

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

สพม.3

เด็กชายนิพิฐ พนธิ
นายณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ
นายพิเชษฐ พุมวัฒาน
นายณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ

นางสาววรรณี คําแกว
นางสาวสิริยากร ธีระ
นางสาวภัทราวดี บัวจะมะ
นางสาวชลธิชา เข็มมะณี
นางสาวปลายฟา รอดเกตุ
นางสาวกัลยรัตน วิมลมัย
นางสาวสิราวรรณ แจงตระกูล

13
ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

นางสาวธีรจุฑา ไกรกลิ่น
นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 800 เมตร) 18 ป ชาย กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

นายสิรภพ สุดสุภาพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) 18 ป ชายกีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

นางสาวนภัสสรณ เหลืองผดุง

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

สพม.3

กีฬาปาริชาติเกมส
เด็กหญิงสุดารัตน ปาวิลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 (วิ่งผลัด) 15 ป หญิง กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุมน้ําหนัก) 18 ป หญิง

สพม.3

เด็กหญิงศิริศีล บุญโสม
เด็กหญิงสุกานดา จําปางาม
เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
นางสาวพรสวรรค มงคลแถลง

กีฬาปาริชาติเกมส
เด็กหญิงสุดารัตน ปาวิลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 (60 เมตร) 15 ป ชาย กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

เด็กชายนรินทร มีเวชสม

รองชนะเลิศอันดับ 1 (วิ่งผลัด) 13 ป ชาย กีฬาปาริชาติเกมส

สพม.3

รองชนะเลิศอันดับ 2 (100 เมตร) 15 ป หญิง

สพม.3

เด็กชายวุฒิ สีผม
เด็กชายศิรัฐกรณ ลําธาร
เด็กชายปรเมษฐ อาภาผล
เด็กหญิงสุดารัตน ปาวิลัย

กีฬาปาริชาติเกมส
เด็กชายสิทธิพงษ ปนมุข

รองชนะเลิศอันดับ 2 (300 เมตร) 13 ป ชาย

สพม.3

กีฬาปาริชาติเกมส
นางสาววรัชยา อําไพจิตร
นางสาวหทัยกาญจ อิ่มอุรา

รองชนะเลิศอันดับ 2 (บาสเกตบอล) 18 ป หญิง

กกท.

14
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ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

นางสาววรรณี คําแกว
นางสาวสิริยากร ธีระโพธิ์
นางสาวภัทราวดี บัวจะมะ
นางสาว ชลธิชา เข็มมะณี
นางสาวปลายฟา รอดเกตุ
นางสาวกัลยรัตน วิมลมัย
นางสาวสิราวรรณ แจงตระกูล
นางสาวธีรจุฑา ไกรกลิ่น
นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 800 เมตร) 18 ป ชาย

กกท.

นายสิรภพ สุดสุภา

ชนะเลิศ (วิ่ง 1,500 เมตร) 18 ป ชาย

กกท.

นางสาวนภัสสรณ เหลืองผดุง

ชนะเลิศ (วิ่ง 1,500 เมตร) 18 ป หญิง

กกท.

นางสาวพรสวรรค มงคลแถลง

ชนะเลิศ (ทุมน้ําหนัก) 18 ป หญิง

กกท.

เด็กชายณัฐวัตต แกวบุญปน

ชนะเลิศ (ถวยทอง) การแขงขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายวรฤทธิ์ จันทรฉาย
เด็กชายคมสรรค แสงสวาง
เด็กชายสิทธิพงษ สุขเอม

สมาคมกีฬากรุงเกา

งาน “อยุธยาโอเพนแชมปเปยนชิพ 2016”
วันที่ 24-25 กันยายน 2559

เด็กชายณัฐชนน แสงศรี
นางสาวชลดา ธิตุ
เด็กหญิงพรรษา งามพริ้ง

รองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 (ถวยเงิน) การแขงขันกีฬาเทควันโด

เด็กหญิงศิริภัทรสร โตเจริญ

งาน “อยุธยาโอเพนแชมปเปยนชิพ 2016”

เด็กชายณัฐวุฒ เลี้ยงเจริญ

วันที่ 24-25 กันยายน 2559

เด็กชายชนมสวัสดิ์ แกวมา
เด็กชายณัฐฑการณ สุขเอม
เด็กหญิงสุนิสา ใจแสน
เด็กหญิงภิณทิพย ภิญญมิตร

สมาคมกีฬากรุงเกา

15
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ระดับรางวัล/รางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

เด็กหญิงศิริศิล บุญโสม
เด็กชายธนชิต สุขเพ็ชร
เด็กชายชาคริต เอี่ยมพัชร
เด็กชายปยะพล ศุภภาดล
เด็กชายพงษเทพ ยาวุธ
เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
เด็กหญิงธิดารัตน มาใหทรัพย
เด็กหญิงไพลิน ภิญญมิตร
เด็กหญิงมนัสวัลย ประมาพันธ
นายอภิสิทธิ์ วงศนาค

ชนะเลิศ (ถวยทอง) การแขงขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายอดิศักดิ์ จิตสวัสดิ์

งาน “อยุธยาโอเพนแชมปเปยนชิพ 2017”

เด็กชายพรเทพ พลเยี่ยม

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560

เด็กชายชนมสวัสดิ์ แกวมา

รองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 (ถวยเงิน) การแขงขันกีฬาเทควันโด

เด็กชายศิริวัฒน โพธิ

งาน “อยุธยาโอเพนแชมปเปยนชิพ 2017”

เด็กชายภูพิชิต มหาบุตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560

สมาคมกีฬากรุงเกา

สมาคมกีฬากรุงเกา

เด็กหญิงกฤติยา ฉาจันทึก
เด็กหญิงธิดารัตน มาใหทรัพย

รองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 (ถวยทองแดง) การแขงขันกีฬา

สมาคมกีฬากรุงเกา

เทควันโด งาน “อยุธยาโอเพนแชมปเปยนชิพ 2017”
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560
เด็กชายภูกิจ นิวรณการณ

รางวัลชนะเลิศประเภทคลิปสั้น “ใชน้ําอยางรูคุณคา”

การประปา

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพรัตน

โครงการ “กปน. รวมแรงรวมใจใชน้ําอยางรูคุณคา ฝาวิกฤต

นครหลวง

ภัยแลง” CSR สายงานการเงิน “รวมพลคนปลายน้ํา”

