
สรุปจ านวนรางวัลผลงานความภาคภูมิใจด้านนักเรียน เขา้ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2564 จ าแนกรางวัล ตามระดับ จังหวัด  ภาค  และประเทศ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 5 
2 ระดับภาค 13 
3 ระดับประเทศ - 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 6 
2 ระดับภาค - 
3 ระดับประเทศ - 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด  
2 ระดบัภาค  
3 ระดับประเทศ 11 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด - 
2 ระดับภาค 12 
3 ระดับประเทศ 14 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด - 
2 ระดับภาค 4 
3 ระดับประเทศ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 13 
2 ระดับภาค 17 
3 ระดับประเทศ  



  

สรุปโดยภาพรวมจ านวนรางวัลผลงานความภาคภูมิใจด้านนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ   

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  

จ าแนกรางวัล ตามระดับ จังหวัด  ภาค  และประเทศ 

  

 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 24 
2 ระดับภาค 46 
3 ระดับประเทศ 27 

รวม 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการที่โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนรอบด้านตามศักยภาพของผู้เรียนโดยส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา พบว่า นักเรียนได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จากหน่วยงานที่จัดแข่งขัน รางวัลที่ได้รับมากท่ีสุดคือระดับภาค จ านวน46 รางวัล รองลงมาคือ
ระดับประประเทศจ านวน 27 รางวัล และระดับจังหวัด จ านวน 24 รางวัล  
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ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์  
Robot Gathering Online Streaming Edition  Thailand 2021 

ในรูปแบบการแข่งขัน Online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลระดับต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรมมอบรางวัลการแข่งขันสอบออนไลน์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันสอบออนไลน์  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดผลงานรางวัล 8 กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นายธนาธิป  สังข์ทอง รองชนะเลิศอันดับ 3  
รุ่น High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 
Online Streaming Edition  
Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 
Robot Committee 

2 นายไชยวิทย์  มั่นเหมาะ รองชนะเลิศอันดับ 3  
รุ่น High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 
Online Streaming Edition  
Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 
Robot Committee 

3 นายณัฐพล  ฟองเพ็ชร Best-Coding Team 
รุ่น High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 
Online Streaming Edition  
Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 
Robot Committee 

4 นายกฤตย์มงคล  อัมพร
ภาค 

Best-Coding Team 
รุ่น Junior High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 
Online Streaming Edition  
Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 

Robot Committee 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

5 เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี 

 
Best-Coding Team 
รุ่น High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 

Online Streaming Edition  

Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 
Robot Committee 

6 เด็กชายกัมลาศ  อ้น
บางเขน 

Best-Coding Team 
รุ่น High School Level   
แข่งขัน Robot Gathering 

Online Streaming Edition  

Thailand 2021 

24-26  
กันยายน 2564 

-ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย   
-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  
 อีเว้นท์ จ ากัด  

-สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ International 

Robot Committee 

7 นายไชยวิทย์  มั่นเหมาะ ชนะเลิศ โครงงานหุ่นยนต์ประเภท
มอเตอร์เดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

8 นายกฤตย์มงคล  อัมพร

ภาค 

ชนะเลิศ โครงงานหุ่นยนต์ประเภท
มอเตอร์เดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

9 เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

ธันวาคม ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

10 เด็กชายกัมลาศ  อ้น
บางเขน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

11 นายไชยวิทย์  มั่นเหมาะ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

12 นายกฤตย์มงคล  อัมพร
ภาค 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

13 นายธนาธิป  สังข์ทอง รางวัล Technical Award การ
แข่งขัน Extreme Robot 
Gathering ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

14 นายณัฐพล  ฟองเพ็ชร รางวัล Technical Award การ
แข่งขัน Extreme Robot 
Gathering ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

 

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

15 เด็กชายกัมลาศ  อ้น
บางเขน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
Town Watch (Vision)  รายการ 
Samila  Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

16 เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
Town Watch (Vision) รายการ 
Samila  Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

17 เด็กชายณัฏฐ์ณธีช์    ทอง
บุญ 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน 
Town Watch (Vision) รายการ 
Samila  Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

18 เด็กชายนันทพงศ์    ศรี
ตะวัน 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน 
Town Watch (Vision) รายการ 
Samila  Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

19 นายธนาธิป  สังข์ทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ LEGO Sumo 1000g 
Auto ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รายการ Samila  Thailand 
International Robotic Games 
2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

20 เด็กชายธนธัช    เขียวแก้ว รางวัล Technical Award การ
แข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ประเภท
มอเตอร์เดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

21 เด็กชายวริศ    พรมพิราม รางวัล Technical Award การ
แข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ประเภท
มอเตอร์เดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ Samila  
Thailand International 
Robotic Games 2021   

24-26 

ธันวาคม 

2564 

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับภาค 
ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบหมาย 
1 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ 
ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

2 เด็กชายคุณากร  โคเรือง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ 
ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20 สิงหาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

3 นางสาวรัตตินันทร์  ปานทุ่ง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ 
ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20 สิงหาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบหมาย 
4 เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

5 นายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

6 นายชญานิน  จอยวงศ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขัน A - Math ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ 
ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

7 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขัน A - 
Math ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 



 
ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบหมาย 
8 นายสกลวรรธ  เรืองวิริยานนท์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขัน A - 
Math ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

9 นางสาวสิตาภา ณัฐฐาดกิตติคุณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขัน A - 
Math ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

10 นายศิวกร  ทับทอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันโครงงาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

19  สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

11 นางสาวกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันโครงงาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

19  สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 



 
ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่

มอบหมาย 
12 นางสาวณัฐธยาน์  แก้ว

บังเกิด 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย       ใน
การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

19  สิงหาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 
ระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่
มอบหมาย 

1 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับรางเข้าร่วมการแข่งขัน 
SUDUKU ONLINE BATTLA 9 

6 พฤศจิกายน 
2564 

MAX PLOYS 

2 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับรางเข้าร่วมการแข่งขัน 
SUDUKU ONLINE BATTLA 9 

6 พฤศจิกายน 
2564 

MAX PLOYS 

3 
นายกตัณณ์  พรหมมี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ไดร้ับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
ASMO (Asian Science and 
Mathematics Olympaid) 

 บริษัทแอสโมเอ็ดดูเคชั่น
จ ากัด 

4 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน 
ASMO THAI ONLINE 2021 

 บริษัทแอสโมเอ็ดดูเคชั่น
จ ากัด 

5 นายกตัณณ์  พรหมมี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง IMC 
(International Math Challenge) 

  

6 นายกตัณณ์  พรหมมี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
Professional Thailand Math 
Hunt Number Theory 

19  สิงหาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

7 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
Professional Thailand Math 
Hunt Algebra 
 

3 ตุลาคม 2564  



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่
มอบหมาย 

8 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
Professional Thailand Math 
Hunt Geometry 

24 ตุลาคม 2564  

9 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
Professional Thailand Math 
Hunt Number Theory  

7 พฤศจิกายน 
2564 

 

10 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
Professional Thailand Math 
Hunt Combinatorics 

21 พฤศจิกายน 
2564 

 

11 นายกตัณณ์  พรหมมี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ         
ด้วยคะแนน 80% ขึ้นไปในการ
สอบออนไลน์ โครงการท็อปเทสท์   
เซ็นต์เตอร์ 

3 พฤศจิกายน 
2564 

บริษัทท็อปเทสท์ เซ็นต์
เตอร์ 

12 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ด้วยคะแนน 
80% ขึ้นไปในการสอบออนไลน์    
โครงการท็อปเทสท์เซ็นต์เตอร์ 

3 พฤศจิกายน 
2564 

บริษัทท็อปเทสท์ เซ็นต์
เตอร์ 

13 เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ            
ด้วยคะแนน 80% ขึ้นไปในการ
สอบออนไลน์ โครงการท็อปเทสท์   
เซ็นต์เตอร์ 

3 พฤศจิกายน 
2564 

บริษัทท็อปเทสท์ เซ็นต์
เตอร์ 

14 นายพันวุธ  ผูกอ้น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

30 พ.ย. 2564 ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 เด็กหญิงอนุธิดา  นิยมกุล ได้รับรางวัลเป็นผู้สอบได้คะแนน                   
ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  ของจังหวัดสุโขทัย 
ประจ าปี 2564  โครงการทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ บริษัท เสริมปัญญาจ ากัด 

- บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

2 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนน                                       
ยอดเยี่ยม ล าดับที่ 1 ของจังหวัดสุโขทัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2564  
โครงการ การสอบแข่งขัน วัดอัจฉริยภาพ                     
ทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์   

- บริษัท เซ็นเตอร์วัน 
เอ็ดดูเคชั่น 

3 เด็กหญิงปราณปรียา พุฒลา ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนน               
ยอดเยี่ยม ล าดับที่ 1 ของจังหวัดสุโขทัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปี 2564  
โครงการการสอบ แข่งขัน วัดอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์   

- บริษัท เซ็นเตอร์วัน 
เอ็ดดูเคชั่น 

4 เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนน              
ยอดเยี่ยม ล าดับที่ 1 ของจังหวัดสุโขทัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปี 2564 
โครงการการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพ                    
ทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ 

- บริษัท เซ็นเตอร์วัน 
เอ็ดดูเคชั่น 

5 นายพศวัต ใจยอด 

นายนภัทร ศรีม่วง 

ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.4-6) 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งซาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2564 

18 ส.ค. 
64 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม 

 
 
 
 



ระดับภาค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลเรไร
เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง                  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์                         
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน                           
เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกด 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                       
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                          
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ศูนย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

3 นางสาวกฤตติกา  ใจทิม
นางสาววริศรา  จันทรา  นาย
เจนสรร  เพชรทูล 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขวิทยาศาสตร์
กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ศูนย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

4 นายพศวัต  ใจยอด              
นายสุรพัศ  มะลิซ้อน 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดคลิป
วีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2564  

17-19 ส.ค. 
64 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

5 นายกตัณณ์  พรหมมี          
นายณัฐภัทร น าทรัพย์รุ่งโรจน์
นางสาวเกวลิน  ศิริโภคา 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแฟนพันธุ์
แท้ฟิสิกส์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้ง
ที่ 32 ประจ าปี 2564 

20 ส.ค. 64 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม
แฟนพันธุ์แท้ฟิสิกส์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ครั้งที่ 32 ประจ าปี 
2564 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

6 นางสาวสิรัชชา กิจเกษมพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
พูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ                 
ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 

17-19 ส.ค. 
64 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 

7 นายธีรภัทร  ตามาตานายกฤต
ภาส ธงไชยนายณพรรษ  บุญ
ส่งนางสาวพรหมพร พรมเพ็ชร                         
นางสาวพรรณทวรรณ โกศิริ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ประจ าปี 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง 

11 ก.ย. 64 ศูนย์แม่ข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

8 นายเจนสรร  เพชรทูลนางสาวว
ริศรา  จันทรานางสาวกฤตติกา  
ใจทิม 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาเคมี
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

9 นายธนสิน  แก้วเกตุนางสาว
สุพิชร์ญา พรมเพ็ชร 

นางสาวสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

10 นางสาวพิมพ์นารา ศรีประทักษ์
นางสาวณิชาภัทร  แก้วหิน 

นายรชตะ  ปั้นทิม 

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  สาขา
ฟิสิกส์ กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
ระดับเครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง 

  



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

11 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนน           
ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ 
ประจ าปี 2564 โครงการทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

- บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

12 เด็กหญิงอนุธิดา  นิยมกุล ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 
ล าดับที่ 1 ของภาคเหนือ ประจ าปี 
2564 โครงการการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา
วิทยาศาสตร์ บริษัท เซ็นเตอร์วัน 

 เอ็ดดูเคชั่น 

- บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น 

13 เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม   
เด็กชายธนวัต พุ่มเกตุ 

 

ผ่านการเข้าค่ายอบรม Global 
learning and Observations to 
Benefit Environment ในหัวข้อ 
Biosphere, Budburst, Biometry, 
Atmosphere and Aerosols 

2 ส.ค. – 15 
ก.ย. 64 

Mae Fah Luang 
University, Chaiang Rai, 

Thailand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นายธีรเดช แปลกจริง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ
ระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

2 นายณัฏฐากร ศิริโภคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
วาดภาพระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

3 นายรักษ์พงษ์ ค านึง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดวาด
ภาพระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

4 เด็กหญิงปภาดา พันโชติ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 การประกวดวาด
ภาพระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

5 นายภัทรกร เขียวเงิน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 การประกวดวาด
ภาพระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

6 เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่ป้อม ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 5 การประกวดวาด
ภาพระบายสี “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

7 เด็กหญิงธนารดี ทอนทอง เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

8 นายอนุกูล เดชชยางกูร เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 



9 เด็กหญิงณิชานันท์ อ่ าเพชร เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

10 เด็กหญิงไอรดา เทศสิงห์ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

11 เด็กหญิงลินดา ส่าเหล่ทู เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

12 เด็กหญิงกุลยารัตน์ ก้อนเกตุ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

13 เด็กหญิงสุพรรษา นาแก้ว เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

14 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อ้นแสน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

15 เด็กหญิงณัฐวดี พูลมณี เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

16 เด็กหญิงตีรณา พุ่มพวง เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิต
ในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 น.ส จรวยพร  เจริญยาว เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

2 น.ส ชุลีกร  แก้วนัยจิตย์ เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3 น.ส ณัฐพร  เนียรใจดี เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

4 น.ส เยาวภา  บุญคง เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

5 น.ส ลินลาณี  อินมา เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

6 น.ส ศิริลักษณ์  ลักษณะ เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

7 น.ส สิรยากร  ทองหล่อ เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

8 น.ส สุภาวิตา  เขียวแก้ว เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

9 น.ส อินถวา  พุดซ้อน เข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้าน
และการแสดงพ้ืนบ้าน 2564 

3 ก.ย. 54 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ระดับจังหวัด 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับ 

ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
47 กิโลกรัม เด็กหญิงวรัตน์ศรันย์ รอดเท่ียง 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

2 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
48 กิโลกรัม เด็กชายธนกร เต่าเล็ก 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

3 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ13-14 ปี น้ าหนักมากกว่า  
48 กิโลกรัม นายวัชรากร สุทธิพัฒน์อนันต์ 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

4 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 15-16 ปี น้ าหนักมากกว่า      
54 กิโลกรัม นางสาวกนกพร สาอิ้ม 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

5 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 15-16 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
54 กิโลกรัม นางสาววริศรารัตน์ รอดเท่ียง 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

6 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 15-16 ปี น้ าหนักมากกว่า 
57 กิโลกรัม นายวรกฤต จันทร์ช้าง 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

7 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 17-18 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
55 กิโลกรัม นายนพดล อ่ิมชา 

ชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

8 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
47 กิโลกรัม เด็กหญิงธัญพิชชา บุญสืบ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

9 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ าหนักมากกว่า   
48 กิโลกรัม เด็กชายณัฎฐ์ชยันต์ โชติธนพรกุล 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

10 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 15-16 ปี น้ าหนักมากกว่า 
57 กิโลกรัม นายณัฎฐกฤต อินกลอย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

11 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 17-18 ปี ชาย น้ าหนัก

รองชนะเลิศ 4-5 
ธันวาคม 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา



ที ่ รายการแข่งขัน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับ 

ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

มากกว่า 61 กิโลกรัม นายพศิน กนกวิไลกุล อันดับ 1 2564 จังหวัดสุโขทัย 

12 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ าหนักน้อยกว่า 
47 กิโลกรัม เด็กหญิงกมุทพร ธินวล 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 

13 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 
ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 15-16 ปี น้ าหนักมากกว่า  
57 กิโลกรัม นายเมธาวี ปิ่นแก้ว 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

4-5 
ธันวาคม 
2564 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสุโขทัย 
 
ระดับภาค 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับ 

ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก      
ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย นายนพดล อิ่มชา 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

2 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก     
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย นายสายฟ้า คงอยู่ 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

3 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย นายณัฐวุฒิ คงแก้ว 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

4 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 84 กิโลกรัม ชาย นายพศิน กนกวิไลกุล 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

5 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง นางสาวกันต์ศรา นาควิจิตร 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

6 การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 

ท่องเที่ยวและกีฬา 



ที ่ รายการแข่งขัน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับ 

ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 61 กิโลกรัม หญิง นางสาวมณีวรรณ บุตรสุวรรณ 

2565 

7 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 68 กิโลกรัม หญิง นางสาวอรสา บัวหล่าย 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

8 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก
มากกว่า 68 กิโลกรัม หญิง นางสาวเกวลิน ทรงกลิ่น 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

9 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้ทีมชาย 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

10 
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้ทีมหญิง 

ชนะเลิศ 20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

11 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย นายชญานนท์ เสือโต 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

12 

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นน้ าหนัก 
ไม่เกิน 67 กิโลกรัม ชาย นายรังสิมันต์ บุญสืบ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

20-23 
มกราคม 
2565 

ท่องเที่ยวและกีฬา 

13 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
รายการ “Wangmasa Futsal League 2021”  
จังหวัดพิษณุโลก 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 

2564 

สมาคมผู้ตัดสินกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก 

14 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
รายการ “Preseason 2021 อายุ 18 ปี”  
จังหวัดพิษณุโลก 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

19-20 
ธันวาคม 
2564 

สมาคมผู้ตัดสินกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก 

15 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจ าปี 2564   
(รอบคัดเลือกภาคเหนือ) 

ชนะเลิศ 26 
พฤศจิกายน 
– 3 ธันวาคม 

2564 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย 



ที ่ รายการแข่งขัน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับ 

ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

16 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่
47 จังหวัดล าพูน 

ชนะเลิศ 14 – 23  
มกราคม 
2565   

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย 

17 

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจ าปี 2564 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  

ชนะเลิศ 27 
 มกราคม - 3 
กุมภาพันธ์ 

2565 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับภาค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

 นางสาวรติมา ดวงหาคลัง รางวัลชมเชย  

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 

26 พ.ย. 
2564 

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 

 นางสาววริศรา เลิศแตง 

 

รางวัลชมเชย  

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 

26 พ.ย. 
2564 

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 

 นางสาวศิริลักษณ์ คง
ณรงค์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

การประกวดร้องเพลงจีน 

26 พ.ย. 
2564 

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 

 นางสาวณภัทร บัวป้อม เข้าร่วมการแข่งขัน 

การประกวดร้องเพลงจีน 

26 พ.ย. 
2564 

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 

 
 
 
 
 



ระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

 

1. 

 

นางสาวสิริกร จ๊อกถึง 2021“Chinese Bridge”—Online 
Summer Camp for Foreign 
Student on “the Exploration of 
Chinese Characters”Speech 
Contest on the topic of “My 
Favourite Chinese Character” 

25 ต.ค. – 

5พ.ย. 2564 

Beijing International 
Chinese College 

2. นางสาวภัควลัญช์พร 
เหรียญเจริญ 

2021“Chinese Bridge”—Online 
Summer Camp for Foreign 
Student on “Talent Show” 
Contest 

25 ต.ค. – 

5พ.ย. 2564 

Beijing International 
Chinese College 

 

 


