32 หมู่ 9 ตำบลโนนหนำมแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริ ญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3118,080-734-9407 โทรสำร:0-4552-3118
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การประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 2562

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาส่ งเสริมการสร้ างนวัตกรรมปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

สถานศึกษา
โรงเรี ยนอาเวมารี อา
อานาจเจริ ญ

โรงเรี ยนอาเวมารี อา
อานาจเจริ ญ

รางวัล ยกย่องให้เป็ น
สถานศึกษาที่ส่งเสริ ม
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยนในโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET)
ปี การศึกษา 2560
รางวัลรองชนะเลิศ

โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET)

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
อันดับ 2การประกวด นนท์
โครงงานภาษาอังกฤษ จังหวัดนครราชสีมา
ในการประกวด
โครงงานนักเรี ยนครั้ง
ที่ 15/2560

โรงเรี ยนอาเวมารี อา
อานาจเจริ ญ

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
อันดับ 1 การประกวด นนท์
โครงงานภาษาอังกฤษ จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศ

ในการประกวด
โครงงานนักเรี ยนครั้ง
ที่ 16/2561
โรงเรี ยนอาเวมารี อา
อานาจเจริ ญ

รางวัลยกย่อง เป็ น
ผูส้ นับสนุนและ
ดาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายพลังประชารัฐ
จังหวัดอานาจเจริ ญ
กลุ่มปัจจัยสนับสนุน
(Enable Di\river)
การศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูน้ า (E5)

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล ยกย่องเป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุน

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สมาคมสโมสร
ลูกเสื อรัตนโกสิ นทร์

โรงเรี ยนอาเวมารี อา งานชุมนุมลูกเสื อ
อานาจเจริ ญ
รัตนโกสิ นทร์ ครั้ง
ที่ 9 ประจาปี 2562

ผู้บริหาร
นางสาวรัตนา
พันธ์วิไล

นางสาวรัตนา
พันธ์วิไล

รางวัลเชิดชูเกียรติ
ผูบ้ ริ หารดีเด่น ปี
การศึกษา 2560

สานักงาน

รางวัล ครู ดีปูชนีย
บุคคล ตาม
โครงการ “ครู ดีปู
ชนียบุคคล”
ประจาปี พ.ศ.2560

สานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด
อานาจเจริ ญ

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)

นางสาวรัตนา
พันธ์วิไล

รางวัลผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่
ปฏิบตั ิตนตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่น
ประจาปี 2561

สานักงานส่งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จังหวัดอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
นางสาวรัตนา
พันธ์วิไล

นางสาวรัตนา
พันธ์วิไล

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลผูส้ ่งเสริ ม
สานักงาน
และพัฒนาทักษะ ศึกษาธิการจังหวัด
ภาษาอังกฤษเพื่อ
อานาจเจริ ญ
การศึกษาใน
สถานศึกษา
โครงการนิเทศ
การศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ.
2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นผูส้ ่งเสริ ม
สนับสนุนและ
ประสานงานในการ
ดาเนินกิจการ
โรงเรี ยนเอกชน
ประจาปี 2562

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

ครู
นางสาวสุภาภรณ์
ชินวงศ์
นางสาวปิ ยา
สี หานันท์

รางวัลครู ผสู ้ อน
ดีเด่น “ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา”
ประจาปี 2561

กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา

นางสาวพัชราวลัย
สังคลึก

รางวัลครู ที่ปฏิบตั ิ
ตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ดีเด่น ประจาปี
2561

สานักงานส่งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จังหวัดอานาจเจริ ญ

นางสาวศรุ ดา
พันธุ์ดวงชุดา

รางวัลครู ผสู ้ อน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนดีเด่น
ประจาปี 2561

สานักงานส่งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จังหวัดอานาจเจริ ญ

นางสาวรัตนพร
ศิลาโคตร

รางวัลครู ผสู ้ อน
ภาษาต่างประเทศ
ดีเด่น ประจาปี
2561

สานักงานส่งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จังหวัดอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

นางสาวศรัญญา
ชัยยะ

รางวัลอาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงาน
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา
“ชนะเลิศระดับ
จังหวัด” ส่งเข้า
ประกวดโครงงาน
นักเรี ยนระดับภาค
ครั้งที่ 17 ประจาปี
2562

นางสาววาสนา
ศรี ธนานุวฒั น์
นางสาวพัชรี
บุตรสาร
นางสาวศรุ ดา
พันธ์ดวงชุดา

รางวัล ยกย่อง
ผูส้ นับสนุนและ
ร่ วมจัดสอบ
ประเมิน โครงการ
ประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็ นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
(TEDET) ปี
การศึกษา 2562
รางวัลคุณครู ผู ้
ฝึ กสอนนักเรี ยนเข้า
รองชิงชนะเลิศ 4
กิจกรรมโครงการ
สารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ
ระดับประเทศ
ประจาปี พ.ศ.2562

นางสาวศรัญญา
ชัยยะ
นางสาวกิตติมา
โลหะสาร

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ จังหวัด
นครราชสี มา

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่า
ด้วยสะเต็มศึกษา
ของซีมีโอ
(SEAMEO STEMED

โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชน
ฯ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

นางสุมินตรา
สาธุภาค
นางสาวเพชรวาริ
นทร์ ศรี ชมพู

รางวัลครู ผมู ้ ี
มาตรฐานความรู้
ดีเด่น ประจาปี
2562

นางสาวนัทธมน
พฤฒามาตย์
นางสาวพัชรี
บุตรสาร

รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท่อง
อาขยานทานอง
เสนาะ ระดับ ป.1 –
ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

นางสาวสุภาวดี
ผสมทรัพย์

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานส่งเสริ ม
สวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
นางสาวปิ ยะพร
หินอ่อน

นางสาวพัชรี
บุตรสาร
นางสาวศรุ ดา
พันธ์ดวงชุดา

นางสาวยุพิน
ศิลาโคตร

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น
ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น
ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม
การเล่านิทาน
(Story Telling)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

นางสาวยุพิน
ศิลาโคตร
นางสาวรัตนพร
ศิลาโคตร

นางสาวฐิติมา
วงศ์อนันท์
นางสาวนภาวรรณ
ศรี หล้า

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันต่อ
คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)
ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น
ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
นายจิตติพงศ์
พลหนองหลวง
นายราเชนทร์
ภิญโญ
นายพรชัย
บุระพันธ์

นายจิตติพงศ์
พลหนองหลวง

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการ
ประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่ อง
ลม (Wind
Ensemble)ระดับชั้น
ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย
ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
นางสาวศรุ ดา
พันธ์ดวงชุดา

นายสิ ทธิชยั
รุ่ งวัฒนะ

นางสาวปิ ยา
สี หาทนันท์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้น ป.4 ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
เงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันคีตะ
มวยไทย ระดับชั้น
ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครู ผสู ้ อน
การศึกษา
นักเรี ยนได้รับ
ประถมศึกษา
รางวัลระดับเหรี ยญ
อานาจเจริ ญ
ทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม
ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
นางสาวปิ ยา
สี หาทนันท์

นางสาวปิ ยา
สี หาทนันท์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่ อง
สั้น (Comic Strip)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
รางวัลครู ผสู ้ อน
นักเรี ยนได้รับ
รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

นักเรียน
เด็กหญิงวรวลัญช์
ไตรโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 1 การ
แข่งขันการสะกด
คาภาษาอังกฤษ
(Spelling Bee)
ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 1 ปี การศึกษา
2560
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงลฎาภา
อินงามธีรติ

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 2 การ
แข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน
(Chinese Speech
Competition)ระดับ
ประถมศึกษาตอน
ปลาย กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 1 ปี การศึกษา
2560
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สกลไชย

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 2 การ
แข่งขันการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ
(English
Proficiency Test)
ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 1 ปี การศึกษา
2560
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงธัญสุดา
ตาทอง

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย การ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

แข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน
(Chinese Speech
Competition)ระดับ
ประถมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 1 ปี การศึกษา
2560
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กหญิงชญาดา
สายทอง

รางวัลชนะเลิศ การ โรงเรี ยนปทุมราช
สอบแข่งขัน
วงศา
ความสามารถวิชา
ภาษาไทย-สังคม
ศึกษา ครั้งที่ 6 (Pre
o-net Thai-Social
Test 2017)

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายณฐนนท์
สุงวงค์

เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภักดี
เด็กหญิงธีราภรณ์
สุชิลา
เด็กหญิงณฐกร
ตังวงศ์ประเสริ ฐ
เด็กหญิงญาณิศา
กงแก้ว

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กชายอิศรายศ
แก้วมงคล
เด็กหญิงณิชากร
แจ่มใส
เด็กหญิงธัญาพร
ยงยุทธ

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรี ยนปทุมราช
อันดับ 2 การ
วงศา
สอบแข่งขัน
ความสามารถวิชา
ภาษาไทย-สังคม
ศึกษา ครั้งที่ 6 (Pre
o-net Thai-Social
Test 2017)
รางวัลชมเชย วิชา
วิทยาศาสตร์
โครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความ
เป็ นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
(TEDET) ประจาปี
พ.ศ.2560

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่า
ด้วยสะเต็มศึกษา
ของซีมีโอ
(SEAMEO STEMED

รางวัลชมเชย การ โรงเรี ยนปทุมราช
สอบแข่งขัน
วงศา
ความสามารถวิชา
ภาษาไทย-สังคม
ศึกษา ครั้งที่ 6 (Pre
o-net Thai-Social
Test 2017)

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงจินตวีณ์
ช่วงชิง
เด็กหญิงวรวลัญช์
ไตรโพธิ์
เด็กชายศุภาพิชญ์
จอมแก้ว

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลคะแนนยอด
เยี่ยมอันดับ 1 ของ
จังหวัด โครงการ
ทดสอบ
บริ ษทั เสริ มปัญญา
ความรู้General
จากัด
English Proficiency
Test ประจาปี
การศึกษา 2560

เด็กหญิงวรวลัญช์
ไตรโพธิ์
เด็กหญิงไปรยา
คทวณิชกุล
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กหญิงชยสร
ฤทธิทิศ

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ประจาปี
การศึกษา 2560

เด็กชายธนพล
สงวนนาม
เด็กหญิงเพ็ญอักษร
คาหงษา
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์
จูมจันทร์
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กชายกฤษฏิ์
แดงมะแจ้ง

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2560

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชาย
เสฏฐวุฒิ สกลไชย

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม
อันดับ 1 ของ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
ชมรมบัณฑิตแนะ
แนว

จังหวัด ทาคะแนน
PRE-GiFted & EP
‘ 61 ประเภท
คะแนนรวม,วิชา
ภาษาอังกฤษและ
วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รางวัลชมเชย การ โรงเรี ยนปทุมราช
กาญจนสิ งห์
สอบแข่งขัน
วงศา
ความสามารถวิชา
ภาษาไทย-สังคม
ศึกษา ครั้งที่ 7 (Pre
o-net Thai-Social
Test 2018)

เด็กหญิงอัญชิษฐา
ภรณ์ มูลหลวง
เด็กชายภัทรดนัย
ตราทอง
เด็กชายศุภกร
สิ งห์นาค

รางวัลชมเชย ใน
การสอบวัด
ความสามารถทาง
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ประจาปี 2561

โรงเรี ยนบ้านโพน
ทอง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายธนพล
พิมพ์เทพ
เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภักดี
เด็กหญิงเพ็ญอักษร
คาหงษา

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
การประกวด

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์
จังหวัดนครราชสี มา

โครงงาน
ภาษาอังกฤษ
ในการประกวด
โครงงานนักเรี ยน
ครั้งที่ 16/2561

เด็กชายณฐนนท์
สุขวงค์
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภักดี

เด็กหญิงญาณิศา
พงษ์เสื อ
เด็กชายพสธรณ์
ประสมศรี

รางวัลชนะเลิศการ โรงเรี ยนปทุมราช
แข่งขันตอบปัญหา วงศา
เยาวชนคนเก่ง ครั้ง จ.อานาจเจริ ญ
ที่ 14

รางวัลระดับเหรี ยญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ทองวิชา
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ ใน
อานาจเจริ ญ
การแข่งขันทาง
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2560
รอบแรก

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงณฐกร
ตังวงศ์ประเสริ ฐ
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ชิตวงศ์
เด็กชายอิสรายศ
แก้วมงคล
เด็กหญิงศุพญั ญา
มาดาสิ ทธิ์
เด็กชายปรัชญา
เกษสุพรรษ์
เด็กหญิงชยสร
ฤทธิทิศ
เด็กชายณฐนนท์
สุขวงศ์
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เกิดสุข
เด็กหญิงอัญชิษฐา
ภรณ์ มูลหลวง
เด็กหญิงพรนาริ
นทร์ สานเนตร
เด็กหญิงจิรภัทร
อัตไพบูลย์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลระดับเหรี ยญ สานักงานเขตพื้นที่
เงิน วิชา
การศึกษา
คณิตศาสตร์ ใน
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ
การแข่งขันทาง
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2560
รอบแรก

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงวีริสา
ฤทธิทิศ
เด็กชายณัฐจารุ วชั ร
สุขภาค
เด็กหญิงพิรานันท์
วรรณกาล
เด็กหญิงพธู
อุปริ วงศ์
เด็กหญิงชิตาภา
แพงจ่าย
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กชายวณัฐนันท์
โพธิ
เด็กชายวรากร
พุทธขิน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
พรหมบุตร
เด็กชายภูวนัช
พรมรักษ์
เด็กหญิงธีราภรณ์
สุชิลา
เด็กชายศุภวิชญ์
แสนศรี

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัล
ระดับเหรี ยญ
ทองแดง
วิชา
คณิตศาสตร์
ในการแข่งขัน
ทางวิชาการ
นานาชาติ
ประจาปี
2560 รอบ
แรก

ได้รับรางวัลระดับ
เหรี ยญทอง วิชา
วิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันทาง
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2560 รอบ
แรก

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
ได้รับรางวัลระดับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เหรี ยญเงิน วิชา
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ในการ
อานาจเจริ ญ
แข่งขันทางวิชาการ

เด็กหญิงกานต์ธีรา
พยัฆพันธ์
เด็กชายอธิวฒั น์
กาญจนีย์
เด็กหญิงรมณ
นานาชาติ ประจาปี
หลวงมณี
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ 2560 รอบแรก
ดารา
เด็กหญิงชลธิชา
เที่ยงดีฤทธิ์
เด็กหญิงปิ ยะมา
ภรณ์ กีกอง
เด็กชายชัชชนม์
บุญสุภาพ
เด็กชายตะวัน
ดารุ ณ
ได้รับรางวัลระดับ
เด็กหญิงวารัตดา
กาญจนา
เด็กหญิงกรวรรณ
มุระศรี
เด็กหญิงปริ ยากร
คุม้ รักษา
เด็กหญิงชญาภา
สาทอง
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์

สานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง
การศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ใน ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ
การแข่งขันทาง
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2560
รอบแรก
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรี ยน
การทดสอบแข่งขัน อานาจเจริ ญ
วัดความรู้ทาง
วิชาการ ครั้งที่ 3
ประจาปี การศึกษา
2560

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายอิสรายศ
แก้วมงคล
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กชายณฐนนท์
สุขวงค์

เด็กหญิงลฎาภา
อินงามธีรติ

เด็กหญิงปวริ ศา
กัลยาพันธ์
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การ
ทดสอบแข่งขันวัด
ความรู้ทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2560

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
โรงเรี ยน
อานาจเจริ ญ

รางวัลชมเชย การ
ทดสอบแข่งขันวัด
ความรู้ทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2560

โรงเรี ยน
อานาจเจริ ญ

รางวัลคะแนนยอด
เยี่ยมอันดับ 1 ของ บริ ษทั เสริ มปัญญา
จังหวัด โครงการ จากัด
ทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์
ประจาปี การศึกษา
2561

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายศุภกร
สิ งห์นาค
เด็กหญิงจิรภิชญา
กัลป์ ยกฤต
เด็กหญิศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธืโชติเลิศภักดี
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สกลไชย
เด็กหญิงปวริ ศา
กัลยาพันธ์
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม

เด็กหญิงณัฐิดา
สานนท์
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กหญิงเพ็ญอักษร
คาหงษา
เด็กหญิงฐาปนี
รักถิ่น
เด็กหญิงปวริ ศา
กัลยาพันธ์
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ประจาปี
การศึกษา 2561

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
ประจาปี การศึกษา
2561

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2561

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายศุภาพิชญ์
จอมแก้ว
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สกลไชย

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบ
ความรู้General
English Proficiency
Test ประจาปี
การศึกษา 2561

เด็กหญิงอัตภิกญาณ์ รางวัลชนะเลิศ การ บริ ษทั โตโยต้า
จูมจันทร์
ประกวดวาดภาพ อานาจเจริ ญ จากัด
ระบายสี รุ่ น 8-11 ปี
โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี
โตโยต้ารถยนต์ใน
ฝัน 2019

เด็กหญิงณิชากร
แจ่มใส

บริ ษทั โตโยต้า
รางวัลรองชนะเลิศ
อานาจเจริ ญ จากัด
อันดับ 2 การ
ประกวดวาดภาพ
ระบายสี รุ่ น 8-11 ปี
โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี
โตโยต้ารถยนต์ใน
ฝัน 2019

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภักดี

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเด็ก

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

และเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่
นาชื่อเสี ยงมาสู่
ประเทศชาติ
ประจาปี 2562

เด็กชายณฐนนท์
สุขวงค์

ได้รับรางวัลเหรี ยญ
เงินวิชาคณิตศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่
ในการแข่งขันทาง การศึกษา
วิชาการ นานาชาติ

ประถมศึกษา

ประจาปี 2562

อานาจเจริ ญ

รอบแรก

เด็กหญิงพิรานันท์
คณาเสน
เด็กหญิงศิริลกั ษณ์
กาญจนสิ งห์

ได้รับรางวัล
เหรี ยญ
ทองแดง
วิชา
คณิตศาสตร์
ในการแข่งขัน
ทางวิชาการ
นานาชาติ
ประจาปี
2562 รอบ
แรก

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิงนันทิพร
ได้รับรางวัลเหรี ยญ
สิ ทธิโชติเลิศภักดี
ทอง วิชา
เด็กหญิงปริ ยากร
วิทยาศาสตร์
ศิริบูรณ์
ในการแข่งขันทาง
เด็กหญิงปพิชญาพร วิชาการ นานาชาติ
พิพฒั น์
ประจาปี 2562 รอบ
แรก

เด็กหญิงภัทร
วดี วรรณพัฒน์
เด็กหญิงนัฏฐณิ
ชา พรมจันทร์
เด็กหญิง
ปริ ชญา พรพิพฒั น์
เด็กหญิงศุภา
พิชญ์ คูณคณะ
เด็กหญิงวารัต
ดา กาญจนา
เด็กชายรัตนภูมิ
มีทองแสน
เด็ก
หญิงอัตภิกญาณ์
จูมจันทร์
เด็กหญิงสมิ
ตานันท์ วรรณพัฒน์

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ได้รับรางวัลเหรี ยญ สานักงานเขตพื้นที่
เงิน วิชา
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ ในการ ประถมศึกษา
แข่งขันทางวิชาการ อานาจเจริ ญ
นานาชาติ ประจาปี
2562 รอบแรก

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายคัมภีร
ภาพ จันเทวา
เด็กหญิงฐิตา
ภรณ์ พิกุล
เด็กชายพงภัศ
แสงโชติ
เด็กชายพิเชษ
ไชย บัวจูม
เด็กชาย
ภูริพฒั น์ โสมอินทร์
เด็กชายศรุ ต
ทิพารัฐกฤต
เด็กชายสุพิช
ชา ปลดเปลื้อง
เด็กชายถกลเกียรติ
วงศ์ใหญ่
เด็กชายธนกร
ไชยมาตย์
เด็กหญิงโศภิตรา
ศรี ทอง

เด็กหญิงโศภิตรา
ศรี ทอง
เด็กชายสุรธัช
อักษรพิมพ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
ศรี อุดร

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

ได้รับรางวัลเหรี ยญ
ทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันทาง
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2562
รอบแรก

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด การ
ประกวดโครงงาน
ในสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ
ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2562

โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับ
เยาวชน ฯ

รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัดการ
ประกวดโครงงาน
นักเรี ยน ครั้งที่ 17
ประจาปี 2562
โครงงานภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ จังหวัด
นครราชสี มา

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล

เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภักดี
เด็กหญิงเพ็ญอักษร
คาหงษา
เด็กหญิงศรัณญา
พิชยั กุล

รางวัลชนะเลิศ
มูลนิธิเปรม ติณสูลา
ระดับจังหวัด การ
นนท์ จังหวัด
ประกวดโครงงาน
นครราชสี มา
นักเรี ยน ครั้งที่ 17
ประจาปี 2562
โครงงาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา

เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด็กชายธนปกรณ์
ทองศรี

รางวัลชมเชย ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 34 ในการทดสอบ
ความรู้
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2562

เด็กชายนนทภัทร
นพเก้า
เด็กชายรัตนภูมิ
มีทองแสน

รางวัลชมเชย ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 56ในการทดสอบ
ความรู้
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2562

โรงเรี ยนโพนทอง
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

โรงเรี ยนโพนทอง
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายเสเสฏฐวุฒิ
สกลไชย

เด็กหญิงณิชากร
แจ่มใส

เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด็กชายพิจกั ษ์
จันจอม

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลระดับจังหวัด ศูนย์ระดับภูมิภาคว่า
โครงการประเมิน
ด้วยสะเต็มศึกษา
และพัฒนาสู่ความ
ของซีมีโอ
เป็ นเลิศทาง
(SEAMEO STEMคณิตศาสตร์และ
ED)
วิทยาศาสตร์
(TEDET) รอบ All
Star Intelligent
Contest ประจาปี
พ.ศ.2562
รางวัลรองชนะเลิศ
บริ ษทั โตโยต้า
อันดับ 1 การ
อานาจเจริ ญ จากัด
ประกวดภาพ
ระบายสี รุ่ น 8 – 11
ปี “โครงการ
ประกวดวาดภาพ
ระบายสี โตโยต้า
รถยนต์ในฝัน
2020”
รางวัลชมเชย การ
สอบแข่งขัน
อัจฉริ ยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4
MATH
CHANUMAN
CONTEST 2019
ครั้งที่ 7 ปี การศึกษา
2562

โรงเรี ยนชานุมาน
วิทยาคม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายศุภกร
สิ งห์นาค
เด็กชายนนทภัทร
นพเก้า

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย การ
สอบแข่งขัน
อัจฉริ ยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 5
MATH
CHANUMAN
CONTEST 2019
ครั้งที่ 7 ปี การศึกษา
2562

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
โรงเรี ยนชานุมาน
วิทยาคม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29

ด.ญ.ศรัณญา
พิชยั กุล

รางวัลรองชนะเลิศ
สานักงาน
อันดับ 2 โครงการ
คณะกรรมการ
แข่งขัน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Teacheingtoys
กระทรวงศึกษาธิการ
English contest
ระดับ ป.4-ป.6

เด็กหญิงปณิธิญา
ศิริบูรณ์

รางวัลระดับเหรี ยญ
ทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันท่อง
อาขยานทานอง
เสนาะ ป.1-ป.3

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิงศริ นธร
รางวัลรองชนะเลิศ
ทองโคตร
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญเงิน งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขัน
อัจฉริ ยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1ป.3
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศ
กาญจนสิ งห์
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขัน
อัจฉริ ยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4ป.6

เด็กหญิงโศภิตรา
ศรี ทอง
เด็กหญิงธนภรณ์
หลวงมณี
เด็ฏหญิงทิฑมั พร
ยืนยง

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

รางวัลระดับเหรี ยญ
สานักงานเขตพื้นที่
ทอง งาน
การศึกษาประถม
ศิลปหัตถกรรม
ศึกษาอานาจเจริ ญ
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ป.
4-ป.6

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงจิร
ภิชญา อุทธา
เด็กหญิง
จุฑารัตน์ ศรี อุดร
เด็กหญิงฐาปนี
รักถิ่น
เด็กหญิงณัฐชยา
อุสาห์จนั ทราบูรณ์
เด็กหญิงวรัชยา
วังสการ
เด็กชาย
ธนกฤต สอนเลิศ
เด็กชายนราวิชญ์
ยิ่งยงเด็กชายพงษ์
พญา อาจกมล
เด็กชายวีรภัทร
สี หาพัดเด็กชาย
ศุภชัย วุฒิสัตยาบัน
เด็กชายสตีเว่น เรื อง
วงศ์ เวบ
เด็กชายอวิชญ์
แสงสว่าง
เด็กหญิงธน
ภรณ์ เนตรวงค์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลระดับเหรี ยญ สานักงานเขตพื้นที่
ทอง
การศึกษาประถม
งานศิลปหัตถกรรม ศึกษาอานาจเจริ ญ
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การประกวด
โครงงานคุณธรรม
ป.4-ป.6

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญเงิน งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันคีตะ
มวยไทย ป.1-ป.6

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

รางวัลระดับเหรี ยญ
สานักงานเขตพื้นที่
ทองงาน
การศึกษาประถม
ศิลปหัตถกรรม
ศึกษาอานาจเจริ ญ
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายธนภูมิ
ภูมิมะนาว

เด็กชายกษิดิศ
วิริยพงษ์ไพบูลย์
เด็กหญิงกิตติยา
ภรณ์ ผาริ บุตร
เด็กชาจิรสิ ทธิ์
เจริ ญบุญ
เด็กหญิงณัฐ
ชยา อุสาห์จนั ทรา
บูรณ์
เด็กชายถกล
เกียรติ วงศ์ใหญ่
เด็กหญิงธน
ภรณ์ เนตรวงค์
เด็กชายธี ร
ภัทร์ พรมรักษ์
เด็กชายปองภพ
ศิริพนั ธะ
เด็กหญิงพา
ขวัญ สุจิวโรดม
เด็กชายศุภกร
สิ งห์นาค
เด็กหญิงสมิ
ตานันท์ วรรณพัฒน์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย
ป.1-ป.6
รางวัลชนะเลิศ งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่ อง
ลม (Wind
Ensemble) ป.1-ป.6

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงเพ็ญ
อักษร คาหงษา

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story
Telling) ป.4-ป.6

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

เด็กหญิงนันทิ
พร สิ ทธิ โชติเลิศ
ภักดี
เด็กชายปริ ยวิศว์
ตั้งตระกูลวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ สานักงานเขตพื้นที่
อันดับ 1 ระดับ
การศึกษาประถม
เหรี ยญทอง งาน
ศึกษาอานาจเจริ ญ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.
6

เด็กหญิงธัญสุดา
ตาทอง
เด็กหญิงภรณ์
ชนก มารัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันพูด
ภาษาจีน ป.4-ป.6

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงปพิชญา
พรพิพฒั น์
เด็กหญิง
ปริ ชญา พรพิพฒั น์

เด็กหญิง
พิมลวรณ วะหิม
เด็กชายศิวกร
แก้วมณี

เด็กชายจารุ
กิตติ์ บุญแนบ
เด็กชายญา
โณทัย แสงเพชร
เด็กชายวัช
รพงษ์ แก้วจันทึก

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่ อง
สั้น (Comic Strip)
ป.4-ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
เหรี ยญทองแดง
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ป.1ป.6

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอานาจเจริ ญ

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กชายณัฐกิตติ์
ศรี จนั ทร์
เด็กชายภัทร
ดนัย ตาทอง
เด็กชายภูมินทร์
สู่เสน

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
กาญจนสิ งห์
เด็กชายภูรินทร์
พาป้อ
เด็กชายศุภกร
สิ งห์นาค

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่
ระดับเหรี ยญทอง การศึกษาประถม
งานศิลปหัตถกรรม ศึกษาอานาจเจริ ญ
นักเรี ยน ครั้งที่ 69
ปี การศึกษา 2562
การแข่งขัน
หุ่นยนต์-ผสม ป.1ป.6

รางวัลระดับเหรี ยญ สานักงานเขตพื้นที่
เงินวิชาคณิตศาสตร์ การศึกษา
ในการแข่งขันทาง ประถมศึกษา
อานาจเจริ ญ
วิชาการ นานาชาติ
ประจาปี 2562
รอบแรก

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่ อ
รางวัลที่ได้รับ

หน่ วยงานที่มอบ
รางวัล
ได้รับรางวัลระดับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เหรี ยญเงิน วิชา
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ในการ
อานาจเจริ ญ
แข่งขันทางวิชาการ

เด็กหญิงกริ ชสุดา
ศาลาน้อย
เด็กหญิงจิรภิญญา
อุทธา
เด็กหญิงฐาปนี
นานาชาติ ประจาปี
รักถิ่น
เด็กหญิงณัฐณิชากร 2562 รอบแรก
ตาทอง
เด็กหญิงธนภรณ์
หลวงมณี
เด็กหญิงธนัญชนก
ถือโคตร
เด็กหญิงพิมลวรรณ
วะหิม
เด็กหญิงศิริวารี ย์
พลบุรี
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สกลไชย
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
กาญจนสิ งห์

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์
ประจาปี การศึกษา
2562

เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม

รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
วิทยาศาตร์
ประจาปี การศึกษา
2562

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงธนวันต์
สุภาษร
เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด็กหญิงปวริ ศา
กัลยาพันธ์
เด็กหญงพิชญาภา
ทองเกตุ
เด็กหญิงนันทิพร
สิ ทธิโชติเลิศภัคดี

เด็กหญิงธนิดาภา
ด่านไทยวัฒนา
เด็กชายธนกร
ไชยมาตย์

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ประจาปี
การศึกษา 2562

รางวัลคะแนนยอด
บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ
จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2562

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

ประเภท
เด็กหญิงนภัสมน
หมายทอง
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สกลไชย

เด็กหญิงหทัยพร
ทองพุ่ม
เด้กชายธนปกรณ์
ทองศรี

ระดับรางวัล/ชื่ อ
หน่ วยงานที่มอบ
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล
รางวัลคะแนนยอด บริ ษทั เสริ มปัญญา
เยี่ยมอันดับ 1 ของ จากัด
จังหวัด โครงการ
ทดสอบความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ
ประจาปี การศึกษา
2562

รางวัลระดับเหรี ยญ สถาบันส่งเสริ มการ
ทองแดง การ
สอนวิทยาศาสตร์
สอบแข่งขัน
และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนา
อัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(สสวท.) ประจาปี
การศึกษา 2562

ตัวอย่างเกียรติบตั ร

