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ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
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จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า

และพระองค์จะทรงกระทำาให้วิถีของเจ้าราบรื่น

                           สุภาษิต 3 : 5-6                           



	 ในนามของคณะคร	ูบคุลากร	และผูบ้รหิารโรงเรยีนปรนิส์รอย

แยลส์วิทยาลัย	ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน 

ในความส�าเร็จที่นักเรียนได้รับในวันนี้	 ไม่ว่าจะเป็นรางวัลด้านวิชาการ	

กฬีา	ศลิปะ	ดนตร	ีเทคโนโลยีหรอืความสามารถด้านอืน่และไม่ว่าจะเป็น

รางวัลระดับใด	พวกเราช่ืนชมยินดีในความสามารถที่หลากหลายของ

นักเรียนและนี่คือค�าตอบของความส�าเร็จในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในระดับหนึ่ ง	 เพราะนักเรียนที่จับฉลากเข ้ามาเรียน 

ในโรงเรยีนนี้ตัง้แต่ระดบัอนุบาล	3	แต่ละคนมีศกัยภาพ	ความสนใจ	และ

ความถนดัทีแ่ตกต่างกนัมาก	โรงเรยีนและครอบครวัของนกัเรยีนได้ร่วมกนั 

พัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของนักเรียนให้โดดเด่น	 ชัดเจน 

จนประสบความส�าเร็จในวันนี้	 จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนปลื้มปิติและ 

ภาคภูมิใจในตัวของนักเรียนมาก		

	 อย่างไรก็ดีการก้าวเดินต่อไปในอนาคตของนักเรียนย่อม 

ต้องมีส่ิงท้าทายและมีความส�าเร็จในระดับสูงย่ิงขึ้นรอนักเรียนอยู่ 

จึงอยากจะให้ก�าลังใจนักเรียนและขอให้นักเรียนตระหนักอยู่เสมอว่า

	 ความส�าเร็จอาจจะไม่ใช่ชัยชนะเสมอไป	แต่เป็นการบรรล ุ

เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ซึ่งนักเรียนได้ท�าอย่างสุดความสามารถแล้ว

สารแสดงความยินดีในการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า

สำาหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562

	 ความส�าเร็จของเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องดีงามไม่ได้ท�าร้ายใครและไม่ได้ท�าลายศีลธรรมอันดีของสังคม	

ไม่มีกลโกงหรือสร้างกระแสค่านิยมที่ผิดให้คนรุ่นต่อไป

	 ความส�าเร็จนั้นท�าให้เราแข็งแกร่ง	มีความเช่ือม่ันในตนเองสูง	แต่เรากร็ะลกึอยูเ่สมอว่าคนอืน่ๆ	กม็พีลงัความสามารถ 

ในระดบัสงูเช่นกนั	ถึงแม้จะไม่เหมือนกับเรา

	 ความส�าเร็จของเราย่อมส่งผลดีต่อตนเอง	ผู้คนรอบข้างและสังคมในระยะยาว

	 ขอพระเจ้าประทานพรมาเหนือนกัเรยีนทกุคน	คณุพ่อ	คณุแม่และทกุคนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็เหล่านี้ได้รบัพระพร

และการทรงน�าจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดร.สิรินันท์		ศรีวีระสกุล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ผู้จัดการ-ผู้อ�านวยการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล



08.15	-	09.00	น.	 ลงทะเบียน 

	 	 	 	 โดย	หัวหน้างานบริหารจัดการและบุคลากร	และทีมงานธุรการทุกระดับการศึกษา

09.00	-	09.30	น.		 นมัสการโดย	อนุศาสก	ศจ.บัณฑิต	อินทรเทพ	และทีมศาสนกิจ

09.30	-	09.40	น.		 กล่าวรายงาน 

	 	 	 	 อาจารย์แจ่มจันทร	์วรรณภีร์	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

09.40	-	09.50	น.		 กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 

	 	 	 	 โดย	ดร.สิรินันท	์ศรีวีระสกุล	ผู้จัดการ	-	ผู้อ�านวยการ

09.50	-	10.00	 น.		 Power	Point	ผลงานนักเรียน	โดย	ดร.กิตติพันธ์	อุดมเศรษฐ์

10.00	-	10.20	 น.		 โอกาสตัวแทนผู้ปกครอง	 1.	นางภัคภร	ชัยมงคล 

	 	 	 	 	 2.	นางคนธวัลย์	ค�ามีมูล

10.20	-	10.40	 น.	 โอกาสตัวแทนนักเรียน	 1.	เด็กชายธนกฤต	พิทักษ์ 

	 	 	 	 	 2.	นางสาววรรษชล	ค�ามีมูล

10.40	-	11.10	 น.	 กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรส�าหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น 

	 	 	 	 โดย	ดร.สิรินันท	์ศรีวีระสกุล	ผู้จัดการ-ผู้อ�านวยการ

11.10	 -	11.30	 น.	 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า	โดย	ดร.เกรียง	ฐิติจ�าเริญพร	 

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

กำาหนดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
สำาหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
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 ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจ
 อารัมภบทธรรม   สดุดี  105:1-5  อาจารย์มีเรียม โตศิลากุล    
 เพลงนมัสการพระเจ้า “กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้น”
	 1.	กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้น		 	 ไม่มีวันชะงักหรือหยุดพักไป	

					 กิจนั้นย่อมไม่ต้องพึ่งป้อมปราการใด		 แต่จ�าเริญใหญ่จากพืชพันธุ์เป็นช่อพวง	

	 	 2.	สิ่งดีอันใดที่คนได้คิดท�า		 	 	 ย่อมเนื่องจากความคิดเริ่มน�าไว้ดี	

		 กิจดีอันใดที่เริ่มไว้ในบัดนี้			 	 จะค่อยทวีมีชัยในขั้นบั้นปลาย	

	 	 3.	ดั่งนี้แหละงานก็เป็นเหมือนต้นไม้		 ต้นสูงขึ้นไปรากก็หยั่งลึกลง	

		 และยิ่งพายุจัดพัดกิ่งไม้ใบบง		 	 รากยิ่งหยั่งลงไปยึดแน่นในแผ่นดิน	

	 	 4.	หากพายุใหญ่จะก่นไม้หักลง		 	 เป็นไรถ้าโล่งเป็นทางลมพัดมา	

		 ฝ่ายฝนที่เริ่มตกในยามปลายหน้านา		 ทั้งนี้เพื่อว่าปลูกพันธุ์พืชจะได้งาม	

	 	 5.	ดั่งนั้นอย่ากลัวที่พายุผ่านมา		 	 พระเจ้าบัญชาให้หว่านพืชโดยตรง	

		 และถ้าต้นใดถูกท�าลายล้มฟาดลง		 เป็นไรพระทรงกระจายพืชให้แพร่ไป	อาเมน

 อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำา   โดยผู้น�า
	 เพลงสรรเสริญพระเจ้า  PRC Chorus
	 อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า    

ระเบียบการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
สำาหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 เวลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
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	 เพลงนมัสการพระเจ้า “ขอบพระคุณในความรักเมตตา”
	 1.	 ขอบพระคุณในความรักเมตตา		 	 	 พระบิดาเบื้องบนประทาน	

	 	 ขอบพระคุณสิ่งสรรพ์ทรงบันดาล		 	 มาเนิ่นนานด้วยรักการุณย์	

	 	 ขอบพระคุณในภาระการงาน		 	 	 การผ่อนพักเมื่อยามสายัณห์	

	 	 ขอบพระคุณในความรักผูกพัน		 	 	 ของประทานอันดีทั้งปวง	

	 2.		ทั้งขวากหนามหรือหนทางปลอดภัย		 	 ทั้งอ่อนแอหรือใจมั่นคง	

	 	 มืดหม่นหมองหรือสว่างด�ารง		 	 	 ทุกข์หรือสุขจงขอบพระคุณ	

	 	 ความเจ็บปวดหรือยินดีปรีดา		 	 	 ประทานมาทุกวันทรงน�า	

	 	 พระวาจามีค่าประเสริฐล�้า	 	 	 เป็นสว่างส่องทางด�าเนิน	

	 3.		ขอบพระคุณความเริงรื่นชื่นบาน		 	 ทั้งอาหารเลี้ยงชีพด�ารง	

	 	 ขอบพระคุณความสัมพันธ์ยืนยง		 	 ทรงบ�ารุงวิญญาณเปรมปรีดิ์	

	 	 ขอบพระคุณในยามเศร้าโศกา		 	 	 สุขหรรษาชื่นชมยินดี	

	 	 ขอบพระคุณหวังใจในวันนี้		 	 	 ชั่วชีวีตราบนิรันดร	อาเมน

	 เทศนา   โดย		ศาสนาจารย์ชัยพร		ปัญญา
	 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์		

	 	 	 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ

	  อธิษฐานเพื่อนักเรียนผู้ที่มีผลงานดีเด่น-ผู้ปกครองนักเรียนและขอพระพร   โดยผู้เทศนา
	  เพลงตอบสนอง  “พระเจ้าเป็นความรัก”
	 1.		พระเจ้าเป็นความรักประจักษ์ในพระเยซู								เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชน

	 2.		ความรักนั้นใหญ่หลวงเปรียบห้วงน�้ากระแสชล	 ฟอกล้างดวงกมลปุถุชนพ้นราคี	อาเมน
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ปรัชญาการศึกษา
เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัย

คติพจน์
LUX ET VERITAS : แสงสว่างและความจริง

คำาขวัญ
“คุณธรรมนำาปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม”

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

และพัฒนาอุปนิสัยบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม

พันธกิจ
   1.  ประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์
   2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
   3.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี  
 สารสนเทศให้แก่ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในระดับสากล
   4.  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
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เกียรติประวัติ นักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

(5 มกราคม 2562-30 เมษายน 2562)
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 รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1
การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว	 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ

นานาชาติ	 (Thailand–Cambodia	Mathematics	and	Mental	Arithmetic	Competition) 

เมื่อวันที่	6	เมษายน	2562	ณ	สวนสนุกดรีมเวิลด์		จังหวัดปทุมธานี	จัดโดย	สมาคมลูกคิด

และคณิตศาสตร์นานาชาติ	 (ประเทศไทย)	 International	 Abacus	 and	Mathematics 

Association	(Thailand)	(ระดับประเทศ)

 Silver Medal (Special)		(ทีม	The	Avengers)
ประเภทต่อสู	้ยวุชน	อายุ	7-8	ปี	ชาย	รุน่	C	น�า้หนกั	22-	24	กโิลกรมั

การแข่งขนัเทควนัโด	รายการล�าพูนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ	2019

ณ	หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลศิ ยวุชนชาย  รุน่อายุ	9-10	ปี	น�า้หนกัเกนิ	22	กโิลกรมั	ไม่เกนิ	25	กโิลกรมั	
การแข่งขนัเทควนัโดชิงชนะเลิศแห่งจงัหวดัเชียงใหม่	ประจ�าปี	2562	

เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2562	จดัโดย	ส�านกังานการกฬีาแห่งประเทศไทย	จงัหวดัเชยีงใหม่	

และสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 Silver   ประเภทยุวชนชาย	รุ่นอายุ	7-8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	22-24	กิโลกรัม

 Bronze Poomse	สายเหลือง	ยุวชน	รุ่นอายุ	8-10	ปี	(Team	Smart	TKD)	

 ชนะเลิศ Kyargi Team 

รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	ต่อสู้ทีม	3	คน	น�้าหนักรวม	ทีมชายไม่เกิน	80	กโิลกรมั

(Team	Smart	TKD)	การแข่งขนั	CMU	Taekwondo	Open	8

ณ	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 2	กุมภาพันธ์	2562 

จดัโดย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สมาคมกฬีาจงัหวดัเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 เหรยีญทองแดง
ประเภทยุวชนหญิง	5–6	ปี	รุ่น	C	น�้าหนัก	18–20	กิโลกรัม	

การแข่งขัน	Taekwondo	Championship	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2562		

ณ	หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงรัชญ์สิร ลิ้มศิริวิถี ป.1/1  

เด็กชายจิณณ์ บัวสุข ป.2/10

เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา ป.1/13

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
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 เหรียญทอง (ชนะเลิศ อันดับท่ี 1) ประเทศไทย  
รุ่นอายุ	7-12	ปี	การแข่งขัน	Thailand	Hip	Hop	Dance	Championship	2019		

ณ	โรงละครอักษรา	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	20	-	21	เมษายน	2562		

จัดโดย	Hip	Hop	International	Thailand	ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ

King	Power	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ประเภทคณิตคิดเร็ว
การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว	

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	

(Thailand-Cambodia	Mathematics	and	Mental	Arithmetic	Competition	2019)	

ณ	สวนสนุกดรีมเวิลด์	จังหวัดปทุมธานี		เมื่อวันที่	6	เมษายน	2562		

จัดโดย	สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ	(ประเทศไทย)	(ระดับประเทศ)

(ศูนย์ฝึกว่ายน�้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย	(ศ.ก.ว.)	เชียงใหม่	

  2 เหรยีญทอง  2 เหรยีญเงนิ   2 เหรยีญทองแดง
การแข่งขันว่ายน�้าธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	(ศรีวิราชเก่า)	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา		

ระหว่างวันที่	6-7	เมษายน	2562	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ	รุ่น	Junior	Electone	Solo	รุ่น	Junior	Electone	Solo	รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี
(รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	นารีรัตนราชกัญญา)

การแข่งขันรายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2019	

ณ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2562

จัดโดย	โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์	เชียงใหม่	(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงสิริพิม จักรเกษตร  ป.3/5

เด็กชายณภัทร ไชยวงศา ป.3/10

เด็กชายกฤตธี โกลิบุตร ป.3/3

เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา ป.3/9
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 เหรียญทองแดง 
(กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น	ป.4-6)	รายการ	การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ระดับชั้น	ป.4-6	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2562	

จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	1	(ระดับเขตพื้นที่ )

 รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท	Individual	cycle	ระดับประถมศึกษาปีที่	5	

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน	ครั้งที่	8	

WSSA	2019	School	Battle	Sport	Stacking	Championship	ชิงถ้วยประธาน

พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	

เมื่อวันที่	19-20	มกราคม	2562	ณ	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค

เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี ป.6/1 
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 อันดับท่ี 3
การแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์	YECC	2019	

เนื่องในงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ครัง้ที	่18	วนัที	่13-15	มนีาคม	2562	ณ	ศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์	กรุงเทพฯ	

(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ
โปรแกรมเพือ่ความบนัเทงิ	ระดบันกัเรยีน	ชือ่โครงการ	“เพาะพนัธุก์บัฉนันะ!”	

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	21

(NSC	2019)	วันที่	25	มีนาคม	2562	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลศิ
การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์	ในรายการ	FLL	2019	ชิงแชมป์ประเทศไทย		

วันที่	16-17	มีนาคม	2562	ณ	ศูนย์นวัตกรรมและความรู้	(RMUTT	Innovation	&		Knowledge	Center)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	บริเวณชั้น	7	ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น	(DD	Mall)			

จัดโดย	FIRST	(For	Inspiration	and	Recognition	of			Science	Technology)	ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	และบริษัทแกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

นายภูรินท์ ภัทโรวาสน์ ม.3/3  (ม.4/1)

นายสรณัฐ เม่นแย้ม ม.3/4

เด็กชายธนภัทร  จรัญวรพรรณ ม.1/11 (ม.2/4)
เด็กหญิงนภัสชล  อินทะพันธุ์ ม.1/11 (ม.2/12)

เด็กชายวรรัฐ บุญเชียง ม.1/9 (ม.2/13)
เด็กชายชิษณุชา ชำานาญวาด ม.1/10 (ม.2/3)
เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร ม.3/3 (ม.4/1)
เด็กชายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.3/3 (ม.4/8)
เด็กชายก้องภพ ศักดิ์ขจรภพ ม.3/4 (ม.4/4)

เด็กชายรัฐวิทย์ อังกูรสิทธินนท์ ม.3/4 (ม.4/3)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
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 5 เหรียญทอง 	ผีเสื้อ		200		เมตร	 |	 เดี่ยวผสม		400		เมตร			

	 ฟรีสไตล์		400		เมตร	 |	 ฟรีสไตล์		800		เมตร				

	 ฟรีสไตล์		1500		เมตร				

 1 เหรียญเงิน กรรเชียง		200	เมตร		

 รางวัลชนะเลิศ	นักกีฬายอดเยี่ยมชาย	กลุ่ม	2	อายุ	14-15	ปี
การแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562

วันที่	5-10	เมษายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	บางนา	สมุทรปราการ

(ระดับประเทศ)

 รางวัลชนะเลิศ	5	กิโลเมตร		กลุ่ม	2	ชาย	อายุ	14-15	ปี
การแข่งขันว่ายน�้า	PTT	Thailand	Open	Water	Championships	2019	

วันที่	27-28	เมษายน	2562	ณ	หาดดงตาล	ฐานทัพเรือสัตหีบ	อ�าเภอสัตหีบ	

จังหวัดชลบุรี	(ระดับประเทศ)

  ถ้วยรางวลัชนะเลศิ อนัดบัที ่2  รุน่  13 ปีชาย

 1 เหรยีญทอง ฟรีสไตล์	200	เมตร		รุ่น	13	ปีชาย

 3 เหรยีญเงนิ	กรรเชียง	50	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย			|	 เดี่ยวผสม	100	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย
	 	 กรรเชียง	100	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

 5 เหรยีญทองแดง	กบ	100	เมตร	รุ่น		13	ปีชาย		|		กรรเชียง	25	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย
	 	 ผีเสื้อ	25	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย		|		กบ	50	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

	 	 กบ	25	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

การแข่งขันว่ายน�้า	“ธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562”	จัดโดย	ชมรมว่ายน�้าพะเยา

วันที่		6-7	เมษายน		2562	ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	(ศรีวิราชเก่า)	จ.พะเยา	(ระดับภาค)

 เหรียญเงิน 

Cadet	KANGAROO	MATH	THAILAND	2019	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

วันที่	30	มีนาคม	2562	จัดโดย	Phi	Connections	(ระดับประเทศ)

เด็กชายต้นนำ้า กันตีมูล ม.2/7 (ม.3/6)

เด็กชายณัชพล  อุ่นใจ  ม.1/8 (ม.2/12)  

เด็กชายศิริราช มานะขันติกุล  ม.1/11 (ม.2/4) 
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 ชนะเลิศ
Thailand	ICT	Youth	Challenge	2018-2019	

การประกวดภาพยนตร์หนังสั้น	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายการ	Thailand	ICT	Youth	Challenge	2018-2019	ปี5	

จัดโดย	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(MDE)	

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	

และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ATCI)	

ณ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	วันที่	26	มกราคม	2561	

(ระดับประเทศ)

นายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.3/3 (ม.4/8) 
นายธนพงศ์ เทพรักษ์ ม.3/3 (ม.4/7) 

 ชนะเลศิ ประเภท Popular Vote
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่	

สายสามัญ	ผลงาน	ถังขยะ	ไอ	โฮ	ที	(Green	Innovation)

นวัตกรรมโลกสีเขียว	วันที่	19	มกราคม	2562	

จัดโดย	บรษิทั	เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ	จ�ากัด	ส�านักงานพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ

และ	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(ระดับประเทศ)

เด็กชายกนิษฐกานจ์ ณ เชียงใหม่ ม.2/13 (ม.3/9)
เด็กชายกรณ์กวิน ปันมะ ม.2/12 (ม.3/9)
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 รางวัลชนะเลิศ
การประกวดคลิปวิดีโอ	“สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อ”		

วันที่	30	เมษายน	2562	

จัดโดย	ส�านักประชาสัมพันธ์เขต	3	กรมประชาสัมพันธ์	

(ระดับจังหวัด)

นายชวิศ  ตั้งชีวโรจน์  ม.4/7 
นายปารัณวิชญ์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ  ม.4/5
นายณภัทร  อุนนะนันท์  ม.4/8

 รองชนะเลศิอนัดบั 2
กจิกรรมทดสอบความรู้	เรือ่งเชยีงใหม่	อดตี-ปัจจบุนั-อนาคต	ในงานปฏริปู

การศึกษาเชียงใหม่	ครั้งที่	4	“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

วันที่	30	-31	มกราคม	2562		ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 รางวลัชนะเลศิ ประเภทโปรแกรมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	21

(NSC	2019)	วันที่	13	-	15	มีนาคม	2562	

ณ	ไอส์แลนด์ฮอลล์	แฟชั่นไอส์แลนด์	

จัดโดย	NSC	(ระดับประเทศ)

นายณัฐชนน  เครียดธฤมาล  ม.6/8
นางสาวพิมพ์น่าน  อริยะวงค์  ม.6/9

นายกิตติพัฒน์  ชัยสาร  ม.5/9
นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัฒนพรพันธ์ ม.6/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
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 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภทโปรแกรมเพือ่การบนัเทงิ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	21

(NSC	2019)	วันที่	13-15	มีนาคม	2562	

ณ	ไอส์แลนด์ฮอลล์	แฟชั่นไอส์แลนด์	จัดโดย	NSC	

(ระดับประเทศ)

นางสาวสุพิชชา ปันคำา  ม.5/1
นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า  ม.6/7

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	21

(NSC	2019)	วันที่	13-15	มีนาคม	2562	

ณ	ไอส์แลนด์ฮอลล์	แฟชั่นไอส์แลนด์	จัดโดย	NSC

(ระดับประเทศ)

นายรพีพล ณ น่าน  ม.5/1 
นางสาวชฎาพร สันทิศ  ม.5/1  
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

สรุปเกียรติประวัติ
นักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับการศึกษา
ระดับ

นานาชาติ

ปฐมวัย 1

3

17

13

9

43

1

17

74

71

84

247

7

50

39

109

45

250

-

8

5

-

32

45

-

66

60

9

29

164

9

144

195

202

199

749

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด

รวม

จำ นวนรางวัล

ข้อมูล	:	1	พฤษภาคม	2562	-	16	มกราคม	2563
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ระดับชั้น
ระดับนานาชาติ

ปฐมวัย 1 1 7 - - 9

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด รวม

จำานวนรางวัล

ข้อมูล	1	พฤษภาคม	2562	–	16	มกราคม	2563

เด็กชายรวิณ ชูชัยศรี อ.3/11
ตัวแทน	Baby	Pool	Chiangmai		เข้าแข่งขันระดับประเทศ	

ในรายการ	Baby	Pool	Sports	day

  4 เหรยีญทอง 		จับคิกบอร์ดเตะขา	50	เมตร		กบ	50	เมตร		กรรเชียง	50	เมตร			
	 	 ผีเสื้อ	50	เมตร

  1 เหรยีญเงนิ  ฟรีสไตล์	50	เมตร	พร้อมถ้วยคะแนนรวมอันดับที่	11
เมื่อวันที่	23-24	มีนาคม	2562	ณ	สระว่ายน�้า	Sport	Pool		กรุงเทพมหานคร	

(ระดับประเทศ)

 เหรยีญเงนิ
การแข่งขันจินตคณิต	เลขบวกและลบ	ภายใน	5	นาที

รุ่นอายุไม่เกิน	7	ปี	จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด

มาจาก	15	ประเทศ	จ�านวน	1,500	คน	

รายการ	The	19th	International	Championship	2019	

HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	Cup

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

ณ	Indoor	Athletics	Stadium,	Pattaya	

(ระดับนานาชาติ)

เด็กหญิงพิชาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล  อ.3/7

สรุปรายงานเกียรติประวัตินักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
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เด็กชายรัฐณัฐ  ไกรลาศ อ.3/8

เด็กชายกฤษฎ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ  อ.3/4

เด็กชายอภิวิชญ์  ขวัญสุวรรณ อ.3/11

  4 เหรยีญทอง 		เตะขาฟรีสไตล์	25	เมตร	 ฟรีสไตล์	50	เมตร	
	 	 กรรเชียง	25	เมตร	 	ผีเสื้อ	25	เมตร		

  1 เหรยีญเงนิ		 กบ	50	เมตร	

  1 ทองแดง	 กบ	25	เมตร		รุ่นอายุ	6	ปีชาย

การแข่งขนัรายการ	อนุบาลล�าปางแชมเป้ียนชพิ	ครัง้ที	่2	เม่ือวนัที	่8-9	มถินุายน	2562	

ณ	สระว่ายน�้า	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	(ระดับภาค)

  1 เหรยีญทอง เตะขาฟรีสไตล์	25	เมตร	

  1 เหรยีญเงนิ กรรเชียง	25	เมตร	

  2 เหรยีญทองแดง กบ	25	เมตร	ผีเสื้อ	25	เมตร

การแข่งขันวังนาคราช	แชมเปี้ยนชิพ	2019	เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562		

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ.ดอกค�าใต้	จ.พะเยา	(ระดับภาค)

  เหรยีญทองแดง
การแข่งขัน	Chiangrai	Taekwondo	Championships	2019	ประเภทการต่อสู้	Class	C		

รุ่นน�้าหนัก	20-23	กิโลกรัม	อายุไม่เกิน	6	ปีชาย		เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	(ระดบัภาค)

 2 เหรียญทอง
เตะเท้าฟรีสไตล์	50	เมตร	ฟรีสไตล์	50	เมตร

 1 เหรียญเงิน 
ผีเสื้อ	50	เมตร	รุ่นอายุ	6	ปีชาย	

เด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ อ.3/10

การแข่งขันว่ายน�้า	กกท.	ภาค	5	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	4	ปี	2562

เมื่อวันที่	11-12	พฤษภาคม	2562		

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)
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เด็กชายญาณวุฒิ มิ่งขวัญ อ.3/3

เด็กชายภูวศิษฎ์ ไชยประสิทธิ์ อ.3/6

เด็กหญิงธนิษฐา ทองเดช อ.3/8

 1 เหรยีญทอง		 เตะขาฟรีสไตล์	25	เมตร

 3 เหรยีญเงนิ 	 กรรเชียง	25	เมตร	ฟรีสไตล์	25	เมตร	กบ	50	เมตร	

 4 เหรยีญทองแดง ฟรสีไตล์		50	เมตร	ผเีสือ้	50	เมตร	กรรเชียง	25	เมตร	กบ	25	เมตร	
การแข่งขันวังนาคราช	แชมเปี้ยนชิพ	2019		เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ.ดอกค�าใต้	จ.พะเยา	(ระดับภาค)

 เหรยีญเงนิ 
การแข่งขัน	 Lanna	 Taekwondo	 Championships	 2019	 ประเภทการต่อสู ้ 

 เหรยีญทอง
การแข่งขัน	Chiangrai	Taekwondo	Championships	2019	ประเภทการต่อสู้	Class	D		

รุ่นน�้าหนัก	20-23	กิโลกรัม	อายุไม่เกิน	6	ปีหญิง	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	(ระดบัภาค)

รุ่นน�้าหนัก	18-20	กิโลกรัม	อายุไม่เกิน	6	ปีชาย

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	(ระดบัภาค)
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สรุปรายงานเกียรติประวัตินักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์/ดนตรี)

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์

รวม

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

7

1

1

2

2

1

3

-

-

17

-

-

-

-

33

9

3

1

4

-

50

-

-

2

5

-

1

-

-

-

-

8

-

-

-

-

63

-

1

1

-

1

66

-

9

3

6

98

13

5

5

4

1

144

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด รวม

จำานวนรางวัล

พฤษภาคม	2562	–	10	มกราคม	2563



21

เด็กหญิงรัชญ์สิรี  ลิ้มศิริวิถี  ป.1/1  

เด็กหญิงสิตางศุ์  บุญยืน  ป.1/1 

เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม ป.1/1

เด็กชายสิษฐวัศร รัตนศรี ชั้น ป.1/1

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่1  
การแข่งขันคณิตศาสตร์	ราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	ประจ�าปี	2562

เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	(ระดบัประเทศ)

 เหรยีญทอง   การประกวดโครงงานคุณธรรม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3	
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่	

ระหว่างวันที่	5-6	ตุลาคม	2562	จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่	เขต	1	(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

 5 เหรยีญทอง  แตะเท้าฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร			กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร
ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร			กบ		ระยะ	25	เมตร					ผีเสื้อ		ระยะ	50	เมตร

 3 เหรยีญเงนิ 	กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร	ผีเสื้อ		ระยะ	25	เมตร	กบ	ระยะ	50	เมตร	
การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562
ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	(รุ่นอายุ	7	ปี	หญิง)
เมื่อ	วันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562			จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดพะเยา	(ระดบัจงัหวดั) 

 เหรยีญทอง  การประกวดโครงงานคณุธรรมระดับช้ัน	ป.1-ป.3

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	สนามแข่งขนัโรงเรยีนบ้านสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่5-6	ตลุาคม	2562	

จดัโดย	ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่	เขต	1  
(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

 3 เหรยีญทอง เตะขาฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร				กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร
 5 เหรยีญทองแดง	 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	 ฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร	 ผีเสื้อ	ระยะ	50	เมตร	
	 	 	 ฟรีสไตล	์ระยะ	50	เมตร	 กบ	ระยะ	50	เมตร

การแข่งขันว่ายน�้า	“อบจ.	พิษณุโลก	แชมป์เปี้ยนชิพ	2562”	ณ	สระว่ายน�้าสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่	21-22	ธันวาคม	2562	จัดโดย	อบจ.	พิษณุโลก (ระดบัจงัหวดั)
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เด็กหญิงรันรดา อนุศาสนะนันทน์ ป.1/2 

เด็กชายปรานต์บดิน ตันติธนเดช ป.1/1

เด็กหญิงธัญกร หน้างาม ป.1/1

เด็กหญิงบุญสิตา ชาญกิจวัฒนา ป.1/1

(	วง	NPJ	Nakornping	Junior	)

Yamaha	Gold	Prize	ประเภท	Electone	Team	Talent	รุน่อายุไม่เกนิ	9	ปี	

จากการแข่งขนั	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชมุ	E.C.	Cort	อาคารโสมสวล	ีมหาวทิยาลัยพายัพ	จงัหวดัเชียงใหม่

ระหว่างวนัท่ี	23-24	พฤศจกิายน	2562																																																																			

จดัโดย	Yamaha	Music	School	(ระดบัภาค) 

 เหรยีญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3	

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	สนามแข่งขนัโรงเรยีนบ้านสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่5-6	ตลุาคม	2562	

จดัโดย	ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	1 
(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

 เหรยีญทอง การประกวดโครงงานคณุธรรม	ระดับช้ัน	ป.1-ป.3

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	สนามแข่งขนัโรงเรยีนบ้านสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่5-6	ตลุาคม	2562	

จดัโดย	ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่	เขต	1 
(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 

“การประกวดแข่งขนัหนนู้อยนพมาศ”	

ณ	ศูนย์อซูีซุศาลา	จงัหวดัเชียงใหม่

เมือ่วนัที	่9	พฤศจกิายน	2562

จดัโดย	กลุม่อซีซูศุาลาเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั)
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เด็กชายปวรรุต สุขชาวนา ป.1/3

เด็กชายวิวิศน์ จิระธรรมนิตย์ ป.1/4

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เจริญศรี ป.1/4

เด็กชายณคุณ กองอินทร์ ป.1/2

 รางวลัดเีด่น  
ประเภทรุ่นอายุ	4-6	ปี		หัวข้อ	“สุขใจ	ใต้ฟ้าใหม่	ในแผ่นดินรัชกาลที่	10	”	
การประกวดวาดภาพโครงการ	ใส่สี	สานใจ	ใฝ่สันติ	ครั้งที่	15
เนื่องในวันเด็กสากล	(Universal	Children’s	Day)	
ณ	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2562	
จัดโดย	สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)	(ระดบัประเทศ)

 2 เหรยีญทอง	 กรรเชยีง		ระยะ	12	เมตร		 ผีเส้ือ	ระยะ	12	เมตร

 1 เหรยีญเงนิ				ฟรสีไตล์	ระยะ	12	เมตร
การแข่งขนักฬีาว่ายน�า้	Krupayu	Swim	Championship	ครัง้ที	่6	

ณ		สระว่ายน�า้	Bronco	House	จงัหวัดเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่3	พฤศจกิายน	2562

จดัโดย	ฝ่ายกฬีา	จงัหวัดเชยีงใหม่	(ระดบัจงัหวดั)

 1 เหรยีญทอง  2 เหรยีญเงนิ   3 เหรยีญทองแดง 
การแข่งขันว่ายน�้าอนุบาลล�าปางแชมเปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2
ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	จังหวัดล�าปาง
ระหว่างวันที	่8-9	มถินุายน	2562 จดัโดยโรงเรยีนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์)
(ระดบัภาค)

 เหรยีญเงนิ
การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน	จินตคณิตนานาชาติ	
The	19th	International	championship	2019
ณ	Indoor	Athletics	Stadiurm	พัทยา
(อาคารกรีฑาในร่ม	เมืองพัทยา	ศูนย์กีฬาแห่งชาติตะวันออก	จังหวัดชลบุรี)

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	สมาร์ทเบรน (ระดบัประเทศ)

 2 เหรยีญทอง  2 เหรยีญเงนิ  2 เหรยีญทองแดง
แตะขาฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร	 ฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร	 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร
ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร	 	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร ผีเสื้อ	ระยะ	50	เมตร
การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562	ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา

รุ่นอายุ	7	ปีหญิง	เมื่อวันที่	23	–	24	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดพะเยา	(ระดบัจงัหวดั)
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เด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ป.1/6

เด็กชายธนัท พันธจักร ป.1/5

เด็กชายธนัช อั่งตระกูล ป.1/6

 4 เหรยีญทอง 
จบัโฟมแตะขา	 ระยะ	12	เมตร

ลกูหมาตกน�า้	 ระยะ	12	เมตร

กรรเชยีง	 ระยะ	12	เมตร

จบัโฟมแตะขา	 ระยะ	24	เมตร

 เหรยีญทอง	ประเภทยุวชนชาย	6		รุน่	F		น�า้หนกัเกนิ	26	กโิลกรมั		ขึน้ไป		KYORUGI
รายการแข่งขนั	เทควนัโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมเป้ียนชิพ	2019

(	Lanna	Taekwondo	Championship	2019	)	

ณ	โรงยมิ	2	สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	จงัหวดัเชียงใหม่	

เมือ่วนัที	่11	สิงหาคม	2562	จดัโดย	กกท.5	สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชียงใหม่

สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค)
 เหรยีญเงนิ			ประเภทยวุชนชาย	6	รุน่	E	น�า้หนกั	26	กโิลกรมั		ขึน้ไป	KYORUGI	(The	First	step	TKD)	

การแข่งขนัเทควันโดชงิแชมป์นักเรยีนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562	(Teakwondo	Student	Open	,	2019)	

ณ	Sky	Hall	ชัน้	5	อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	จงัหวดัเชียงใหม่	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562

จดัโดย	จงัหวัดเชยีงใหม่	(ระดบัจงัหวดั)

 รางวลัที ่1		(	CHAMPION	)	รุน่อายุ	6	-	7	ปี
การแข่งขนั	MSL	Young	Racer	Camp	Training	2019

ณ	สนาม	MSL	Motor	Sports	Land	กรงุเทพฯ		

เมือ่วนัที	่5	พฤษภาคม	2562		

จดัโดย	Motor	Sports	Bangkok

(ระดบัประเทศ)

 4 เหรยีญเงนิ 
ฟรสีไตล์		 ระยะ	12	เมตร

ลกูหมาตกน�า้		 ระยะ	24	เมตร

ฟรสีไตล์		 ระยะ	24	เมตร

กรรเชียง		 ระยะ	24	เมตร

การแข่งขนักฬีาว่ายน�า้	Krupayu	Swim	Championship	ครัง้ที	่6	รุน่	7	ปี	หญงิ	

ณ		สระว่ายน�า้	Bronco	House		จงัหวัด	เชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่3	พฤศจกิายน	2562

จดัโดย	Krupayu	Swim	(ระดบัจงัหวดั)
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เด็กชายปกป้อง คีรีรักษ์สกุล ป.1/7

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเกษม ป.1/7

เด็กชายศุกลภัค ปนัตตา ป.1/7

 เหรียญทองแดง    ประเภทยุวชนชาย	7	–	8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	22	กิโลกรัม
	 ไม่เกิน	24	กิโลกรัม	KYORUGI	(TNSU	Lanna	Martril	Arts)

รายการแข่งขัน	เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมเปี้ยนชิพ	2019

Lanna	Taekwondo	Championship	2019	

ณ	โรงยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี		จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	จัดโดย	กกท.5	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค) 

 2 เหรยีญทอง  1 เหรยีญเงนิ  

(รุน่อาย	ุ7	ปี	ชาย)	การแข่งขนัว่ายน�า้แพร่แชมเป้ียนชิพ	2019	

ณ	สระว่ายน�า้	สนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัแพร่	อ.เมือง	จ.แพร่

เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562	จดัโดย	องค์การบรหิารส่วน	จงัหวดัแพร่	(ระดบัจงัหวดั) 

 4 เหรยีญทอง  เตะเท้าฟรสีไตล์		ระยะ	25	เมตร	 ฟรสีไตล์	ระยะ	50	เมตร

		 กรรเชยีง		ระยะ	25	เมตร		 	 กรรเชียง		ระยะ	50	เมตร

 1 เหรยีญทองแดง 		ผเีสือ้		ระยะ	50	เมตร
การแข่งขนัว่ายน�า้วังนาคราชแชมเป้ียนชพิ	ประจ�าปี	2562

ณ	สระว่ายน�า้ธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จงัหวดัพะเยา	(รุน่อายุ	7	ปี	ชาย)

เมือ่วนัที	่23-24	พฤศจกิายน	2562		จดัโดย	ฝ่ายกฬีา	จงัหวดัพะเยา	(ระดบัจงัหวดั) 

 Yamaha Gold Prize	ประเภท	Electone	Team	Talent	รุน่อายุไม่เกนิ	9	ปี
การแข่งขนัรายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี		มหาวทิยาลัยพายัพ		จงัหวดัเชียงใหม่

ระหว่างวันที	่23-24	พฤศจกิายน	2562	จดัโดย	Yamaha	Music	School	(ระดบัภาค)

 Bronze				ประเภทยุวชนชาย	7	–	8	ปี	รุ่น	B	น�้าหนักเกิน	20	กิโลกรัม	ไม่เกิน	22	กิโลกรัม	
	 KYORUGI	Ipecm	Lanna	Martial	Arts

รายการ	Chiangrai	Taekwondo	Championships

ณ	จังหวัดเชียงราย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	(ระดบัจงัหวดั)
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เด็กชายภวัต รัตนคำาแปง ป.1/12

เด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะ ป.1/10 

 เหรยีญเงนิ รุ่นอายุ	7-8	ปี	ชาย	20-23	กิโลกรัมประเภทต่อสู้	

	 	 รุ่น	B	ระดับมือใหม่พิเศษ	(ทีม	The	Avengers	)

การแข่งขัน	“เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครั้งที่	5	จ.ก�าแพงเพชร”	

Northern	Championship	5	ณ	หอประชมุทีปังกรณ์รศัมีโชติ	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร	จงัหวดัก�าแพงเพชร	เมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562 

จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก�าแพงเพชร	(ระดบัภาคเหนอื)

 4 เหรยีญทอง กบ	ระยะ	50	เมตร		 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร

	 	 ฟรสีไตล์	ระยะ	50	เมตร	

 1 เหรยีญเงนิ 	 ผีเส้ือ	ระยะ	50	เมตร

การแข่งขนัว่ายน�า้	MFU	Swimming	Chiampion	ship	4th		(รุน่	7	ปี	หญงิ)

ณ	สระว่ายน�า้	ศนูย์กฬีามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จงัหวดัเชียงราย	

ระหว่างวนัที	่24-25	สงิหาคม	2562	จดัโดย	มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จงัหวดัเชียงราย	

(ระดบัจงัหวดั)
 9 เหรยีญทอง 	 ฟรสีไตล์	ระยะ	50	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร	 ผีเส้ือ	ระยะ	50	เมตร	

	 	 กบ	ระยะ	25	เมตร		 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร		 ฟรสีไตล์	ระยะ	25	เมตร

	 	 กบ	ระยะ	50	เมตร		 ผเีส้ือ	ระยะ	25	เมตร		 เตะขาฟรสีไตล์	ระยะ	25	เมตร		

รุน่อาย	ุ7	ปี	หญงิ	การแข่งขนัว่ายน�า้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก

ณ	สระว่ายน�า้สนามกฬีาจงัหวัดพิษณุโลก	จงัหวัดพษิณโุลก	ระหว่างวนัที	่21–22	ธนัวาคม	2562	

จดัโดย	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก	(ระดบัภาค) 

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่1 

Kyargi	Team	รุ่นยุวชน	อายุไม่เกิน	8	ปี	ต่อสู้	ทีม	3	คน	น�้าหนักรวม	ทีมชายไม่เกิน	80	กิโลกรัม

การแข่งขัน	Chiangrai	Teakwondo	Championships	(N	Leauge	สนาม	3)	

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)

 เหรยีญเงนิ		ประเภทยุวชนชาย	7	–	8	ปี		รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	22	ก.ก.	KYORUGI	(	Smart	TKD	)
การแข่งขันเทควันโดรายการ	JTC	Chiangrai	Taekwondo	Championshps	(	N	League	สนาม	3	)

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏเชียงราย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	(ระดบัจงัหวดั)

 เหรยีญทอง		ประเภทยุวชนชาย	7	–	8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	22	กิโลกรัม	ไม่เกิน	24	กิโลกรัม	
KYORUGI	(The	Avengers)	การแข่งขันเทควันโดรายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมเปี้ยนชิพ	2019	

Lanna	Taekwondo	Championship	2019	ณ	โรงยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	จัดโดย	สโมสร	ดร.ขนิษฐาเทควันโด	ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	(ระดบัภาค) 
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เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ป.1/13  

เด็กหญิงณัฐณดา หน่อเรื่อง ป.1/12

 เหรียญเงิน 

ประเภทยวุชนหญงิ	6	รุน่	B	น�า้หนักเกนิ	18-20	กโิลกรมั	KYORUGL	RDC	First	step	

การแข่งขัน	Taekwondo	Jujisu	Ipecm	Lanna	Martial	Arts	Open#	2		2019	

เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2562	ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัด

เชียงใหม่	จดัโดย	สมาคมเทควันโด	เชยีงใหม่	และ	อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	เชยีงใหม่	

(ระดบัจงัหวดั) 

 รางวลัขวญัใจหนนู้อยนพมาศ
การประกวดหนนู้อยนพมาศ

เมือ่วนัที	่	22	พฤศจกิายน	2562

จดัโดย	เทศบาลต�าบลไชยสถาน	(ระดบัภาค)

 เหรยีญทอง	ประเภทยุวชนชาย	7-8	ปี	รุ่น	C		น�้าหนัก	23-26	กิโลกรัม	KYORUGI
(	ทีม	The	Avengers	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	)	การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562	

(	Teakwondo	Student	Open,	2019	)	ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	จัดโดย	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั) 

 เหรยีญทอง		ประเภทยุวชนชาย		7	–	8	รุ่น	E	น�้าหนักเกิน	24	กิโลกรัม	ไม่เกิน	24	กิโลกรัม	KYORUGI
	 (	ทีม	The	Avengers	)	การแข่งขัน	Pre	Northen	Champion	League	2019	/	2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	

จัดโดย	ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี	สายธารทิพย์	(ระดบัภาค)

	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนไทยตัวอย่างยอดเยี่ยมของสังคม ในปี 2019
การคัดเลือกให้เป็นเยาวชนไทยตัวอย่างยอดเยี่ยมของสังคม	ในปี	2019

ณ	เวทีเดอะบาร์ซ่า	เธียเตอร์	สวนลุมไนท์บาซาร์	รัชดาภิเษก	5	ถ.รัชดาภิเษก	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กทม.

จัดโดย	ชมรมพระคเณศนาฏมหามุณี	(ระดบัจงัหวดั)  

	เหรียญเงิน	ประเภทยุวชนหญิง	7	–	8	ปี	รุ่น	A		น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม		KYORUGI	(	The	First	Step	TKD	)
การแข่งขันเทควันโด	รายการ	Chiangrai	Teakwondo	Championships	

จากการแข่งขัน	Chiangrai	Teakwondo	Championships	

จังหวัดเชียงราย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	ณ	สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย(ระดบัจงัหวดั) 
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เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ป.1/13  

	เหรยีญเงนิ 	ประเภทยุวชนหญิง	รุ่น	A	น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI	(The	Avengers)
การแข่งขันเทควันโดรายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	

(Lanna	Taekwondo	Championship	2019)	ณ	โรงยิม	2		สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	

เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2562		จดัโดย	สโมสร	ดร.ขนษิฐาเทควนัโด	ร่วมกบัสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชยีงใหม่	(ระดบัภาค) 

 เหรยีญเงนิ		ประเภทยุวชนหญิง		7-8	ปี		รุ่น	A	น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI		(The	First	Step	TKD)
การแข่งขันเทควันโดรายการ	Jampha	Taekwondo	Championship	2019

ณ	ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2562	

จัดโดย	ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์	ล�าพูน	และโรงเรียนเทควันโดไบเล่ล�าพูน	(ระดบัจงัหวดั) 

	เหรยีญเงนิ	ประเภทยุวชนหญิง	7-8	ปี		รุ่น	A		น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI	(	Special	Forcess	)		
การแข่งขันเทควันโดรายการ	Inthanon	Taekwondo	Championship	2019

ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนจอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562		

จัดโดยสโมสร	The	Wolf	Taekwondo	Academy	(จอมทอง	สันป่าตอง)	

ชมรมเทควันโดโรงเรียนสุทธิวงศ์ด�ารงวิทย์	ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง

(ระดบัจงัหวดั) 

 เหรยีญทอง		ประเภทยุวชนหญิง	7-8		รุ่น	C		น�้าหนักเกิน	20	กิโลกรัม	
ไม่เกิน	22	กิโลกรัม	KYORUGI	(ทีม	The	First	Step	TKD	)	

การแข่งขัน	Pre	Northen	Champion	League	2019	/	2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	จัดโดยศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี	สายธารทิพย์	(ระดบัภาค)  

	เหรยีญทอง	ประเภทยุวชนหญิง	7-8	ปี	รุ่น	A		น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI	(Special	Force)
การแข่งขันเทควันโดเทศบาลนครชียงใหม่	ครั้งที่	3	ณ	สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2562	จัดโดย	สมาคมเทควันโด	(ระดบัจงัหวดั) 

เด็กชายเตชิต แก้วจิรชยา ป.2/1 

 3 เหรยีญทอง 
ผีเสื้อระยะ	50	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร	 เตะเท้าฟรสีไตล์ระยะ	50	เมตร

 3 เหรยีญเงนิ 
ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร	 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	

การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562	รุ่น	8	ปี	ชาย

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	

เมื่อ	วันที่	23-	24	พฤศจิกายน	2562			

จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดพะเยา	(ระดบัจงัหวดั) 
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เด็กหญิงนภัสภรณ์ สุเมรุไหว ป.2/1 

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 

ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี

การแข่งขันกีฬาเทนนิส	ประจ�าปี	2562	ณ	สนามกีฬาเทนนิส	สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร	(ระดบัจงัหวดั)

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว		รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

การแข่งขันเทนนิส	PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	ประจ�าปี	2562	ภาคเหนือ	ครั้งที่	4	

ณ	สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	ระหว่างวันที่	13-15	กรกฎาคม	2562

จัดโดย	สมาคมกีฬาเทนนิส	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค) 

 เหรยีญทองแดง 
การแข่งขันรายการ	จินตคณิตนานาชาติ	The	19th	International	Championship	2019	:	HRH	Princess	Maha	

Chakri	Siridhorn’s	Cup	ณ	Indoor	Athletics	Stadium	จังหวัดพัทยา

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	Smart	Brain	(ระดบั ประเทศ)  

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 

ประเภทหญิงเดี่ยว	อายุไม่เกิน	8	ปี	

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน	พีทีที	จูเนียร์	แชมเปี้ยนชิพ	ภาคเหนือ	2019

ณ	สนามเทนนิส	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	10–12	สิงหาคม	2562

จัดโดยสมาคมกีฬาเทนนิส	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ระดบัภาค)

 อนัดบัที ่3   
กีฬาเทนนิส	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	หญิง	

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจ�าปี	2562

ณ	สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่		6	สิงหาคม	-	30	กันยายน	2562

จัดโดย	ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั) 

 รองชนะเลศิ อนัดบัที ่1  
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

การแข่งขันเทนนิส	PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	ประจ�าปี	2562	ภาคเหนือ	ครั้งที่	6	

ณ	สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ระหว่างวันที่	21–23	กันยายน	2562

จัดโดย	สมาคมกีฬาเทนนิส	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค)

 ชนะเลศิ 
ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

การแข่งขันเทนนิส	PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	ประจ�าปี	2562	ภาคเหนือ	ครั้งที่	7	

ณ	สนามเทนนิสสนามกีฬาสมโภช	700	ปี	จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่	26-27	ตุลาคม	2562

จัดโดย	สมาคมกีฬาเทนนิส	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค)
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เด็กชายศุภวิชฒ์ เมืองไกล ป.2/2

เด็กหญิงณัฎฐปนี โพธิ์สุวรรณ ป.2/2 

 เหรยีญเงนิ Poomse สายฟ้า	ประเภทยวุชนชาย	อายุไม่เกนิ	7	ปี	
(Team	CTR	เชยีงใหม่เทควันโดรมิปิง	Junior)

การแข่งขนัเทควันโดรายการชงิแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เป้ียนชิพ	2019	

(Lanna	Taekwondo	Championship	2019)

ณ	โรงยมิ	2	สนามกฬีาสมโภชเชยีงใหม่	700	ปี	จงัหวดัเชียงใหม่

เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2562	จดัโดย	กกท.5		สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชียงใหม่

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค) 

 (วง Shadow Ninja)
Yamaha	Gold	Prize	ประเภท	Electone	Team	Talent	รุน่อายุไม่เกนิ	9	ปี

การแข่งขนัรายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี		มหาวทิยาลัยพายัพ	จงัหวดัเชียงใหม่

ระหว่างวันที	่23-24	พฤศจกิายน	2562	

จดัโดย	Yamaha	Music	School	(ระดบัภาค)

เด็กชายภณ มุตตารักษ์ ป.2/3

 เกยีรตบิตัร เหรยีญทองแดง 	ระดับประถมศกึษาตอนต้น
การแข่งขนัโครงการประเมินทกัษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครัง้ที	่1	

ประจ�าปี	พ.ศ.2562	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	แผนกมัธยม	จงัหวดัเชียงใหม่

เมือ่วนัที	่21	กรกฎาคม	2562	จดัโดยบรษิทัอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

(ระดบัประเทศ)  

 เหรยีญทอง Poomse Pair สายนำา้ตาล	อายุไม่เกนิ	8	ปี	
(Team	CTR	เชยีงใหม่เทควันโดรมิปิง	Junior)	การแข่งขนั	Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขนัเทควันโด	ชงิแชมป์นักเรยีนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	SKYHALL	ชัน้	5	อทุยานการค้าสวนแก้ว	จงัหวดัเชียงใหม่	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562

จดัโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ	และชมรมเทควนัโดมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต	ิวทิยาเขตเชียงใหม่	

ร่วมกบั	ส�านักงานการท่องเท่ียวและกฬีา	จงัหวดัเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั) 

 Yamaha Silver Prize	ประเภท	Piano	Solo	รุน่อายุไม่เกนิ	9	ปี	
การแข่งขนั	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชมุ	E.C.Cort	อาคารโสมสวล	ี	มหาวทิยาลัยพายัพ		จงัหวดัเชียงใหม่

ระหว่างวนัท่ี	23-24	พฤศจกิายน	2562	จดัโดย	Yamaha	Music	School	(ระดบัภาค)
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เด็กหญิงอัยยารัศย์ สุวรรณกุล ป.2/3

เด็กชายอิษฏก์ธัญ หกพันนา ป.2/3

 เหรยีญเงนิ	Poomse	สายเขียว	ยุวชน	อายุไม่เกิน	7	ปี	
(Team	Spirit	Fight	เทควันโด	เชียงใหม่)	

การแข่งขันเทควันโดรายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	

(Lanna	Taekwondo	Championship	2019)

ณ	โรงยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี		จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562

 เหรยีญทอง Poomse	สายน�า้ตาล	ยุวชน	รุน่อายุไม่เกนิ	10	ปี	
การแข่งขนัเทควนัโดรายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เป้ียนชิพ	2019	

(Lanna	Taekwondo	Championship	2019)

ณ	โรงยมิ	2	สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	จงัหวดัเชียงใหม่

เมือ่วนัที	่11	สิงหาคม	2562	จดัโดย	กกท.5		สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชียงใหม่

สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค) 

จัดโดย	กกท.5	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่		สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค) 

 เหรยีญทอง Poomse	สายเขียว	อายุไม่เกิน	8	ปี	
Taekwondo	Student	Open	2019	การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	SKY	HALL	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562

จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม	่

ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั)
การแข่งขันรายการ	Inthanon	Taekwondo	Championship	2019

 Gold (เหรยีญทอง)	Poomse	สายเขียว	7-8	ปี
ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนมัธยมจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	

จัดโดย	สโมสร	The	Wolf	Taekwondo	Academy		(จอมทอง	สันป่าตอง)

ชมรมเทควันโดโรงเรียนสุทธิวงศ์ด�ารงวิทย์	ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง (ระดบัจงัหวดั)

 เหรยีญเงนิ 

ประเภทยุวชนหญิง	7-8	ปี	รุ่น	B		น�้าหนักเกิน	18	กิโลกรัม	ไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI	

(Spirit	Fight	เทควันโดแดนซ์เชียงใหม่)

 เหรยีญทองแดง Poomse 

สายเขียว	7-8	ปี	(TEAM	Spirit	Fight	เทควันโดแดนซ์เชียงใหม่)

การแข่งขันเทควันโด	รายการ	Pre	Northern	Champion	Leage	2019-2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562

จัดโดย	ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี	สายธารทิพย์	(ระดบัภาค)
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เด็กหญิงธัญณิชา จันทร์คง ป.2/3

เด็กหญิงญาดา วัญญูหัตถกิจ ป.2/3

เด็กชายอิษฎก์ธัญ หกพันนา ป.2/3

 เหรยีญทองแดง 
จากการแข่งขนัรายการ	จนิตคณตินานาชาต	ิThe	19th	International	Championship	2019	

:	HRH	Princess	Maha	Chakri	Siridhorn’	s	Cup	

ณ	Indoor	Athletics	Stadium	จงัหวัดพัทยา	

เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2562	

จดัโดย	Smart	Brain	(ระดบัประเทศ)  

 1 เหรยีญทอง	ฟรสีไตล์	ระยะ	50	เมตร	  1 เหรยีญเงนิ	กบ	ระยะ	50	เมตร	

 1 เหรยีญทองแดง	กรรเชยีง	ระยะ	50	เมตร		
รุน่อาย	ุ8	ปี	หญงิ	การแข่งขนัรายการ	กกท.5	ต้านยาเสพตดิ	ครัง้ที	่4

ณ	สระว่ายน�า้อบุลรตันราชกญัญา	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	จงัหวดัเชียงใหม่

ระหว่างวนัที	่11-12	พฤษภาคม	2562	จดัโดย	กกท.5	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ้	เชยีงใหม่	

(ระดบัจงัหวดั)

 เหรยีญทอง Poomse	สายน�า้ตาล	รุน่อายไุม่เกนิ	8	ปี	
Taekwondo	Student	Open,	2019	การแข่งขนัเทควนัโด	ชิงแชมป์นกัเรยีนนกัศกึษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชัน้	5	อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	จงัหวดัเชียงใหม่	

เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562

จดัโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ	และชมรมเทควนัโดมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต	ิวทิยาเขตเชียงใหม่	

ร่วมกบัส�านักงานการท่องเท่ียวและกฬีา	จงัหวดัเชียงใหม่	(ระดบัจงัหวดั) 

เด็กชายดรันภพ พฤกษากร ป.2/3

 เหรียญทอง	ประเภทยุวชนชาย	7-8	ปี	
รุ่น	F	น�้าหนักเกิน	27	กิโลกรัม	ไม่เกิน	30	กิโลกรัม	KYORUGI

(RDC	Saithanthip	Chiangmai)	

การแข่งขันเทควันโด	รายการ	Pre	Northern	Champion	League	2019-2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	จัดโดย	ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี	สายธารทิพย์	

(ระดบัภาค)
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เด็กชายปฏิพัทธ์ ยอดอัญมณีวงศ์ ป.2/6

 เหรยีญทอง 
ประเภทยวุชนชาย	7-8	ปี	

รุน่	C	น�า้หนักเกนิ	22	กโิลกรมั	ไม่เกนิ	24	กโิลกรมั	KYURUGI

 เหรยีญทองแดง	:	Poomse	สายฟ้า	ประเภทยุวชนชาย	อายุ	8-10	ปี	(Team	700th)
การแข่งขนัเทควันโดชงิแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เป้ียนชิพ	2019

เด็กหญิงกมลณัฐ ไกรลาศ ป.2/5 

 2 เหรยีญทอง
เตะเท้าฟรสีไตล์	ระยะ	25	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร	

 3 เหรยีญเงนิ 
กรรเชยีง	ระยะ	25	เมตร	 กบ	ระยะ	25	เมตร	 ฟรสีไตล์	ระยะ		50	เมตร

 2 เหรยีญทองแดง 
ฟรสีไตล์		ระยะ	25	เมตร		 ฟรสีไตล์	ระยะ	50	เมตรรุน่อายุ	8	ปี	หญงิ

การแข่งขนัว่ายน�า้รายการอนุบาลล�าปางแชมเป้ียนชิพ	ครัง้ที	่2	

ณ	สระว่ายน�า้โรงเรยีนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์)	จงัหวดัล�าปาง

ระหว่างวันที	่8-9	มิถนุายน	2562	

จดัโดย	โรงเรยีนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์)	จงัหวดัล�าปาง	(ระดบัจงัหวดั)

(Lanna	Taekwondo	Championship	2019)

ณ	โรงยมิ	2	สนามกฬีาสมโภชเชยีงใหม่	700	ปี	จงัหวดัเชียงใหม่	

เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2562	

จดัโดย	กกท.5		สมาคมกฬีาแห่งจงัหวัดเชยีงใหม่	สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย	(ระดบัภาค)

 เหรยีญทอง 
ประเภทยวุชนชาย	7-8	ปี	รุน่	C		น�า้หนัก	23-26	กโิลกรมั	KYORUGI		

(700th	Taekwondo	Centre,	ปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลัย)

การแข่งขนัรายการ	Teakwondo	Student	Open	2019

ณ	Sky	Hall	ชัน้	5	อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	จงัหวดัเชียงใหม่	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562

จดัโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ	และชมรมเทควนัโดมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต	ิวทิยาเขตเชียงใหม่	

ร่วมกบัส�านักงานการท่องเท่ียวและกฬีา	จงัหวดัเชียงใหม่ (ระดบัจงัหวดั) 

 เหรยีญเงนิ 

ประเภทยวุชนชาย	7-8	ปี	รุน่	E	น�า้หนักเกนิ	24	กโิลกรมั	ไม่เกนิ	27	กโิลกรมั	KYORUGI	

(700th	Teakwondo	Centre)	การแข่งขนัเทควนัโด	รายการ	Pre	Northern	Champion	League	2019-2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม		มหาวิทยาลยัพายพั	จงัหวดัเชียงใหม่	เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	2562

จดัโดยศนูย์ฝึกกฬีาเทควันโดอาร์ดซีี	สายธารทพิย์	(ระดบัภาค)
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เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน ป.2/7 

เด็กหญิงมณินทร ยะเสน ป.2/6

เด็กชายกันตภณ เจริญทรัพย์ ป.2/6

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1	คลาส	E	Boys	
การแข่งขันสะสมคะแนน	ประจ�าปี	2562	U.S.KIDS	(Thailand)	

ณ	สนามกอล์ฟนอร์ทฮิล	อ�าเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	และ	สนามกอล์ฟนอร์ทฮิล	

(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3	

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระดับเขตพื้นที่การ

ศกึษา	ณ	สนามแข่งขนัโรงเรยีนบ้านสนัก�าแพง	โรงเรยีนสันก�าแพงคนัธานุสรณ์	โรงเรยีน

บ้านหนองโค้ง	โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย	และโรงเรียนสารภีพิทยาคม	จังหวัด

เชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่5-6	ตลุาคม	2562	จดัโดย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเชียงใหม่	เขต	1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 Silver Poomse	สายเหลือง	รุน่อายุ	ไม่เกนิ	8	ปี
(	Team	CTR	เชียงใหม่เทควนัโดรมิปิง	Junior	)	Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขนัเทควนัโด	ชิงแชมป์นกัเรยีนนกัศกึษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชัน้	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2562

จดัโดย	คณะวทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ	และชมรมเทควนัโดมหาวทิยาลัยการกฬีา

แห่งชาต	ิวทิยาเขตเชยีงใหม่	 ร่วมกบัส�านกังานการท่องเทีย่วและกฬีา	จงัหวดัเชยีงใหม่	

(ระดบัจงัหวดั)

 เหรียญทองแดง 
รายการการแข่งขันสแต็ค	รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ	

The	Northern	Thailand	Stack	Fighter	2019

ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย	สมาคมสแต็คแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)
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เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน ป.2/7 

เด็กชายจิรัฎฐ์ วัจนะรัตน์ ป.2/7

 1 เหรียญทอง	เตะขา	ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร	

 1 เหรียญเงิน	กบ	ระยะ	50	เมตร		
รุ่นอายุ	8	ปี	ชาย	การแข่งขนัรายการ	ว่ายน�า้	“รายการ	กกท.5	ต้านภยัยาเสพตดิ	ครัง้ที	่4”

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เชียงใหม่

ระหว่างวันที่	11-12	พฤษภาคม	2562	

จัดโดย	กกท.5	ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เชียงใหม่	(ระดับจังหวัด) 

 2nd Runner up Class E Boy 

รายการแข่งขัน	TGA-SINGHA	Junior	Golf	Ranking	2019	-2020

ณ	สนาม	Gussan	Panorama	Golf	Club	จังหวัดล�าพูน

ระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2562	จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	(ระดับจังหวัด) 

 2nd Runner up Class BE Division 2 
รายการแข่งขัน	The	Champion	Singha	–	NTJGF	Junnior	Golf	Championship	2018-2019

ณ	สนาม	Royal	Chiangmai	Golf	Club	@	Resort		จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่	31	สิงหาคม	–	1	กันยายน	2562

จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)    

 2nd Runner Up (รองชนะเลิศ อันดับที่ 2)	Class	E	Boy	
การแข่งขัน	TGA-SINGHA	Junior	Golf	Ranking	2019-2020	

ณ	สนามกอล์ฟ	North	Hill	Golf	Club	ระหว่างวันที่	21-22	กันยายน	2562	

จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	(ระดับจังหวัด) 

 1st Runner up (รองชนะเลิศ อันดับที่ 1)	F	light	E	:	Boy
รายการ	Junior	International	Golf	Championship	2019	

ณ	Alpine	Golf	Resort	Chiangmai	ระหว่างวันที่	14-15	กันยายน	2562	

จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	(ระดับจังหวัด)

 2nd Runner up Class BE  (รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Class BE)
การแข่งขันสะสมคะแนน	สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ	สนามที่	1	

(Northern	Thai	Junior	Golf	Federation-Singha	Junior	Golf	Championships	2019-2020)

ณ	สนามกอล์ฟ	รอยัล	เชียงใหม่	กอล์ฟ	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	19-20	ตุลาคม	2562

จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	ณ	สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ	(ระดับภาค)

 รางวัลศิลปะ	ปตท.	หัวข้อ	“ของขวัญแด่พระราชา”	ผลงานผ่านแกณฑ์เพื่อร่วมแสดงผลงานในหอศิลป์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ลงผลงานตีพิมพ์ในวารสารศิลปะ	ปตท.	2562	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2562	จัดโดย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	ปตท.	(ระดับภาคเหนือ)
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เด็กหญิงกุลธิดา โพธิวงค์ ป.2/7

เด็กหญิงธนัญชกร ศรีเดชากุล ป.2/9

เด็กหญิงณวิภา วาระเลิศ  ป.2/7

เด็กชายต้องชนะ จาติเกตุ ป.2/8

 (Lion Fighter) GOLD	ประเภทยุวชนหญิง	7-8	ปี	รุ่น	A	
น�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	KYORUGI

การแข่งขันเทควันโดรายการ	Inthanon	Taekwondo	Championship	2019

ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	จัดโดย	สโมสร	The	Wolf	Taekwondo	Academy	

(จอมทอง,	สันป่าตอง)	ชมรมเทควันโดโรงเรียนสุทธิวงศ์ด�ารงวิทย์	

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง	(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศ	ประเภทรุ่น	Junior	
(เป็นตัวแทนภาคเหนือ	เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ	ณ	กรุงเทพฯ	ในเดือนกุมภาพันธ์	

2563)	การแข่งขัน	To	Be	number	one	Teen	Dancercise	Thailand	Championship	

2020	ณ	ศูนย์การค้าเมญ่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2562	จัดโดย	โครงการ	To	Be	number	one	(ระดับภาค) 

 รางวัลชมเชย
การประกวดคลิปวีดิโอ	ร้อน	is	fun	มันส์	is	now

ณ	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ากัด	กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562

จัดโดย	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)		(ระดับประเทศ)

 ลำาดับที่ 3	(ทีม	The	Fox	Mini	Circuit	)
การแข่งขันรถมอเตอร์ไซต์งาน	Gufba	Kids	Racing	Champion	2019	R2		

ณ	สนาม	Bira	kart	circuit	จังหวัดชลบุรี:	รุ่นที่	1	Gufba	mono	GP	rookie	U9

(เก็บคะแนน)	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2562

(และรุ่นที่	2	Gufba	Mono	Cross	Rookie	U12	ได้ล�าดับที่	4)	(ระดับภาค)

 ลำาดับที่ 3 การแข่งขัน	Gufba		Mini	GP	รายการ	Hole	Shot	2019	
ณ	สนามไทยแลนด์	เซอร์กิต	นครชัยศรี	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	Gufba	racing	school	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายศุภวิชญ์ แดงใจ ป.2/9

เด็กชายจิณณ์ บัวสุข ป.2/10

 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันสแต็ค	รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ	

The	Northern	Thailand	Stack	Fighter	2019

ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่	13-14	กันยายน	2562

จัดโดย	สมาคมสแต็คแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2		(ทีม	The	Advenger)
รุ่นอายุ	7–8	ปี	ชาย	น�้าหนัก	20–23	กิโลกรัม	ประเภท	ต่อสู้	รุ่น	B	ระดับมือใหม่	

การแข่งขัน	รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ด�า	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก					

เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดพิษณุโลก	

และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	(ระดับจังหวัด)  
 ชนะเลิศ 

รุ่นอายุ	7-8	ปี	ชาย		20-23	กิโลกรัม

ประเภทต่อสู้	รุ่น	B	ระดับมือใหม่	(ทีม	The	Avenger)

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครั้งที่	5	จังหวัดก�าแพงเพชร	Northern	Championship	5

ณ	หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	จังหวัดก�าแพงเพชร

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก�าแพงเพชร	(ระดับภาคเหนือ)

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  

Kyargi	Team	รุ่นยุวชน	อายุไม่เกิน	8	ปี	ต่อสู้	ทีม	3	คน	น�้าหนักรวม	ทีมชายไม่เกิน	80	กิโลกรัม	

การแข่งขัน	Chiangrai	Teakwondo	Championship	(N	League	สนาม	3)	

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชาย	7-8	ปี	รุ่น	B	น�้าหนัก	20-23	กิโลกรัม	Kyorugi	

Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562

จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	

วิทยาเขตเชียงใหม่	ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายสิรวิชญ์ สายะวิบูลย์ ป.2/11

เด็กชายพชร หนองขุ่นสาร ป.2/12

เด็กหญิงชัญญาภัค มหาแร่ ป.2/10 

เด็กชายนันทนัช กาสีชา ป.2/11

 Yamaha Gold Prize 

ประเภท	Electone	Team	Talent	รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี	(วง	NPJ	Nakornping	Junior)

การแข่งขัน	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี		มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562	

จัดโดย	Yamaha	Music	School	(ระดับภาค)

 1 เหรียญทอง	จับโฟมเตะขา	ระยะ	12	เมตร	

 1 เหรียญเงิน	จับโฟมเตะขา	ระยะ	24	เมตร

 1 เหรียญทองแดง	ท่าลูกหมาตกน�้า	ระยะ	12	เมตร		รุ่นอายุ	7	ปี	ชาย
การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า	Krupayu	Swim	Championship	ครั้งที่	6	

ณ	สระว่ายน�้า	Bronco	House	จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	Krupayu	Swim	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทอง	เตะขาฟรีสไตล์		ระยะ	50	เมตร

 2 เหรียญเงิน	กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร		กบ	ระยะ	50	เมตร	

 2 เหรียญทองแดง	เตะเท้าผีเสื้อ	ระยะ	50	เมตร		ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร	
การแข่งขันว่ายน�้าแพร่แชมป์เปี้ยนชิพ	2019	

ณ	สระว่ายน�้า	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	จัดโดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทองแดง
การแข่งขันสแต็ค	รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ	

The	Northern	Thailand	Stack	Fighter	2019

ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	อ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่	13-14	กันยายน	2562

จัดโดย	สมาคมสแต็คแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)
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เด็กชายจารุรัศมิ์ สำาราญคง ป.2/13

เด็กชายศุภาศีส อมรเสถียรพงศ์ ป.2/12

เด็กชายพิงค์ สุทระนะ ป.2/12

 Silver	ประเภทยุวชน	ชาย	7-8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนัก	23-26	กิโลกรัม	KYURUGI
(700th	Taekwondo	Centre,	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562

 เหรียญทองแดง 
ประเภทยวุชนชาย	7-8	ปี	รุน่	B	น�า้หนกั	20-23	กิโลกรมั	KYORUGI	

(700th	Taekwondo	Centre,	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	)

Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562	

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

 Silver  
ประเภทยุวชน	ชาย	7-8	ปี		รุ่น	B	น�้าหนัก	20-23	กิโลกรัม	KYURUGI

(	700th	Taekwondo	Centre,	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562

จดัโดย	คณะวทิยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ	และชมรมเทควนัโดมหาวทิยาลยัการกฬีา

แห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม่	ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	

(ระดับจังหวัด)

จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม่	

ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	

จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม	่

ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)



40

เด็กชายวรท ไชยวงศ์ ป.3/1

เด็กชายนธีธัช คำาเทพ ป.3/1

(โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอนเฮ้าส์	ระดับการศึกษานอกระบบ	หลักสูตรระยะสั้น)

 เยาวชนดีเด่น	ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
รายการวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปีพุทธศักราช	2562

ณ	หอประชมุ	ST.Joseph	Hall	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	แผนกมธัยม	จงัหวดัเชยีงใหม่	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	

จัดโดย	สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง	การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	 สนามแข่งขนัโรงเรยีนบ้านสนัก�าแพง	 โรงเรยีนสันก�าแพงคนัธานุสรณ์	 โรงเรยีนบ้าน 

หนองโค้ง	โรงเรยีนชมุชนบ้านบวกครกน้อย	และโรงเรยีนสารภพีทิยาคม	จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ระหว่างวันที่	5–6	ตุลาคม	2562		

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	1

(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชมดอก ป.3/1

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เชียงเงิน ป.3/1

 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันรายการ	จินตคณิตนานาชาติ	The	19th	International	Championship	2019	

:	HRH	Princess	Maha	Chakri	Siridhorn’s	Cup	

ณ	Indoor	Athletics	Stadium	จังหวัดพัทยา

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	Smart	Brain	(ระดบัประเทศ)

 เหรียญทองการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่69	ประจ�าปีการศกึษา2562	ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ณ	สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสนัก�าแพง	โรงเรียนสนัก�าแพงคันธานุสรณ์	โรงเรียนบ้าน

หนองโค้ง	 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย	 และโรงเรียนสารภีพิทยาคม	จังหวัด

เชียงใหม่	ระหว่างวันที่	5-6	ตุลาคม	2562		

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	1	

(ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)
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เด็กชายณัฐปภัสร์ บุศย์นำ้าเพ็ชร  ป.3/2

เด็กหญิงชมจันทร์ ชาติมนตรี ป.3/1

 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย	9-10	ปี		รุ่น	A		น�้าหนักไม่เกิน	23	กิโลกรัม	KYORUGI

(700th	Taekwondo	Centre,	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

การแข่งขัน	Taekwondo	Student	Open,	2019	

การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

 2 เหรียญทอง	 เตะเท้าฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร			 ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร	

 5 เหรียญเงิน		 กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร	

		 ผีเสื้อ	ระยะ	100	เมตร	 ผลัดกบ	ระยะ	50	เมตร		

		 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	

 3 เหรียญทอง  
เดี่ยวผสม	ระยะ	100	เมตร				กรรเชียง	ระยะ	100	เมตร		 กบ	ระยะ	25	เมตร

รุ่นอายุ	8	ปี	หญิง	การแข่งขันว่ายน�้าอนุบาลล�าปางแชมป์เปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2

ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	จังหวัดล�าปาง	ระหว่างวนัที	่8-9	มถินุายน	2562	

จดัโดย	โรงเรยีนอนบุาลล�าปาง	(เขลางค์รตัน์อนสุรณ์)	(ระดับภาค)

เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร ป.3/1

 7 เหรียญทอง
กรรเชียง	ระยะ	25	เมตร	 กรรเชียง	ระยะ	100	เมตร	

ฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร		 กบ	ระยะ	25	เมตร	

กบ	ระยะ	50	เมตร		 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	

เดี่ยวผสม	ระยะ	100	เมตร	

 1 เหรียญเงิน 	 ว่ายผลัด	2x25	เมตร	
 2 เหรียญเงิน 

ผีเสื้อ	ระยะ	100	เมตร	 ฟรีสไตล์	ระยะ	100	เมตร

รุ่นอายุ	9	ปี	หญิง	การแข่งขันว่ายน�้า	รายการอนุบาลล�าปาง	แชมเปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2

ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนอนุบาล	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)		จังหวัดล�าปาง

ระหว่างวันที่	8-9	มิถุนายน	2562	จัดโดย	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	(ระดับภาค) 

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม่	ร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด) 
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เด็กหญิงจีรญาดา ชัยรังสี ป.3/2 

 2 เหรียญทอง 
ผีเสื้อ	ระยะ	100	เมตร		 	 ฟรีสไตล์	ระยะ	50	เมตร		

 2 เหรียญทองแดง 
เดี่ยวผสม	ระยะ	200	เมตร		 กบ	ระยะ	100	เมตร			

การแข่งขันว่ายน�้า	กกท.5	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	4	รุ่นอายุ	8	ปี	หญิง		

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา		มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่		

เมื่อวันที่	11-12	พฤษภาคม	2562		จัดโดย	กกท.5	(ระดับภาคเหนือ)    
 3 เหรียญทอง  

ฟรีสไตล์		ระยะ	100	เมตร		 ฟรีสไตล์		ระยะ	50	เมตร		 	 กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร

 1 เหรียญเงิน 	 ผีเสื้อ	ระยะ	50	เมตร	

 1 เหรียญทองแดง 	กบ	ระยะ	50	เมตร
การแข่งขันว่ายน�้าแพร่แชมป์เปี้ยนชิพ	2019	รุ่นอายุ	8	ปี	หญิง

ณ	สระว่ายน�้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่	14-15	กันยายน	2562	จัดโดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	(ระดับภาคเหนือ)  

 เกียรติบัตรเหรียญทอง  
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.2562

(Thailand	English	Skills	Evaluation	Test)	การเข้าร่วมสอบทักษะภาษาอังกฤษ	

เมื่อวันที่	29	กันยายน	2562		

จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ) 

 เหรียญเงิน	ผลัดผสม	(ชาย/หญิง)	4x50	เมตร	ฟรีสไตล์	รุ่นอายุรวมไม่เกิน	45	ปี

 เหรียญทองแดง 
ผลัดหญิง	4x50	เมตร	ฟรีสไตล์รุ่นอายุรวมไม่เกิน	45	ปี

การแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ภาค	5	เมื่อวันที่	18-20	ตุลาคม	พ.ศ.	2562

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตน์ราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย	กกท.5	(ระดับภาคเหนือ)

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
คะแนน	53	จาก	100		ล�าดับที่	13	ในภาคเหนือจากผู้แข่งขัน	244

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2		ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	2562

ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่	วันที่สอบ	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

จัดโดย	Thailand	Academic	Contest	(บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	ประเทศไทย	จ�ากัด)	(ระดับภาคเหนือ)    
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เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน  ป.3/2

เด็กหญิงชัญญานุช หาญใจ  ป.3/2

เด็กชายรัชพล ภัทรไชยประภา ป.3/2

เด็กหญิงชญานิญฐ์ เมืองไกล ป.3/3

 ที่ 2	(1st	Runner	Up	Class	D	GIRL	)
รายการ	Northern	Thai	Junior	Golf	Federation

2nd	NTJGF	–	SINGHA		Junior	Golf	Champion	2019	–	2020	

ณ	แม่เมาะ		จ.ล�าปาง		

จัดโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

(ระดับประเทศ) 

 เยาวชนดีเด่น	วันเยาวชนแห่งชาติ	(14	กันยายน2562)
รายการแข่งขันวันเยาวชนแห่งชาติ	(14	กันยายน2562)

ณ	หอประชุม	ST.Joseph	Hall	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกมัธยม	

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562

จัดโดย	สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 Yamaha Gold Prize	ประเภท	Electone	Team	Talent	รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี	
รายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2562

จัดโดย	Yamaha	Music	School	(ระดับภาค)

 เหรียญทอง 	Poomse	Pair	สายน�้าตาล	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	
(Team	CTR	เชียงใหม่เทควันโดริมปิง	Junior)	การแข่งขัน	Taekwondo		Student	

Open,	2019	การแข่งขันเทควันโด	ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	และชมรม

เทควันโดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 ร่วมกับส�านักงานการ 

ท่องเที่ยวและกีฬา	จ.เชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายศักย์วริษฐิ์ สุนันต๊ะ ป.3/3

เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว ป.3/4

 นักเตะยอดเยี่ยม		(รุ่นอายุ	ไม่เกิน	8	ปี)
การแข่งขันฟุตบอล	11	คน		“บ่อปลาคัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	3”

ระหว่างวันที่	26-27	ตุลาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาฟุตบอลบ่อปลา	อะเคเดมี่	ชุมชนบ้านหนองปล้อง		จ.ล�าปาง	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จ.ล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 นักเตะยอดเยี่ยม		(รุ่นอายุ	ไม่เกิน	8	ปี)
การแข่งขันฟุตบอล	11	คน		“บ่อปลาคัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	3”

ระหว่างวันที่	26-27	ตุลาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาฟุตบอลบ่อปลา	อะเคเดมี่	ชุมชนบ้านหนองปล้อง	จังหวัดล�าปาง	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ ป.3/4

เด็กหญิงปิ่นปพัชญ์ ต้นใส ป.3/4

 ชนะเลิศ	(แบดมินตัน)
รายการ	Sirikorn	Cup	2019	ครั้งที่	5	

เมื่อ	เดือนพฤศจิกายน	2562

ณ	สนามแบดมินตันศรีวิกร		จังหวัดเชียงราย	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศ ลำาดับที่ 3	ประเภทหุ่นยนต์เตะจุดโทษ	
(Robot	penalty	shoot	-	out)	ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ	ชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครั้งที่	1	ประจ�าปีการศึกษา	2562	

(	TETC	Manual	Robot	Challenge	2019	)	ณ	โรงเรยีนสุโขทยัวทิยาคม	จงัหวดัสุโขทยั

ระหว่างวันที่	31	พฤษภาคม-1	มิถุนายน	2562

จัดโดย	ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย	ร่วมกับ	โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม	(ระดับภาค)
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เด็กชายภัทรดนัย คชานันท ป.3/5

 1 เหรียญทอง 
ประเภทยวุชนชาย	9-10	ปี	รุน่	G	น�า้หนักเกนิ	39	กโิลกรมั	ข้ึนไป	Kyorugi	Pantajak	Gym, 

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	ระดับจังหวัด	การแข่งขัน	Taekwondo	-	Jujitsu	Ipecm	

Lanna	Martial	Arts	Open	#2,	2019	ณ	Sky	Hall	ชัน้	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2562

จดัโดย	ชมรม	Taekwondo	-	Jujitsu	ร่วมกบัอทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	(ระดับจงัหวัด)

เด็กชายจุลวิทย์ เผือกทอง ป.3/4

เด็กชายณัฏฐดนัย สุวรรณบุษย์ ป.3/6 

 เหรียญทองแดง	(ปิงปอง)
การแข่งขันกีฬานักเรียน	จังหวัดเชียงใหม่

ณ	สนามโรงเรียนซินเซิง	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2562

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย	7	-	8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	23	-	26	กิโลกรัม	Kyorugi

(Taekwondo	-	Jujitsu	Ipecm	Lanna	Martial	Arts	Open)

 1 เหรียญเงิน	ประเภทยุวชนชาย	7	-	8	ปี	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	23	-	26	กิโลกรัม	
Kyorugi		(Taekwondo-Jujitsu	Ipecm	Lanna	Martial	Arts	Open)

การแข่งขัน	Taekwondo	-	Jujitsu	Ipecm	Lanna	Martial	Arts	Open	#2	,	2019

 1 เหรียญทอง	ประเภทยุวชนชาย	9-10	ปี	รุ่น	H	น�้าหนักเกิน	41	กิโลกรัมขึ้นไป			
Kyorugi	Pantajak	Gym,	ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	การแข่งขันกีฬาเทควันโด	พะเยาโอเพ่น	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562

ณ	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬาเทควันโด	จังหวัดพะเยาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา	(ระดบัจงัหวดั)

ณ	Sky	Hall	ชั้น	5	อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่

เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2562

จัดโดย	ชมรม	Taekwondo-Jujitsu	ร่วมกับ	อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว	(ระดบัจงัหวดั) 
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เด็กหญิงกานต์นภัส บุญมาก ป.3/6

เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ ป.3/7

 หนูน้อยยุวทูต	สภาวัฒนธรรม	อ�าเภอสันก�าแพง	2562	
เป็นตัวแทนภาคเหนือ	ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

รายการประกวดคัดเลือกหนูน้อยยุวทูต	เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

ณ	ข่วงวัฒนธรรม	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2562	

จัดโดย	สภาวัฒนธรรม	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับประเทศ)

 เหรยีญทอง		Poomse	สายเขยีว	ยุวชนอายุ	8-10	ปี	(Team	H.M.A.	เทควนัโดล�าพนู)

 เหรียญทอง	Poomse	Pair	สายเขียว-ฟ้า	ยุวชน	อายุ	8-10	ปี	
(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

การแข่งขัน	Chiangrai	Taekwondo	Championships	

จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย	ณ	สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	

(ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงเมธาพร มิ่งขวัญ ป.3/7

 2 เหรียญทอง
เตะเท้า	ฟรีสไตล์ระยะ	25	เมตร	 	 ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	

 5 เหรียญเงิน 
ฟรีสไตล์	ระยะ	25	เมตร			ฟรีสไตล์		ระยะ	50	เมตร			กรรเชียงระยะ	25	เมตร	

กรรเชียง	ระยะ	50	เมตร			ผีเสื้อ	ระยะ	25	เมตร	

 The Best of Runway   The Friendship Award   The Friendship of Runway
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งเดินแบบที่	กรุงเทพฯ

รายการ	The	Friendship	of	Runway	The	Model	Of	Thailand	Four	Regions	

ณ	ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	The	Friendship	of	Runway	(ระดับภาค)

 2 เหรียญทองแดง  
กบ	ระยะ	25	เมตร	 	 กบ	ระยะ	50	เมตร

การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา		

เมื่อ	วันที่	23	–	24	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดพะเยา	(ระดับจังหวัด) 
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เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ ป.3/7

 เหรียญเงิน	Poomse	สายเขียว	ยุวชน	อายุ	8	–	10	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

 เหรียญทองแดง	Poomse	Pair	สายเขียว	ยุวชน	อายุ	8-10	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)
รายการแข่งขัน	เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019

Lanna	Taekwondo	Championship	2019	ณ	โรงยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี		

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562

จัดโดย	กกท5	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค) 

 Gold	:	Poomse	สายเขียว	ยุวชน	รุ่นอายุ	8-10	ปี	(TEAM	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

 Gold	:	Poomse	Pair	สายเขียว	–	ฟ้า	ยุวชน	
รุ่นอายุ	7-8	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

การแข่งขันรายการ	Lampang	Taekwondo	Open	Championship	2019

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	(ชมรมเทควันโด)	จังหวัดล�าปาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 Gold	:	Poomse	สายเขียว	9-10	ปี	(TEAM	H.M.A.เทควันโดล�าพูน)

 Gold	:	Poomse	Pair	สายเขียว	7-8	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)
การแข่งขันในรายการ	Inthanon	Taekwondo	Championship	2019

ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนมัธยมจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	

จัดโดย	สโมสร	The	Wolf	Taekwondo	Academy(จอมทอง,	สันป่าตอง)	ชมรมเทควันโดโรงเรียนสุทธิวงศ์ด�ารงวิทย์	

ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง	(ระดับจังหวัด) 

 Gold	Poomse	Pair		สายฟ้า	7-8	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

 Gold	Poomse	สายเขียว	7-8	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)

 Bronze	Poomse	สายฟ้า	7-8	ปี	(Team	H.M.A.	เทควันโดล�าพูน)
การแข่งขันเทควันโด	รายการ	Pre	Northern	Championship	2019-2020	

ณ	อาคารสายธารธรรม		มหาวทิยาลยัพายพั	จงัหวดัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	2562	

จัดโดย	ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี	สายธารทิพย	(ระดับภาค) 

 Gold	Poomse	สายเขียว		9-10	ปี	
รายการแข่งขันเทควันโด	To	Be	Number	One	

PSC	HOWONDO	Game	8	ชิงถ้วยพระราชทาน	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	

ณ	โรงยิมเนเซียม	1,000	ที่นั่ง	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2562	จัดโดย	อบจ.แพร่	(ระดับจังหวัด)
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เด็กหญิงเบญญาภา สูงขาว ป.3/7

 เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
(ผู้ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติ	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น)

รายการ	โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	

ประจ�าปีการศึกษา	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	(ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่	29	กันยายน	2562	จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(ระดับประเทศ) 

 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย	ระดับชั้น	ป.	2
(หมายเหตุ	:	แข่งขันเมื่อปีการศึกษา	2561	แต่เกียรติบัตรได้รับ	เมื่อเดือนมิถุนายน	2562)

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย	ครั้งที่	7	เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

(7th	Thailand	Mathematics	Contest)

สอบ	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2562)

ได้รับเกียรติบัตร	เมื่อเดือนมิถุนายน	2562

จัดโดย	สมาชิกภาพ	IMC	ประจ�าประเทศไทย	(International	Mathematics	Contest	Union	Thailand	Secretariat)	

(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง ป.3/7

 เหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม	ระดับชั้น	ป.1-ป.3	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	

ครั้งที่	69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	

ณ	โรงเรียนบ้านสันก�าแพง	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2562

จัดโดย	สพฐ.	(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2	เหรียญทองแดง	
ประเภทต่อสู้	รุ่นอายุ	9-10	ปี	หญิง	น�้าหนัก	28-31	กิโลกรัม	รุ่น	D	ระดับ	มือใหม่	

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครั้งที่	5	ก�าแพงเพชร	

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562		ณ	หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ	มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก�าแพงเพชร	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1	เหรียญเงิน	
ประเภทต่อสู้	ยุวชนหญิง	9-10	ปี	รุ่น	C	น�้าหนัก	25-28	กิโลกรัม	

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	ณ	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	จัดโดย	สมาคมกีฬาเทควันโด	(ระดับภาค) 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1	เหรียญเงิน	ประเภทPoomse	สายฟ้า	9-10	ปี	
การแข่งขัน	“Inthanon	Taekwondo	Championship	2019”	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	

ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนจอมทองเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด) 
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เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง ป.3/7

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2	เหรียญทองแดง	ประเภทพุมเซ่	สายแดง	9-10	ปี	
การแข่งขัน	เทควันโด	“Pre	Northern	Champion	Leage”	

เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	เชียงใหม่	

จัดโดย	สมาคมกีฬาเทควันโด	(ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงภัคจิรัชย์ สมบัติโพธิกุล ป.3/8

เด็กชายณภัทร ไชยวงศา ป.3/10

 เหรียญเงิน 

รายการแข่งขัน	The	19th	International	Championship	2019	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

ณ	Indoor	Alhletics	Stadium	

จัดโดย	Smart	Brain	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทอง 
การแข่งขันรายการ	จินตคณิตนานาชาติ	The	19th	International	Championship	

2019	:	HRH	Princess	Maha	Chakri	Siridhorn’	s	Cup	

ณ	Indoor	Athletics	Stadium	จังหวัดพัทยา	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	Smart	Brain	(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา ป.3/9

 ชนะเลิศ 
การแข่งขันรายการ	Yamaha	Electone	Concours	2019	Finals	

ณ	Osaka	Hall		เมือง	Osaka	ประเทศญี่ปุ่น	

เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2562	(ระดับนานาชาติ)

 Yamaha Gold Prize	ประเภท	Piano	Solo		รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี	

 Yamaha Gold Prize	ประเภท	Electone	Team	Talent		รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี
(	วง	NPJ	/	Nakornping	Junior	)

 Yamaha Gold Prize	ประเภท	Electone	Ensemble	Idol	รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี
(	วง	JGM39	)	รายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่	23	–	24	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	Yamaha	Music	School	(ระดับภาค)
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เด็กชายธมนันท์์ ปิยะวรรณศิริกุล ป.3/10

เด็กชายภีมพศ เขื่อนคำา ป.3/11

 เหรียญเงิน-Silver	award	in	the	national	level	for	Science	subject	3rd	grade	level
การแข่งขันสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

(TEDET)	(Thailand	Educational	Development	and	Evaluation	Tests)

ณ	ไบเทคบางนา	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2562	

จัดโดย	สถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ระดับประเทศ)

 เกียรติบัตร เหรียญเงิน
(ผู้ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น)

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	

ประจ�าปีการศึกษา	2562

ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	(ฝ่ายมัธยม)	เมื่อวันที่	29	กันยายน	2562

จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

เด็กชายชยพัทธ์ ขันธวงค์ ป.3/11

เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล ป.3/11

 นักแตะยอดเยี่ยม	(รุ่นอายุ	ไม่เกิน	8	ปี)
การแข่งขันฟุตบอล	11	คน	“บ่อปลาคัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	3”

ระหว่างวันที่	26-27	ตุลาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาฟุตบอลบ่อปลา	อะเคเดมี่	ชุมชนบ้านหนองปล้อง	จ.ล�าปาง	

จัดโดย	ฝ่ายกีฬา	จังหวัดล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญเงิน 
การแข่งขัน	The	19th	International	Championship	2019	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562

ณ	Indoor	Athletics	Stadium	

จัดโดย	Smart	Brain	(ระดับนานาชาติ)
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เด็กหญิงอุรุชา นิมานนท์ ป.3/12

เด็กหญิงชลชนก ใจการ ป.3/12

 เหรียญทองแดง	การแข่งขันสแต็ค	รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ	
The	Northern	Thailand	Stack	Fighter	2019

ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย	สมาคมสแต็คแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)

 1 เหรียญเงิน	ฟรีสไตล์ระยะ	50	เมตร	(รุ่น	9	ปี	หญิง)
การแข่งขันว่ายน�้า	MFU	Swimming	Champiomship	4th		

ณ	สระว่ายน�้า	ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย		

ระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)
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สรุปรายงานเกียรติประวัตินักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์/ดนตรี)

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์

รวม

-

15

-

-

2

-

-

-

-

-

17

-

18

8

-

21

1

1

21

2

2

74

-

2

-

-

33

1

3

-

-

-

39

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

50

1

-

-

5

3

60

1

37

9

1

107

3

4

21

7

5

195

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด รวม

จำานวนรางวัล

1	พฤษภาคม	2562	–	16	มกราคม	2563
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เด็กชายภคิน รัตนคำาแปง ป.4/1 

 ชนะเลิศเหรียญทอง 
(ประเภทยุวชนชาย	9-10	รุ่น	E	น�้าหนักเกิน	31-35	กิโลกรัม	Kyorugi)

รายการ	Inthanon	Taekwondo	Championship	2019	

เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนมัธยมจอมทอง	

จัดโดย	นายวัชรชัย	เขื่อนแก้ว	(ระดับภาค )

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครั้งที่	5	ก�าแพงเพชร	เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562	

ณ	หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับ 2 
1.	รุ่นยุวชนชาย	9-10	รุ่น	E	น�้าหนักเกิน	31	กิโลกรัม	ไม่เกิน	34	กิโลกรัม

2.	Kyorgi	Team	รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน	10	ปี	น�้าหนักรวม	ทีมชายไม่เกิน	100	กิโลกรัม)	

รายการ	ล�าปางเทควันโดโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

จัดโดย	โรงเรียนอาลัมภารค์เทควันโด	สโมสร	อาร์	ดี	ซี	ล�าปาง	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1	(ประเภทยุวชนชาย	9	-	10	รุ่น	D	น�้าหนัก	28-31	กิโลกรัม)	
รายการ	การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	ณ	กาดสวนแก้วเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตเชียงใหม ่(ระดับเขตพื้นที่ )

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)		การแข่งขันเทควันโด	พะเยาโอเพ่น	ครั้งที่	1	
เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	จังหวัดพะเยา	

จัดโดย	นายพลกฤษณ์		น�าไพศาล	(ระดับภาค )

 ชนะเลิศเหรียญทอง	Kyorgi	Team	รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน	10	ปี

 เหรียญทองแดง	ประเภทยุวชนชาย	9-10	ปี	น�้าหนักเกิน	31	กิโลกรัม	ไม่เกิน	34	กิโลกรัม
รายการชิงแชมภาคเหนือล้านนาแชมเปี้ยนชิพ	2019	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	

ณ	โรงยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	จัดโดย	ดร.ขนิษฐา	ชุมเพ็ญ	(ระดับภาค)

 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเทควันโด	พะเยาโอเพ่นครั้งที่	1	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	

ณ	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	จังหวัดพะเยา	

จัดโดย	นายพลกฤษณ์	น�าไพศาล	(ระดับภาค )

 เหรียญทอง	ประเภทยุวชนชาย	9-10	รุ่น	D	น�้าหนักเกิน	28	กิโลกรัม	ไม่เกิน	31	กิโลกรัม	Kyoruki	
รายการ	Chiangrai	Taekwondo	Championships	2019	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

จัดโดย	ส�านักงานกีฬาแห่งประเทศไทย	จังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด )
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เด็กชายธนกฤต สมเกตุ ป.4/1 

เด็กหญิงปวิตรา จำาปาศิริ ป.4/5 

 เหรียญทองแดง
รายการ	The	19th	International	Championship	2019

HRH	Princess	Maha	Chaki	Sirindhorn’s	Cup	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	ณ	Indoor	Athletics	Stadium,	Pattaya,	Thailand	

จัดโดย	Smart	Brain	Headquarters	Thailand	(ระดับนานาชาติ)

 ชนะเลิศ	(รุ่น	U	10	เหรียญทอง)	
รายการ	PHUKET	ICE	HOCKEY	TOURNAMENT	2019	

เมื่อวันที่	29-31	สิงหาคม	2562	ณ	Boat	Lagoon	Phuket	Ice	Arena	

จัดโดย	กลุ่มนักกีฬาไอซ์ฮ็อกกี้ภูเก็ต	(ระดับจังหวัด)

 ผู้เล่นดีเด่น 
รายการ	Bangkok	FLY	ICE	HOCKEY	TOURNAMENT	

เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม-1	มิถุนายน2562	

ณ	เช็นทรัลพระรามเกล้า	จัดโดย	สมาคมฮอกกี้	(ระดับประเทศ )

เด็กชายกิตติพันธุ์ แสนโพธิ์ ป.4/3 

เด็กชายธาวิน เตปิน ป.4/5 

 เหรียญทองแดง	ระดับที่	6	รุ่น	Open
รายการ	สมาร์ทเบรน	จินตคณิต	ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ	ครั้งที่	19	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

ณ	อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา	จ.ชลบุรี	

จัดโดย	สมาร์ทเบรน	(ระดับนานาชาติ)

 รางวัลเหรียญเงิน 
รายการ	The	19th	International	Championship	2019

HRH	Princess	Maha	Chaki	Sirindhorn’s	Cup	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	ณ	Indoor	Athletics	Stadium,	Pattaya,	Thailand	

จัดโดย	Smart	Brain	Headquarters	Thailand	(ระดับนานาชาติ)
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เด็กหญิงอริญชย์ ตนะทิพย์ ป.4/8 

 ถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

รายการ	Prince	&	Princess	of	My	Dream	2019	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2562

ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	จัดโดยบริษัทเขื่อนกังหันและศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์

เชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 ถ้วยรวม รางวัลชนะเลิศ และรางวัล 4 เหรียญทองและ 4 เหรียญเงิน 
การแข่งขันว่ายน�้า	Ramil	-	ชุมแสง	Swimming	Cup	ครั้งที่	1

เมื่อวันที่	26-27	ตุลาคม	2562	ณ	เทศบาลเมืองชุมแสงนครสวรรค์	

จัดโดย	เทศบาลเมืองชุมแสง	นครสวรรค์และ	Remil	(ระดับจังหวัด )

เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย  ป.4/8 

 รางวัลเยาวชนคนดีประจำาปี 2562
ของมูลนิธิ	ดร.สุข	พุคยาภรณ์	ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์  ป.4/9

 เหรียญทองแดง
การแข่งขันคณิตศาสตร์	ASMO	THAI	ครั้งที่	6	ปี	2562	

เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2562	

ณ	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	

จัดโดย	ASMO	Science	and	Mathematic	Olympiad	Thai		(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง  
การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	ครั้งที่	20	ระดับชั้น	ป.3-	ป.4		เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2562		

ณ	โรงเรยีนยพุราชวิทยาลยั	จดัโดย	มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร	ร่วมกบั	บ.เลร์ิน	แอนด์	เพลย์	แมชกรุป๊	(ระดบัประเทศ)

 เหรียญทอง
การแข่งขัน	Math-ENG	Contest	(MEC)	5th	2019	ระดับชั้น	ป.4	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2562		

ณ	โรงเรยีนยพุราชวิทยาลยั	จดัโดย	มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร	ร่วมกบั	บ.เลร์ิน	แอนด์	เพลย์	แมชกรุป๊	(ระดบัประเทศ)

 อันดับ 1 วิชาคณิตศาสตร	์จังหวัดเชียงใหม่	
การแข่งขัน	โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	(TEDET)	

รอบ	All	Star	Intelligent	Contest	ครั้งที่	1	ปี	2562		ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย		

จัดโดย	สถาบัน	TEDET	(ระดับประเทศ)
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เด็กชายภัทรพล ปนัตตา ป.4/10 

เด็กชายปัณณพงศ์ บุณยกิดา ป.4/12 

 เกียรติบัตร (Yamaha Gold Prize) 
รายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ห้องประชุม	Ec.	Cort	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ	

จัดโดย	สถาบันดนตรียามาฮ่า (ระดับภาค )

 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมดีที่สุดในรุ่น	ประเภทบุคคลเดี่ยว	รุ่นอายุ	9	ปีชาย

 รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง		3-6-3

 รองชนะเลิศอันดับ 1	เหรียญเงิน		3-3-3

 รองชนะเลิศอันดับ 2	เหรียญทองแดง	cycle
รายการ	กีฬาสแต็คชิงแชมประเทศไทย	(Thailand	Open)	

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม-1	กันยายน2562	ณ	ห้องพาราไดซ์พาร์ค	กรุงเทพ	

จัดโดย	สมาคมกีฬาสแต็คแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ )

 รางวัลเยาวชนคนดีประจำาปี 2562	ของมูลนิธิ	ดร.สุข	พุคยาภรณ์	
ประเภทเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ

เด็กชายธนวัฒน์ อุดมโสภกิจ ป.4/12 

 เหรียญรางวัล (2 เหรียญทองแดง) 
รายการ	กกท.	ภาค	5	ต้านภัยยาเสพติด	ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จัดโดย	กกท.	ภาค	5	(ระดับประเทศ )

 เหรียญรางวัล (3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง) 
รายการ	วังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562	

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	จัดโดย	จังหวัดพะเยา	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล ป.5/1 

เด็กชายอัลวาร อนันตพงศ์ ป.4/12 

 เหรียญเงิน (silver	Asmo	English	Thailand)	
รายการ	Asian	Science	and	Mathematics	Olympiad	Asmo	Thai	Competition	2019

เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2562	

ณ	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	

จัดโดย	Asmothai	(ระดับประเทศ )

 รางวัลชนะเลิศ	(ประเภท	Poomse	freestyle)	
รายการ	ล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	

ณ	โรงยิมส์	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	

จัดโดย	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด )

 รางวัล 1เหรียญเงิน	Poomse	สายด�า	อายุ11	-	12	ปี	
รายการ	PRE	Northen	Champion	Leage	2019	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จัดโดย	สมาคมเทควันโด	(ระดับภาค )

เด็กชายสัชฌุกร บุญสูง ป.4/12 

เด็กหญิงเอมภาษร เมืองชื่น ป.4/12 

 รองชนะเลิศอันดับ 2	(รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี)
รายการ	หมากรุกสากล	2nd	Chiangmai	Open	Repid	Chess	Championship	2019	

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม-1	กันยายน2562	ณ	Pantip	Chiangmai	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม ่(ระดับภาค )

 7 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราช	แชมเปี้ยนชิพ	2019	

เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562	ณ	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	

จัดโดย	RAMEL	(ระดับจังหวัด )

  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  ได้ถ้วยรางวลัชนะเลศิอนัดบั 8
แข่งขันว่ายน�้า	RAMIL	เทศบาลเมืองชุมแสง	Swimming	Cup	ครั้งที่	1

เมื่อวันที่	26-27	ตุลาคม	2562	ณ	เทศบาลเมืองชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์		จัดโดย	RAMIL	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายชิษณุพงศ์ พุทธปวน ป.5/1 

เด็กชายศุภกานต์ ชมดอก ป.5/1 

 เหรียญรางวัล (1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง)
รายการ	อนุบาลล�าปางแชมป์เปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2	

เมื่อวันที่	8-9	มิถุนายน	2562	

ณ	อนุบาลล�าปาง	จัดโดย	อนุบาลล�าปาง	(ระดับภาค)

 Merit Award 
รายการ	Hong	Kong	International	Mahemanical	Olympiad	Heat	Round	2019	

เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

จัดโดย	Andy	Lam	,	Tangent	Wong	(ระดับนานาชาติ )

 เหรียญทองแดง 
การแข่งขัน	BIG	BAX	BET	HEAT	ROUND	2020	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2562	

ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	จัดโดย	OCEC	MR.ANDY	LAM	(ระดับนานาชาติ)

เด็กหญิงอัยญดา ปงใจ ป.5/1 

 ชนะเลิศอันดับ 1 

(ได้รับสายสะพาย	ถ้วย	มงกุฏและเงินรางวัล	3,000	บาท)	

รายการ	ราตรีผ้าไทยสายใยรัก	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2562	

ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่	

จัดโดย	คุณปริญ	สุทธาชัย	คุณนททพร	โคตะมะ	

ร่วมกับ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศอันดับ 1 (รุ่นอายุ 8-10 ปี) 
รายการ	The	elemend	Thailand	2019	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2562	ณ	ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว	

จัดโดย	ทีมงานและคุณสงการนต์	ปัญญาดี	โมเดลิ่ง	(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศอันดับ 2 
รายการ	Youth	Girl	Star	Idol	2019	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2562	ณ	Big	C	Extra	

จัดโดย	Pond	Model	Studio	และ	คุ้มขอพร	(ระดับจังหวัด )

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
รายการ	Youth	Girt	Star	Idol	2019	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2562	ณ	Big	C	Extra	

จัดโดย	Pond	Model	Studio	(ระดับจังหวัด )
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เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ป.5/2 

เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ ป.5/1 

 แชมเปี้ยนคนเดียวของประเทศไทย	รางวัล	Perfect	Score	ท�าถูกหมดทุกข้อ	

 รางวัลเหรียญทอง 
รายการ	HKIMO:	HONG	KONG	International	Mathematical	Olympiad	2019	

รอบ	HEAT	ROUND	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2562	ณ	สนามสอบประเทศไทย	

จัดโดย	ประเทศฮ่องกงและนักวิชาการโอลิมปิก	(ระดับนานาชาติ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	

เมื่อวันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562	

ณ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จังหวัดตาก	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตาก	(ระดับภาค )

 รองชนะเลิศอันดับ 1	ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์	ในรายการเปิดกล่องชอล์ก
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่		9	สิงหาคม	2562	(ระดับภาคเหนือ)

 เหรียญเงิน 
รายการ	World	Talent	Invitation	Mathematics	Examination	2019	World	Time	จัดโดย	TMAC	

เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2562	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญเงิน 
รายการ	HKIMO:	HONG	KONG	International	Mathematical	Olympiad	2019	รอบ	FINAL	ROUND	ประเทศฮ่องกง	

เมื่อวันที่	2	กันยายน	2562	ณ	ประเทศฮ่องกง	จัดโดย	ประเทศฮ่องกงและนักวิชาการโอลิมปิก (ระดับนานาชาติ) 

 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	(ระดับจังหวัดเชียงใหม่) 

 เหรียญเงิน 
รายการ	Sansu	Olympic	จัดโดย	Asia		Mathematical	Olympiad	รุ่น	JUNIOR	

เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2562	(ระดับนานาชาติ)

 รางวัล PRIZE	ท�าคะแนนเต็มสูงสุดในรุ่น	ได้รับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติจาก	Stelligence	Co.L.td.
และได้รับรางวัลเหรียญทองจาก	Australian	Mathematics	Trust

รายการ	AMC	Australian	Mathematics	Competition	Award	2019	การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดเด็กที่มีความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์	มีการแข่งขันพร้อมกันทั่วโลก	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2562	

จัดโดยบริษัท	Stelligence	Co.L.td.	ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน	data	analytic	(ระดับนานาชาติ)



60

เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ป.5/2 

 ชมเชย	พร้อมเงินทุนการศึกษา	2,000	บาท	
การสอบของโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	(TEDET)	

รอบ	All	Star	Intelligent	Contest	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2562	

 เหรียญทอง	รายการ	BIG	BAY	BEI	ประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2562	
รายการ	TIMO	THAILAND	INTERNATIONAL	MATHEMATICS	OLYMPIAD	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทอง	วิชาวิทยาศาสตร์	รายการ	ASMO	THAILAND	2019	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2563	
จัดขึ้นโดย	บริษัท	ASMO	THAILAND	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง	วิชาคณิตศาสตร์	รายการ	ASMO	THAILAND	2019	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2563	
จัดขึ้นโดย	บริษัท	ASMO	THAILAND	(ระดับประเทศ)

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน	สนามแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ครั้งที่	17	ปีการศึกษา	2562	

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2563

เด็กหญิงธิรดา พันธุ์ทอง ป.5/2 

 รางวัล Winner Class D Girl 
รายการ	THE	Champions	singha	-	NTJGF	Goft	Championship	2018-2019	

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม-1	กันยายน	2562	ณ	Royal	Chiangmai	Goft	Resort	

จัดโดยNTJGF	สมาพันธ์กอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศ	(รุ่นอายุ	12	ปี	หญิง)	
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	2562	

เมื่อวันที่	10-11	กันยายน	2562	ณ	สนามกอล์ฟพิมานทิพย์	กองบิน	41	จังหวัดเชียงใหม่	

จัดโดยสมาคมกอล์ปเยาวชนภาคเหนือ	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
รายการ	FCG	CALLAWAY	WORLD	CHAMPIONCHIP	เมื่อวันที่	15-17	กรกฎาคม	2562	

ณ	The	Westin	Mission	Hills	Resort,	Rancho	Mirage	California,	USA	

จัดโดย	FCG	CALLAWAY	(ระดับนานาชาติ )
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เด็กหญิงปิ่นมุกข์ อุดมโสภกิจ ป.5/4 

 2 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน    2 เหรียญทองแดง  
รายการ	กกท.	ภาค	5	ต้านภัยยาเสพติด	ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จัดโดยกกท.ภาค	5	(ระดับประเทศ)

 ถ้วยรางวัลอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 11 ปีหญิง  

  4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 
รายการ	วงันาคราช	แชมเป้ียนชพิ	ประจ�าปี	2562	เม่ือวนัที	่23-24	พฤศจกิายน	2562	

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	

จัดโดย	จังหวัดพะเยา (ระดับจังหวัด)

เด็กชายเขมณัฎฐ ต้นใส ป.5/4 

เด็กชายศุภวิชญ์ จอมปิ่นทอง ป.5/4 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) 
รายการ	World	Robot	Olympiad	2019	รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ	

เมื่อวันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	CentralPlaza	Chiangmai	Airport	

จัดโดย	บริษัท	Gammaco	จ�ากัด	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ประเภทหุ่นยนต์เตะจุดโทษ ระดับประถมศึกษา) 
จากรายการ	TRTC	MANUAL	ROBOT	CHALLENGE	2019	

เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม-1	มถินุายน	2562	ณ	โรงเรยีนสโุขทยัวทิยาคม	จงัหวดัสโุขทยั	

จัดโดย	โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม	ร่วมกับ	ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย	(ระดับภาค)

 ชนะเลิศ อันดับที่ 1	ประเภท	Newaza	รุ่นน�้าหนัก	34	กิโลกรัม

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2	ประเภท	Newaza	Nogi	รุ่นน�้าหนัก	34	กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬายูยิตสู	JU-JITSU	Chiangmai	Thailand	Ranking	JJAT

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	ประจ�าวิทยาเขตเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	ประจ�าวิทยาเขตเชียงใหม่	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศอันดับที่ 7	ประเภท	Touch	Wrestling	
รายการ	กีฬามวยปล�้าและมวยปล�้าชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562

เมื่อวันที่	20-25	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียนเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	

จัดโดย	สมาคมมวยปล�้าแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	จังหวัดยโสธร	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร	

ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย	จังหวัดยโสธร	(ระดับประเทศ )
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เด็กชายศุภวิชญ์ จอมปิ่นทอง ป.5/4 

 ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 
รางวัลนักกีฬาดีเด่น	ประเภทบุคคลชาย	รุ่นน�้าหนัก	34	kg	

การแข่งขันกีฬาคูราชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	7	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	12-17	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดเชียงใหม่	

จัดโดย	สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง ป.5/4 

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	รุ่นอายุ	11-12	ปีชาย	น�้าหนัก	29-32	กก.	
ประเภทต่อสู้รุ่น	C	ระดับ	OPEN	

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมภาคเหนือ	ครั้งที่	5	ก�าแพงเพชร	

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562	ณ	หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก�าแพงเพชร	จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก�าแพงเพชร	(ระดับภาค)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง Kyorgi	Team	รุน่ยวุชนอายไุม่เกนิ	12	ปี	ต่อสูท้มี	3	คน	น�า้หนกัรวมทมีชายไม่เกนิ	125	กโิลกรมั	
การแข่งขัน	Chiangrai	Taekwondo	Championships	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	11	–	12	รุ่น	C	น�้าหนัก	30	–	33	กก.	
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	(ระดับภาค)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม	ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	11	–	12	รุ่น	D	น�้าหนัก	32	–	35	กก.	
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2562	

ณ	กาดสวนแก้วเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	13	–	14	รุ่น	A	น�้าหนักไม่เกิน	33	กิโลกรัม	
การแข่งขันเทควันโด	“Jampha	Taekwondo	Championship	2019”	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2562	

ณ	ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์	จังหวัดล�าพูน (ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	11	–	12	รุ่น	D	น�้าหนัก	33	–	36	กก.	
การแข่งขันล�าปางเทควันโด	โอเพ่น	แชมป์เปี้ยนชิพ	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม	ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	11	–	12	รุ่น	D	น�้าหนัก	32	–	35	กก.	
การแข่งขัน	“Inthanon	Taekwondo	Championship	2019”	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2562	

ณ	หอประชุมอินทนนท์	โรงเรียนจอมทองเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2	เหรียญทองแดง	ประเภทคาเด็ทชาย	11	–	13	ปี	รุ่น	B	น�้าหนัก	33	–	37	กก.	
การแข่งขันเทควันโด	“Pre	Northen	Champion	Leage”	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	เชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง ป.5/4 

 ชนะเลิศ เหรียญทอง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม 

ประเภทต่อสู้	ยุวชนชาย	11	–	12	รุ่น	D	น�้าหนัก	32	–	35		

การแข่งขันเทควันโดเทศบาลนครเชียงใหม่	ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2562	

ณ	สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด) 

เด็กหญิงกัญญาภัค อินถา ป.5/4 

 รางวัล Bronza  

(ประเภทยุวชนหญิง	9-10	รุ่น	C	น�้าหนักเกิน	25	กก.	ไม่เกิน	28	กก.)	

รายการ	พะเยาโอเพ่นครั้งที่	1	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	

ณ	จังหวัดพะเยา	จัดโดย	จังหวัดพะเยา	(ระดับจังหวัด)

เด็กชายกรณ์วัชพล ธนัตถ์ศุภกิตติ์ ป.5/5

 ชนะเลิศอันดับที่ 6 
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2562	

ณ	เชียงใหม่ฮอลล์	เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า	

จัดโดย	WRO	(World	Robot	Olypiad)	(ระดับภาค)

 อันดับที่ 11 
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	เมื่อวันที่	6	-	8	กันยายน	2560	

ณ	หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยรัตน์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงวรปรียา ไทยสวัสดิ์ ป.5/4

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม	ระดับชั้น	ป.4-6	

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	5	–	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนบ้านหนองโค้ง	

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต	1	(ระดับเขต)

 6 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง  
การแข่งขันว่ายน�้าวังนาคราชแชมเปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562	

ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	อ�าเภอดอกค�าใต้	จังหวัดพะเยา	จัดโดย	จังหวัดพะเยา	(ระดับจังหวัด )
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เด็กชายธนัท บุนยามิน ป.5/5 

 ชนะเลิศ (รุ่นอายุ	11-12	ปี	ชาย	30	กก.	ประเภทต่อสู้	รุ่น	A	ระดับ	OPEN	)	
รายการ	พระพิษณุโลกสองแคว	เมืององค์ด�า	เมื่อวันที่	24-25	พฤษภาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	จัดโดย	นายเสน่ห์	คุ้มเกตุ	(ระดับจังหวัด )

 เหรียญทอง	รุ่นอายุ	11-12	ปีชาย	25-29	กิโลกรัม
รายการ	เทควนัโดชิงแชมป์ภาคเหนือ	ครัง้ที	่5	ก�าแพงเพชร	เมือ่วนัที	่5-6	กรกฎาคม	2562	

ณ	หอประชมุทปัีงกรณ์รศัมโีชต	ิก�าแพงเพชร	จดัโดย	สมาคมกฬีาจงัหวดัก�าแพงเพชร 
(ระดับจังหวัด)

 รางวัลเยาวชนคนดีประจำาปี 2562 

ของมูลนิธิ	ดร.สุข	พุคยาภรณ์	ประเภทเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ

 นักกีฬายอดเยี่ยม 

 เหรียญทอง		ประเภทยุวชน	ชาย	11-12	ปี		น�้าหนัก	27	–	30	กก.	ระดับ	OPEN	
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ2019	สังกัด	ทีม	The	Avengers

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	ณ	โรงยิมส์2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	700ปี

จัดโดย	สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโด	จ.เชียงใหม่	(ระดับภาค)

 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	ประเภทยุวชนชาย	ประจ�าการแข่งขัน

 เหรียญทอง		ประเภทยุวชน	ชาย	11-12	ปี		น�้าหนัก	25	-	29	กก.	ระดับ	OPEN	
การแข่งขัน	Friendship	Taekwondo	Championship	2019	สังกัด	ทีม	SMART	TKD	เชียงใหม่

เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562		ณ.สมาคมชาวปักษ์ใต้	ถนนกาญจนาภิเษก	จัดโดย	TKD	CENTER	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง	ประเภทยุวชน	ชาย	11-12	ปี	น�้าหนัก	28	–	30	กก.	ระดับ	OPEN
การแข่งขันเทควันโดล�าปางแชมเปี้ยนชิพ2019	สังกัด	ทีม	Chiangmai	University

เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562		ณ	โรงยิมเนเซี่ยม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

จัดโดย	ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดล�าปาง	(ระดับภาค)

 เหรียญทอง	ประเภทยุวชน	ชาย	11-12	ปี		น�้าหนัก	25	–	29	กิโลกรัม	ระดับOPEN
การแข่งขนัเทควนัโดชงิแชมป์นกัเรยีนนกัศกึษา	ประจ�าปี	2562	สงักดั	ทมี	โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั

เมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	2562	ณ	อทุยานกาดค้ากาดสวนแก้ว	จดัโดย	จงัหวดัเชยีงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญเงิน		ประเภทยวุชน	ชาย	11-12	ปี		น�า้หนกั	28	–	31	กโิลกรมั	ระดบั	OPEN
การแข่งขนั	Vananava	Taekwondo	Championship	2019		สงักดั	ทมี	CENTER&THE	FAST	

เมือ่วนัที	่17	พฤศจกิายน	2562		ณ	มหาวทิยาลยัรงัสติ	จดัโดย	มหาวทิยาลยัรงัสติ	ร่วมกบั	ววิเทควนัโด	(ระดับประเทศ)

 เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ	วนัเยาวชนแห่งชาต	ิพ.ศ.2562

สงักดั	โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน		2562		ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั

จดัโดย	สมาคมโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่
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เด็กชายปิติภัทร ทุ่งไพศาล ป.5/6

 ชนะเลิศ	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	น�้าหนักรวมทีมชายไม่เกิน	100	กก.	
Team	Special	Forces	

 ชนะเลิศ	รุ่นอายุ	9-10	ปี	รุ่น	H	น�้าหนัก	41	กก.ขั้นไป	Kyorugi		
รายการแข่งขนั	Lampang	Taekwondo	Open	Championship	2019	เม่ือวนัที	่13	ตลุาคม	

2562	ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ล�าปาง	(ระดับภาค)

เด็กหญิงสิริพัชร กันทะ ป.5/5 

 3 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน   1 เหรียญทองแดง 
รายการ	ว่ายน�้าอนุบาลล�าปางแชมป์เปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2	

เมื่อวันที่	8-9	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	

จัดโดย	สโมสรว่ายน�้าภาคเหนือ	(ระดับภาค )

 เหรียญเงิน 

ประเภทยุวชนชาย	อายุ	9-10	ปี	การแข่งขัน	To	Be	Number	One	PSC	HOWONDO	Game	8	

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์	ราชกัญญา	เมื่องวันที่	29	มิถุนายน	2562	

ณ	โรงยิมเนเซียม	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จัดโดย	สโมสร	PSC	จังหวัดแพร่	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย	อายุ	9-10	ปี	การแข่งขันเชียงรายเทควันโด	แชมป์เปี้ยนชิพ	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

จัดโดย	ส�านักงานกีฬาจังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย	อายุ	9-10	ปี	การแข่งขันแจ่มฟ้า	เทควันโด	แชมป์เปี้ยนชิพ	2019		

เมื่อวันที่	28	กันยายน	2562	ณ	ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์	จังหวัดล�าพูน	

จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย	อายุ	9-10	ปี	การแข่งขันล�าปางเทควันโด	โอเพ่น	แชมป์เปี้ยนชิพ	

เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562	ณ	โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	จังหวัดล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 เหรียญเงิน 

ประเภทยุวชนชาย	อายุ	9-10	ปี	

การแข่งขันกีฬาเทควันโด	พะเยาโอเพ่น	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	

ณ	โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพะเยา	จดัโดย	การกฬีาแห่งประเทศไทย	จงัหวดัพะเยา	(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายปิยะพงษ์ เกิดมีทรัพย์ ป.5/6 

 15 เหรียญทอง  ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขนัว่ายน�า้	Ramill	เทศบาลเมอืงชมุแสง	Swimming	Cup

เมือ่วนัที	่26-27	ตลุาคม	2562	ณ	เทศบาลเมอืงชมุแสง	

จงัหวดันครวสรรค์	จดัโดยเทศบาลเมอืงชมุแสง	จงัหวดันครสวรรค์	(ระดับจังหวัด )

 3 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9
รุน่	11	ปีชาย	รายการ	การแข่งขนัว่ายน�า้อนุบาลล�าปางแชมเป้ียนชพิ	ครัง้ที	่2

เม่ือวนัที	่8	มถินุายน	2562	ณ	สระว่ายน�า้โรงเรยีนอนุบาลล�าปาง	

จดัโดย	โรงเรยีนอนุบาลล�าปาง	(ระดับจังหวัด )
 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง

การแข่งขนัว่ายน�า้	กกท.ต้านยาเสพตดิ	ครัง้ที	่4	เมือ่วนัที	่11	พฤษภาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�า้อบุลรตันราชกญัญา	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	จดัโดยสมาคมว่ายน�า้ภาคเหนือ	(ระดับภาค )

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 7  

 5 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 
การแข่งขนัว่ายน�า้	อบจ.พษิณโุลก	แชมป์เป้ียนชพิ	2562	

เมือ่วนัที	่21-22	ธนัวาคม	2562	ณ	สระว่ายน�า้สนามกฬีาจงัหวดัพษิณโุลก	

จดัโดย	องค์การบรหิารจงัหวดัพษิณโุลก	(ระดับภาค )

 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การแข่งขนัว่ายน�า้ธารสวรรค์	แชมเป้ียนชพิ	วนัที	่6-7	เมษายน	2562

ณ	สระว่ายน�า้ธารสวรรค์		จงัหวดัพะเยา	(ระดับจังหวัด)

 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เหรียญทอง 
รายการ	KingClass	Korea	Super	Camp	2018	เมือ่วนัที	่28	เมษายน	2562	

จดัโดย	สถาบนัพฒันาทกัษะการเรยีนรู	้	ประเทศเกาหลใีต้

ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กรงุเทพมหานคร	(ระดับประเทศ) 

 1 เหรียญทอง  3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 
การแข่งขนัว่ายน�า้แพร่แชมป์เป้ียนชพิ	2019	วนัที	่14-15	กนัยายน	2562

ณ	สระว่ายน�า้สนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	จงัหวดัแพร่	(ระดับจังหวัด)

 2 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 6
การแข่งขนัว่ายน�า้วงันาคราชแชมเป้ียนชพิ	2562	

วนัที	่23-24	พฤศจกิายน	2562

ณ	สระว่ายน�า้ธารสวรรค์	จงัหวดัพะเยา (ระดับจังหวัด)
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เด็กหญิงณธิดา โสมานวัตร ป.5/7 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1	Dressage	Open	Maxwin	in	Riding	Arend

 รองชนะเลิศอันดับ 1 

Dressage	Sub	Junior&Rony	Cat	A,B,C	Qualifier	Open	Preliminary

การ	Trot	Around	Horse	Show	2019	Thailand	Championship	Qualfier	2	

เมื่อวันที่	24-25	พฤษภาคม	2562	

ณ	The	Royal	House	Guard	Maxwin	in	Riding	Arend	จัดโดยTrot	Around	(ระดับประเทศ )

 ได้คะแนนลำาดับที่ 2
Name	of	Class	-	Dressage	Sub	Junior/Pony	Cat	A/B/C	&	Open

Date:		23		May		2019	Article/Test	-	Preliminary	Test	3

 ได้รับคะแนนลำาดับที่ 1
Name	of	Class	-	Dressage	Pony	Date:		24		May		2019	Article/Test	-	Walk	Trot	Test	2

การแข่งขัน	Trot	Around	Horse	Show	2019	

Thailand	Jumping	Championship	Qualifier	&	SEA	Championship	Qualifer	#2

23-26	May	2019	สถานที่	-	Royal	Horse	Guard	MaxWin	Riding	Arena

 ได้คะแนนลำาดับที่ 3    
การแข่งขัน	President’s	Cup	2019	President’s	Cup	Pony	Dressage	Cat	C/B/A

7-9	June	2019	Name	of	Class	-	Preliminary	3	Date:		9		June		2019	

Article/Test	-	TEF	Preliminary	3	สถานที่	-	Thai	Polo	and	Equestrian	Club,	Pattaya,	Thailand

 ได้คะแนนลำาดับที่ 2    
การแข่งขัน	KING’S	CUP	THAILAND	CHAMPIONSHIPS	2019

Jumping,	Dressage,	Eventing	and	Pony	Championships	12	-	15	September	2019

Name	of	Class	-	Pony	Dressage	Cat	C/B/A/All	Pony	Date:		15		September		2019	

“Article/Test	-	Prelim	Compettition	-	Test	A	Children”

สถานที่	-	Thai	Polo	and	Equestrian	Club,	Pattaya,	Thailand

 ได้คะแนนลำาดับที่ 1			Name	of	Class	-	VRD	Dressage	Pony	&	Open

 ได้คะแนนลำาดับที่ 2     
การแข่งขัน	CSIY-B	&	VRD	CUP	2019

จัดโดย	สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย	และ	กรมการสัตว์ทหารบก

12	-	15	December	2019	Date:		12		December		2019	

“Article/Test	-	Walk-Trot	2	Test	3”

สถานที่	-	The	Royal	Horse	Guard	Maxwin	Riding	Arena,	Bangkok,Thailand
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เด็กชายธณกร ลีลาสถาพร ป.5/8

เด็กชายสมิทธ์ เผือกทอง ป.5/9 

เด็กชายพชร ไชยกาญจน์ ป.5/8

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2	(ประเภทชายคู	่อายไุม่เกนิ	12	ปี)	
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	

จังหวัดเชียงใหม่	ประจ�าปี	2562

เมื่อวันที่	13-14	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบ�ารุง	

จัดโดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

 Yamaha Gold Prize 

การแข่งขัน	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ห้องประชุม	E.C.Cort	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ

เด็กหญิงชนรดี ตันประกาศ ป.5/8 

เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร ป.5/10 

 ชนะเลิศ	รายการ	โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ปี	2562	
เมื่อวันที่	27-28	กรกฎาคม	2562	

ณ	ถนนหน้าที่ว่าการอ�าเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	

จัดโดย	สมาคมกีฬาและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่	5	

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562	ณ	หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ	ก�าแพงเพชร	

จัดโดย	สมาคมกีฬาก�าแพงเพชร	(ระดับภาค)

 เหรียญเงิน	รายการ	พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ด�า	
เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	

จัดโดย	กกท.	จังหวัดพิษณุโลก	(ระดับภาค )
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เด็กชายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต ป.6/1 

เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ ป.6/1 

 รางวัล First Place 

รายการ	The	7th	HongKong	Internationnal	youth	Performance	Arts	Festival	2020	

เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2562	

จัดโดย	Hong	Kong	Youth	Performance	Arts	and	Development	Association	

(ระดับประเทศ )

 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงศุภิฌาย์ พงษ์ประเสริฐ ป.6/1 

เด็กชายธรรมรัตน์ โนตานนท์ ป.5/10 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ )

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6	รุ่นอายุ	11	ปีชาย		

 2 เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดง 
รายการ	MFU	Swimming	Championship	เมื่อวันที่	24-25	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จัดโดย	สมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ระดับจังหวัด)

 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ภาค	5	(เหนือ)	

เมื่อวันที่	18-20	ตุลาคม	2562	ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตน์ราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จัดโดย	สมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)
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เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ ป.6/1 

 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ระดับชั้น	ป.4-6	

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนบ้านหนองโค้ง	จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	1	(ระดับเขตพื้นที่ )

 รางวัลอันดับ 2	การแข่งขันกิจกรรม	ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	ระดับประถมศึกษา	(ทีมคู่)	วันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่	18-20	สิงหาคม	2562		ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ระดับภาคเหนือ)

 รางวัลเหรียญทองแดง	ระดับประเทศ	วิชาวิทยาศาสตร์	
การแข่งขัน	โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	(TEDET)	

รอบ	All	Star	Intelligent	Contest	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จัดโดย	สถาบัน	TEDET	(ระดับประเทศ)

 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ระดับ	ป.4-	ป.6		
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับชาติ	ครั้งที่	69	ปีการศึกษา	2562	เมื่อวันที่	21-23	ธันวาคม	2562

จังหวัดสุโขทัย	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	(ระดับประเทศ)

เด็กชายธนเสฏฐ์ กิตติพิตรพิบูล ป.6/1 

 เหรียญทองแดง 
รายการ	The	19th	Smart	Brain	International	Championship	2019	

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562	

ณ	อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา	ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก	จ.ชลบุรี	

จัดโดยSmart	Brain	Thailand	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทองแดง	วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Asmo	Thai&Math	Competition	2019)

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี ป.6/1 

 รองชนะเลิศอันดับ 2	(รุ่นอายุ	12	ปีหญิง	ประเภทเดี่ยวท่า	3-6-3)	
การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562

(Thailand	open	sport	stacking	championships	2019)	

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม-1	กันยายน	2562	ณ	พาราไดซ์พาร์ค	กทม.	

จัดโดย	สมาคมการกีฬาสแต็ค	(ระดับประเทศ )
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เด็กหญิงกชพร เพิ่มกำาลังพล ป.6/1 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศเหรียญทอง 
(กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น	ป.4-6)	

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ระดับชั้น	ป.4-6	

เมื่อวันที่	5-6	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนบ้านหนองโค้ง	

จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	1	(ระดับเขตพื้นที่)

 ระดับเหรียญเงิน 

(กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น	ป.4-6)	

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับชาติ	ครั้งที่	69	ปีการศึกษา	2562	

เมื่อวันที่	21-	23	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดสุโขทัย	

จัดโดย	คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(ระดับประเทศ)

เด็กชายปิยังกูร ปิกวงค์ ป.6/1 

เด็กหญิงกนกอร กาญจนรังษี ป.6/1 

 รองชนะเลิศอันดับ 1	(ประเภทต่อสู้	คาเด็ทชาย	รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	37	กิโลกรัม)
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”

เมื่อวันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จงัหวดัตาก	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตาก	(ระดับภาค)

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)
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เด็กหญิงกฤติญา เดชพุทธวัจน์ ป.6/1 

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อินประมูล ป.6/1 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมนิทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ	ครัง้ที	่1	ประจ�าปี	2562	

เม่ือวนัที	่21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	

จดัโดย	บรษิทั	อคาเดมคิ	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ระดับประเทศ )

 รางวัลที่ 2		Team	Cheerleading	All	Star

 รางวัลที่ 3	Junior	Coed	Group	Stunt	
รายการ	Cheerleading	Thailand	Championship	24th	

เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน-1	ธันวาคม2562	

ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์	จัดโดย	สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย	

(ระดับประเทศ)

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโป่ง ป.6/1 

เด็กชายพงศภัค บุญนะ ป.6/2 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทองแดง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ )
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เด็กหญิงธารริน หล้าอินสม ป.6/2 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมนิทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ	ครัง้ที	่1	ประจ�าปี	2562	

เม่ือวนัที	่21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	จดัโดยบรษิทั	อคาเดมคิ	คอน

เทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ระดับประเทศ )

 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร	์	ผ่านการสอบคดัเลอืกรอบที1่	ประจ�าปี	2562	วชิาวทิยาศาสตร์	
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.)

เด็กหญิงณัฐชนันท์ ชมพูนุทแจ่มจรัส ป.6/2 

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ ป.6/3 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ )

 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง	ประเภทเดี่ยว	ชนะเลิศถ้วยรวมประเภททีม
รายการ	WORLD	MATHFUSION	OLYMPIAD	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2562	

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดโดยWORLD	MATHEMATICAL	OLYMPIAD	(ระดับนานาชาติ)

 Merit	Asia	Mathematics	Olympiad	(Sansu	Olympic)	Thailand	Award	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง	Thailand	Academic	Contest	โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ	(TESET)	(ระดับประเทศ)

 เหรียญเงิน		Australian	Mathematics	Competition	(AMC)	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทอง		ประเภทเดี่ยวและประเภททีม	World	Math-Fusion	Olympiad	(WMO)	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทอง		Final	round	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	(HKIMO)	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญเงิน		การแข่งขันคณิตศาสตร์	ASMOTHAI	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง 	การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฯ	(ระดับประเทศ)
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เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ ป.6/3 

 เหรียญทองแดง การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฯ	(ระดับประเทศ)

 คะแนนสูงสุด	ระดับชั้น	ป.6	โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
Thailand	Educational	Development	and	Evaluation	Tests	(TEDET) (ระดับจังหวัด)

 รางวัลเยาวชนคนดีประจำาปี 2562	ของมูลนิธิ	ดร.สุข	พุคยาภรณ์	ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

เด็กชายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม ป.6/4 

เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ชำานาญ ป.6/4 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

โครงการประเมนิทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ	ครัง้ที	่1	ประจ�าปี	2562	

เม่ือวนัที	่21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	

จดัโดย	บรษิทัอคาเดมคิ	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ระดับประเทศ )

 เหรียญเงิน	ประเภท	Poomse สายฟ้าอาย	ุ12	ปี)	
รายการ	PRE	Northern	Champion	Leage	2019	เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	2562	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวทิยาลยัพายพั	จดัโดยสมาคมเทควนัโด	(ระดับภาค)

 เหรียญทองแดง	วชิาภาษาองักฤษ	การแข่งขนัสอบ	Asmo		วนัที	่27	กรกฎาคม	2562
ณ	โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั	จดัโดย	ASMO	Thai	(ระดับประเทศ)

เด็กชายภูริพัฒน์ อุ่นใจ ป.6/4 

 1 เหรียญเงิน 

รายการ	กกท.5	ต้านภัยยาเสพติด	ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	11-12	พฤษภาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตน์ราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	ภาค	5	(ระดับภาค )

 1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง 
รายการ	อนุบาลล�าปางแชมป์เปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	8-9	มิถุนายน	2562	

ณ	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางรัตน์อนุสรณ์)	จัดโดย	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางรัตน์อนุสรณ์)	(ระดับภาค)

 1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันว่ายน�้า	วังนคราชแชมป์เปี้ยนชิพ	ประจ�าปี	2562	ณ	สระว่ายน�้าธารสวรรค์	จังหวัดพะเยา	

จัดโดย	ชมรมว่ายน�้าพะเยา	(ระดับภาค)
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เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ชำานาญ ป.6/4 

 เหรียญทอง	ประเภทพุม่เซ่	อายไุม่เกนิ	14	ปี	
การแข่งขนัเทควนัโดกฬีาเทศบาลนครเชยีงใหม่	ครัง้ที	่3	วนัที	่28	ธนัวาคม	2562	ณ	สนามกฬีาเทศบาล	

จดัโดย	เทศบาลนครเชยีงใหม่	(ระดับจังหวัด)

เด็กชายอังกูร มงคลเกิด ป.6/6 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
ประเภทปืนยาวอัดลมชาย	10	เมตร		

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	

เมื่อวันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562	

ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)

เด็กชายชนบท ตันประกาศ ป.6/5 

 รางวัล 3rd PLACE 

รายการ	Speed	Slalom	,Junoir	Men	Aswan	

เมื่อวันที่	12-15	กันยายน	2562	ณ	กกท.	หัวหมาก	กรุงเทพ	

จัดโดย	ASEAN	Inline	freestyle	Championship	(ระดับนานาชาติ )

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รายการ	Roller	ski-sprint	C	final	200	Meter	รุ่น	Junior	C	11	-	12	ปี	ชาย	

รายการ	Roller	ski-Interral	start	C	200	Meter	รุ่น	Junior	C	11	-	12	ปี	ชาย)	

การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ปี	2562	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2562	

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	จัดโดยสมาคมกีฬาสกีและนโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ )

 อันดับที่ 2	Speen	Slalom	Junior	Men	

 อันดับที่ 3	Battle	Slalom	Junior	Men	
การแข่งขัน	Singha		In	Line	Freestyle	Championship	2019	#3	,	Bangkok

วันที่	20	ธันวาคม	2562	ณ	ลานกิจกรรมอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทย	

จัดโดย	สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)
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เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ป.6/7 

 เหรียญเงิน (รุน่ยวุชนชาย	11-12	น�า้หนกัเกนิ	30	กโิลกรมั	ไม่เกนิ	33	กโิลกรมั)

รายการ	พะเยาโอเพ่น	ครัง้ที	่1	เมือ่วนัที	่15	มถินุายน	2562	ณ	โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม	

จดัโดย	สมาคมกฬีาจงัหวดัพะเยา	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญเงิน	รุน่อาย	ุ11	-	13ปี	น�า้หนกัไม่เกนิ	33	กโิลกรมั)	
รายการ	PRE	Northen	Champion	Leage	2019	เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	2562	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวทิยาลยัพายพั	จดัโดย	สมาคมเทควนัโด	(ระดับภาค)

 1 เหรียญทองแดง	รุน่อาย	ุชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	32-35	กโิลกรมั	
รายการ	Teakwondo	Certificate	of	Perticipation	เมือ่วนัที	่28	ธนัวาคม	2562	

ณ	เทศบาลนครเชยีงใหม่	จดัโดย	สมาคมกฬีาเทควนัโด	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทอง	ประเภทเดีย่วและถ้วยรางวลัยอดเยีย่มรุน่อายไุม่เกนิ	12	ปีชาย

 1 เหรียญทอง ประเภททมี	น�า้หนกัรวมทมีชายไม่เกนิ	12	กโิลกรมั	
รายการ	ล�าปางเทควนัโด	โอเพ่นแชมป์เป้ียนชพิ	เมือ่วนัที	่13	ตลุาคม	2562	

ณ	โรงยมิเนเซยีม	มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	จดัโดย	ชมรมกฬีาเทควนัจงัหวดัล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 1 เหรียญทอง	ยวุชนชายอาย	ุ11-12	ปี	
รายการ	To	be	number	one	psc	Howondo	Game	8	เมือ่วนัที	่29	มถินุายน	2562	

ณ	สนามกฬีา	อบจ.แพร่	จดัโดย	อบจ.แพร่	(ระดับจังหวัด )

 1 เหรียญทอง	(รุน่ยวุชนชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	29-32	กโิลกรมั)	
รายการ	Ipecm		Lanna	Martial	Arts	Open	#2,2019	ณ	ศนูย์การค้ากาดสวนแก้ว	เชยีงใหม่	

เมือ่วนัที	่4	พฤษภาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทอง	(รุน่ยวุชนชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	30-33	กโิลกรมั)	
รายการพระพษิณโุลกสองแคว	เมอืงองค์ด�า	ครัง้ที	่2	เมือ่วนัที	่25	พฤษภาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทอง	(รุน่ยวุชนชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	32-35	กโิลกรมั)	
รายการ	ก�าแพงเพชร	Northern	Championship	5	ณ	หอประชมุทปัีงกรรศัมโีชติ	

เมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญเงิน	(รุน่ยวุชนชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	30-33	กโิลกรมั)	
รายการ	Chiangrai	Taekwondo	Championship	2019	เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญทองแดง	(รุน่ยวุชนชาย	11-12	ปี	น�า้หนกั	30-33	กโิลกรมั)	
รายการ	ชงิแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เป้ียนชพิ	2019	

ณ	โรงยมิ	2	สนามกฬีาสมโภชเชยีงใหม่	700	ปี	เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2562	(ระดับจังหวัด)
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เด็กหญิงชญาน์นันท์ ตาสัก ป.6/8 

เด็กชายอธิบดี หาญสนามยุทธ ป.6/7 

 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
รายการ	โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ )

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

เด็กชายภัทรเดช สีแดง ป.6/7

เด็กหญิงภัทรพีร ศรีดี ป.6/7 

 เหรียญทองแดง 
รายการ	MFU	Swimming	Championship	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�า้	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	จดัโดย	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ระดับจงัหวดั)

 เหรียญรางวัล Finisher	Place	11	Event	3	Boy	12-13	2	K	Open	water
รายการ	Thailand	Open	Water	Swimming	2019	Series	2	เมือ่วนัที	่4	สิงหาคม	2562	

ณ	อ่างเก็บน�้ามาบประชัน	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	จัดโดย	สมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ )

  1 เหรียญเงิน   3 เหรียญทองแดง 
 และรางวัลนักกีฬากลุ่ม 4 หญิง ยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันกีฬาว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ภาค	5	(เหนือ)	

เมื่อวันที่	18-20	ตุลาคม	2562	ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

(ระดับภาค )
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เด็กชายอริยะวัฒน์ มูลจะสี ป.6/9

 Silver	การแข่งขัน	To	Be	Number	One	PSC	HOWONDO	Game	8	
เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2562	ณ	จังหวัดแพร่	จัดโดย	สโมสร	P.S.C	(ระดับจังหวัด)

 Bronze	การแข่งขันเทควันโด	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2562	
ณ	จังหวัดพะเยา	จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา	(ระดับจังหวัด) 

 Silver	การแข่งขัน	Taekwondo	–	JUJITSU	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2562	
ณ	กาดสวนแก้ว	เชียงใหม่	จัดโดย	สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย	(ระดับจังหวัด)

เด็กชายธีรภัทร์ โตแสงชัย ป.6/11 

 รางวัลเยาวชนคนดีประจำาปี 2562 

ของมูลนิธิ	ดร.สุข	พุคยาภรณ์	

ประเภทเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ

 Silver 
จากรายการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ	2019	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2562	

ณ	เชียงใหม่	จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 Gold 

การแข่งขัน	JAMPHA	Taekwondo	Championship	2019	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2562	

ณ	ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์	จังหวัดล�าพูน	จัดโดย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน	(ระดับจังหวัด)

 Silver 
การแข่งขัน	Pre	Northern	Champion	Leage	2019-2020	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	

ณ	อาคารสายธารธรรม	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	จัดโดย	สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 Bronze 

การแข่งขัน	Lampang	Taekwondo	Open	Championship	2019	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยล�าปาง	จัดโดยสมาคมกีฬา	จังหวัดล�าปาง	(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขัน	Northern	Championship	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2562	

ณ	สมาคมกีฬา	จังหวัดก�าแพงเพชร	จัดโดย	สมาคมกีฬา	จังหวัดก�าแพงเพชร	(ระดับจังหวัด)

 Bronze 

การแข่งขัน	JT	Chiangrai	Taekwondo	Championships	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562	

ณ	จังหวัดเชียงราย	จัดโดย	สมาคมจังหวัดเชียงราย	(ระดับจังหวัด)
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เด็กหญิงธันยพร รินคำา ป.6/11 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
รายการ	ต่อค�าศัพท์ภาษาไทย	(ค�าคมเดิม)	ระดับชั้น	ป.2	-	ป.6	

เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนบ้านหนองโค้ง	

จัดโดย	ส�านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	1	(ระดับเขตพื้นที่)

 รางวัลด้านโทรทัศน์แห่งปี 2562 

รายการ	Star	Shalom	Awards	#1	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2562	

ณ	Watergate	Pavillion	ประตูน�้า	จัดโดย	Star	Shalom	(ระดับประเทศ )

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

การแข่งขันสอบ ASMO วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

จัดโดย ASMO Thai (ระดับประเทศ) มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์  ป.4/9 เหรียญทองแดง
เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด  ป.5/2 เหรียญทอง
เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ  ป.6/3 เหรียญเงิน

เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย  ป.4/8 เหรียญเงิน
เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด  ป.5/2  เหรียญทอง
เด็กชายธนเสฏฐ์ กิตติพิตรพิบูล  ป.6/1 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงกฤติญา เดชพุทธวัจน์  ป.6/1 เหรียญเงิน
เด็กหญิงผดุงพร รังษี  ป.6/9  เหรียญเงิน
เด็กหญิงภาวินี รบเลิศ  ป.6/1  เหรียญทองแดง

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล  ป.4/8 เหรียญทอง
เด็กหญิงภคพร  สุรพงศาสนุรักษ์  ป.4/9   เหรียญทองแดง
เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล  ป.5/1 เหรียญเงิน
เด็กชายกิตติพิชศ์  ปานพาน  ป.6/9 เหรียญทองแดง
เด็กชายธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ  ป.6/10 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชำานาญ  ป.6/4 เหรียญทองแดง
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สรุปรายงานเกียรติประวัตินักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์/ดนตรี)

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์

รวม

-

12

-

-

-

-

1

-

-

-

13

2

7

5

-

17

-

11

29

-

-

71

7

7

17

-

57

8

9

4

-

-

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2

-

1

2

-

-

-

-

9

13

26

24

-

75

10

21

33

-

-

202

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด รวม

จำานวนรางวัล

1	พฤษภาคม	2562	–	16	มกราคม	2563
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เด็กชายกันติชา นานาวิชิต ม.1/2

 2 เหรียญเงิน
ผีเสื้อ	100	เมตร	13	ปี	ชาย	 ฟรีสไตล์	50	เมตร	13	ปี	ชาย

 2 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ	200	เมตร	13	ปีชาย	 ผีเสื้อ	50	เมตร	13	ปีชาย

การแข่งขันว่ายน�้า	MFU	SWIMMING	CHAMPIONSHIP	4th 

ณ	สระว่ายน�้า	ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	

วันที่	24	–	25	สิงหาคม	2562		จัดโดย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	(ระดับภาค)

เด็กชายณนนท์ กองอินทร์ ม.1/3

เด็กหญิงทอดาว เทสินทโชติ ม.1/1

 เหรียญเงิน
การแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ	ครั้งที่	19	

ประจ�าปี	2562	

ณ	สนามกรีฑาในร่ม	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	(ระดับประเทศและนานาชาติ)
The	19th	International	Championship	2019	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindorn	

Cup	Indoor	Athletics	Stadium,	Pattaya	Thailand

 4 เหรียญทอง
	กบ	50	เมตร	 	 กบ	100	เมตร

	กบ	200	เมตร		 เดี่ยวผสม	400	เมตร

 5 เหรียญเงิน 
ฟรีสไตล์	800	เมตร	 	 	 เดี่ยวผสม	200	เมตร

ผลัดฟรีสไตล์	4	x	50	เมตร	(หญิง)	 ผลัดฟรีสไตล์	4	x	50	เมตร	(ชาย-หญิง)

ผลัดผสม	4	x	50	เมตร	(ชาย-หญิง)

 3 เหรียญทองแดง
ฟรีสไตล์	100	เมตร	 ฟรีสไตล์	200	เมตร	 ผลัดผสม	4	x	50	เมตร	(หญิง)

การแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ภาคเหนือ	ประจ�าปี	2562	

วันที่	18-20	ตุลาคม	2562	ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

 2 เหรียญทอง 	 กบ	200	เมตร	 	 กบ	100	เมตร

 1 เหรียญเงิน 	 กบ	50	เมตร

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	ตากเกมส์

ณ	จังหวัดตาก	วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562		(ระดับภาค)
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เด็กหญิงกีรติกา อินต๊ะ  ม.1/5

เด็กหญิงณภัทร จันทร์ทอง ม.1/6 

 ชนะเลิศอันดับ 1 ผีเสื้อ	200	เมตร	หญิง

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เดี่ยวผสม	400	เมตร	หญิง

การแข่งขันกีฬาว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ภาค	5	(เหนือ)	

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	18	–	20	ตุลาคม	2562		(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับ 2
การอ่านท�านองเสนาะ	งานวันภาษาไทยแห่งชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562		

“ชิงถ้วยเกียรติยศจาก	หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล”		

วันที่	7	สิงหาคม	2562	

จัดโดย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงวรวลัญช์ เจริญศรี  ม.1/7 

เด็กชายก้องการุณ จึงอยู่สุข ม.1/7 

 1 เหรียญเงิน 	 กบ	50	เมตร	12	ปี

การแข่งขันว่ายน�้า	MRU	SWIMMING	CHAMPIONSHIPS	4	

วันที่	24-25	สิงหาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้า	ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผีเสื้อ	200	เมตร	หญิง

การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	

วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดตาก	(ระดับภาค)

 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	HKIMO	

(Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	Heat	Round	2019)	

วันที่	25	พฤษภาคม	2562		

ณ	ประเทศฮ่องกง	(ระดับนานาชาติ)
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เด็กหญิงพรวรินทร์ เทพนำ้าทิพย์ ม.1/8

 รางวัลดีเด่น		ภาพวาดสีโปสเตอร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะหมอเจ้าฟ้า	ครั้งที่	3	

เนื่องในวันมหิดล	ณ	ลานหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า	โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	

วันที่	29	กันยายน	2562	

จัดโดย	ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช	คณะแพทย์ศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	คณะแพทย์ศาสตร์	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวิทยาลยัพายพัและโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ	(ระดบัจงัหวัด)

1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ฟู่เจริญ ม.1/6
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันสกุล ม.1/6
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์ แสงศรีจันทร์ ม.1/6
4. เด็กหญิงชนกพร เพิ่มพูน ม.1/6
5. เด็กหญิงณิชารีย์ มีราจง ม.1/6
6. เด็กหญิงมัทธิตา ต๊ะอุ่น ม.1/6
7. เด็กหญิงกรณิช สีหานาถ ม.1/6
8. เด็กหญิงณภัทร จันทร์ทอง ม.1/6

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์		งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	ระดับภาคเหนือ	

วันที่	18	–	19	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

1. เด็กชายสีหบดินทร์ ยธิกุล ม.1/6
2. เด็กหญิงพัณนิตา ผลพานิช ม.1/6
3. เด็กหญิงชนิอุสา ณ เชียงใหม่ ม.1/6
4. เด็กหญิงวรยา พงษ์ชัยสิทธิ์  ม.1/6
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา ปฏิพัทธ์ปถวี ม.1/6
6. เด็กหญิงทยิดา กำาบุญเรือง ม.1/6
7. เด็กหญิงณัฐชยาพร พ่อค้า ม.1/6
8. เด็กหญิงวริษา ปัญญาแก้ว ม.1/6
9. เด็กหญิงชญภัค สาทำา ม.1/6
10. เด็กหญิงนภัสนันท์ โพธิ์ดา ม.1/6
11. เด็กหญิงนรีกานต์ โพธิวงค์ ม.1/6
12. เด็กหญิงณชนก น้อยมั่น ม.1/12

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์		งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	ระดับภาคเหนือ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

13. เด็กหญิงฐิติชญา ใจมา ม.1/6
14. เด็กหญิงจิราพัชร สุดชู ม.1/6
15. เด็กหญิงณัฐธยาน์ โตสุโขวงศ์ ม.1/6
16. เด็กหญิงวชิรญาณ์ รัตน์จันตา ม.1/6
17. เด็กหญิงนภัสพร ฤทธิ์เทพ ม.1/6
18. เด็กหญิงรัญธิดาภาสิงห์ชัย ม.1/6
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เด็กหญิงธนัญญพร แถมนา ม.2/2

 รองชนะเลิศอันดับ 1  ว่ายน�้าผลัดฟรีสไตล์	4*200	เมตร	หญิง
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	บุรีรัมย์เกมส์	

วันที่	10	–	20	พฤษภาคม	2562	ณ	สระว่ายน�้าสนามกีฬาเฉลิม	80	พรรษา	

จงัหวัดนครราชสีมา	จดัโดยการกฬีาแห่งประเทศไทยและจงัหวดับรุรีมัย์	(ระดบัประเทศ)

 2 เหรียญทอง เดี่ยวผสม 200 เมตร ผีเสื้อ	50	เมตร	หญิง
การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	

วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดตาก

(ระดับภาค)

เด็กชายเจษฎา แก้วภูสี ม.2/3 

นายปภิณวิช อาสนเพชร ม.4/1

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2	การแข่งขันหุ่นยนต์	ส.ส.ท.-สพฐ.	ยุวชน	ครั้งที่	19	
เกมการแข่งขนั	Mission	Challenge	ทมี	PRC	mee	การแข่งขนัหุน่ยนต์	ส.ส.ท.	ชงิแชมป์
ประเทศไทย	ปะจ�าปี	2562	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีวนัที	่31	พฤษภาคม	-	1-2	มถินุายน	2562
	ณ	ห้องไดมอนด์	ฮอลล์	ชัน้	5	ศนูย์การค้าเซียร์	รงัสติ	จดัโดย	สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี	
(ไทย	–	ญี่ปุ่น)	(ระดับประเทศ)

เด็กชายพีรพัฒน์ วัฒนกิจ ม.2/3   

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดเล่านิทานตลกภาษาค�าเมือง	(เล่าเจี๊ยะ)	

ในงานข่วงผญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	วันที่	15	มกราคม	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)  

เด็กหญิงภัทรพร ลมออน ม.2/2   

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาค�าเมือง	

ในงานข่วงผญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	วันที่	15	มกราคม	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ (ระดับจังหวัด)
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เด็กชายธีรภัทร ใบโสด  ม.2/3 

เด็กหญิงภาสิตา พงศ์ชัยศรีกุล ม.2/4

 รองชนะเลิศอันดับ 2		ถ้วยรางวัลเลขาธิการ	กพฐ.
การแข่งขนั	Sumo	(หุน่ยนต์ต่อสูแ้บบซโูม่)	การแข่งขนัหุน่ยนต์ยวุชนชงิแชมป์ประเทศไทย	

ชิงถ้วยพระราชทาน	“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี”	ครั้งที่	8		วันที่		6-	7	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	นนทบุรี	

และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ Yamaha Gold Prize 

การแข่งขันดนตรีรายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

ณ	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ	ประเภท	Singing	with	backing	track	

รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี		วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	

(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ	ที่กรุงเทพในเดือนพฤษภาคม	2563)

(ระดับภาคเหนือ)

เด็กชายสรภัส คำามินทร์ ม.2/3 

เด็กชายรชฏ เดชบุญมี ม.2/8

 รองชนะเลิศ อันดับ 2   
รายการ	iBEAM	Junior	การแข่งขนั	World	Robot	Games	Thailand	Championship	2019

วันที่	1-	3	สิงหาคม	2562	

ณ	ศูนย์การค้าเดอะฮับ	รังสิต	

จัดโดย	บริษัท	INEX	(อินโนเวตีฟ	เอ็กเพอริเมนต์	จ�ากัด)

(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ		รุน่	15	ปี	ชาย	
การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	THAILAND	3*3	

BASKETBALL	HER	ROYAL	HIGHNESS	PRINCESS	MAHA	CHAKRI	 

SIRINDHOR’S	CUPS	2019	รอบคัดเลือกภาคเหนือ	วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า	(เป็นตวัแทนภาคเหนอืไปแข่งขนัชงิแชมป์ประเทศไทย)
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เด็กชายณัชพล อุ่นใจ ม.2/12

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4		รุ่น		13	ปีชาย

 2 เหรียญทอง 
กรรเชียง		25		เมตร		รุ่น		13		ปีชาย	 กบ	50	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

 2 เหรียญเงิน 

ฟรีสไตล์		200		เมตร		รุ่น		13		ปีชาย	 กรรเชียง		100		เมตร		รุ่น		13		ปีชาย

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กันตะกะนิษฐ์ ม.2/12

 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง	รอบแพ้คัดออก

 ชนะเลิศอันดับ 1	 เหรียญทอง	รอบเก็บสะสม	

อายุ	13	–	15	ปี	คันธนูโค้งกลับ	(Recurve)	หญิง	ระยะ	18	เมตร	

การแข่งขันยิงธนู	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	Esean	Archery	Open	ครั้งที่	2	

วันที่	18	–	19	พฤษภาคม	2562		

(ระดับภาค)

 4 เหรียญทองแดง 
กบ	100	เมตร		รุ่น		13	ปีชาย	 	 เดี่ยวผสม	100	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

	กบ	25	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย	 	 ฟรีสไตล์	100	เมตร	รุ่น	13	ปีชาย

การแข่งขันว่ายน�้า	“อนุบาลล�าปางแชมเปี้ยนชิพ	ครั้งที่	2”		วันที่	8	–	9	มิถุนายน	2562	

ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	จังหวัดล�าปาง	

จัดโดย	โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	(ระดับภาค)

เด็กหญิงจิดาภา ลิ้มวัฒนา ม.2/4
เด็กหญิงพิรดา เชิญขวัญศรี  ม.2/4
เด็กหญิงมิยูกิ คูซูโอกะ ม.2/4

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์	เรื่อง	Buddy	Toilet

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์		

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	ระดับภาคเหนือ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับภาค)
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เด็กหญิงธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์ ม.2/4
เด็กหญิงคันธาลักษณ์ ริดพวง ม.2/4
เด็กหญิงกฤตยา พันธุ์แพง ม.2/4

เด็กชายจอห์นนาซาน  โบเคมาร์ ม.2/2
เด็กชายธนกร ธุวธนาณุรักษ์ ม.2/2
เด็กชายรัชกฤช ประสิทธิมี ม.2/2
เด็กหญิงวรณัฏฐ์ ธรรมวิทย์ ม.2/2
เด็กชายศิวกร แสงบุญ ม.2/7

เด็กหญิงจิดาภา ลิ้มวัฒนา ม.2/4
เด็กหญิงพิรดา เชิญขวัญศรี ม.2/4
เด็กหญิงมิยูก คูซูโอกะ ม.2/4

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  
โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์	

เรื่อง	ผลการศึกษาคุณ-ภาพน�้าจากเครื่องกรองน�้าที่ใช้เซรามิกนาโน	

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์	

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	

ระดับภาคเหนือ	วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่	(ระดบัภาค)

 ถ้วยรางวัล 2ND PLEACE AWORD 

การแข่งขนัหมากรกุสากลประเภททีมในรายการ	Chiang	Mai	Chess	Project	Championship	ครัง้ที	่1	ระดบัภาคเหนือ

วันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.2562	ณ	Bronco	Kids	Sport	Club	จังหวัดเชียงใหม่	

จัดโดย	สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)

 ชมเชย  
การประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	ระดับภาคเหนือ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)
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เด็กหญิงสุกฤตา กิตติปภัสสร ม.3/1 

เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.3/4

 เหรียญทอง ประเภทปืนยาว	อัดลมหญิง	10	เมตร	ทีม

 เหรียญทองแดง ประเภทปืนยาว	มาตรฐาน	หญิง	บุคคล
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	ตากเกมส์	

ณ	จังหวัดตาก	วันที่	12	-20	พฤศจิกายน	2562		

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดตาก

(ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง

 ถ้วยรางวัล 2 ND RUNNER UP
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	

ในรายการ	ฮ่องกงคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	(HKIMO)	2019	

รอบชงิชนะเลศิ	(Hong	Kong	International	mathematics	Olympiad20	19	Final	Round)	

ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ระหว่าง	วันที่	30	สิงหาคม	–	2	กันยายน	2562		มีเข้าร่วมแข่งขันกว่า	1,200	คน	จาก	

19	ประเทศ (ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทอง	ประเภทปืนยาววัดลมหญิง	10	เมตร	บุคคล

 เหรียญทอง	ประเภทปืนยาวอัดลม	3	ท่า	หญิง	10	เมตร	บุคคล

 เหรียญทอง	ประเภท	ปืนยาวอัดลมหญิง	10	เมตร	ทีม

 เหรียญทอง	ประเภทปืนยาวอัดลม	3	ท่า	หญิง	10	เมตร	ทีม
การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	41	ณ	จังหวัดแพร่	

เมื่อวันที่	24	–	29	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดแพร่	(ระดับภาค)

 Gold Award เหรียญทอง 
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ประเทศสิงคโปร์	

จัดโดยสิงคโปร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกสากล	SASMO	:	Singapore	International	Math’s	Contests	Center

วันที่	6	พฤษภาคม	2562	สิงคโปร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกสากล	ประเทศสิงคโปร์	(ระดับนานาชาติ)

 Gold Award เหรียญทอง 
การแข่งขัน	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	2019	(HEAT	ROUND)	

วันที่	16	มิถุนายน	2562	ประเทศฮ่องกง	(ระดับนานาชาติ)
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เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.3/4

เด็กชายต้นนำ้า กันตีมูล ม.3/6

 2 เหรียญเงิน เดี่ยวผสม	400	เมตร	 ฟรีสไตล์	1500	เมตร

 2 เหรียญทองแดง ผลัดคู่ผสม	4x100	เมตร	 ผลัดฟรีสไตล์	4*100	เมตร

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	บุรีรัมย์เกมส์	

วันที่	10	–	20	พฤษภาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้าสนามกีฬาเฉลิม	80	พรรษา	จังหวัดนครราชสีมา		

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์	(ระดับประเทศ)

 Gold Award เหรียญทอง
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	จัดโดย	WORLD	TALENT	INVITATIONAL	MATHEMATICS	EXAMINATIONS	2019	

WORLD	TIME:	WTIME	2019	วันที่	19	สิงหาคม	2562	จัดโดย	สมาชิกภาพ	สหภาพ	IMC	ประจ�าประเทศไทย	

(ระดับนานาชาติ)

 ถ้วยรางวัล Runner Up 2 
 Gold Award เหรียญทอง

Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	2019	(FINAL	ROUND)		

วันที่	2	กันยายน	2562	ประเทศฮ่องกง	(ระดับนานาชาติ)

 Gold Award เหรียญทอง 
SEAMO	2019		Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad	

วันที่	26	ตุลาคม	2562	ประเทศออสเตรเลีย	(ระดับนานาชาติ)

 Gold Award เหรียญทอง
TIMO	2019	International	Mathematical	Olympiad	HEAT	ROUND	

วันที่	12	พฤศจิกายน	2562	International	Mathematical	Olympiad	(ระดับนานาชาติ)
 รางวัล GOLD AWARD เหรียญเงิน 

รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ประเทศออสเตรเลีย	โดยการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วโลก	

“Australian	Mathematics	Competition	2018”	ระดับ	Distinction	บริษัท	Stelligence	Co.L.td.	

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน	data	analytic	(ระดับนานาชาติ)

 เหรียญทองแดง 
คณิตศาสตร์โอลิมปิก	รายการ	WIMO	World	International	Mathematics	Olympic	World	International	

Mathematical	Olympic	(ระดับนานาชาติ)

 ถ้วยรางวัล Outstanding Award และ
 รางวัล Gold Award เหรียญทอง 

จากรายการ	BIG	BAY	BEI		ประเทศไต้หวัน	(ระดับนานาชาติ)
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เด็กหญิงจินห์จุฑา สิทธิพาณิชย์ ม.3/11 

 ชนะเลิศ Yamaha Gold Prize 
การแข่งขันดนตรีรายการ	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	(ภาคเหนือ)	

ณ	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ	ประเภท	Yamaha	Band	Challenge	

รุ่นอายุไม่เกิน	22	ปี		วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	

(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศที่กรุงเทพในเดือนพฤษภาคม	2563)	(ระดับภาคเหนือ)

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขอดแก้ว  ม.3/11

เด็กชายต้นนำ้า กันตีมูล  ม.3/6

 รองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬาเทควันโด	รุ่นน�้าหนัก	51	–	55	กิโลกรัม	ชาย		

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจ�าปี	2562

(ระดับจังหวัด)

 1 เหรียญเงิน		กรรเชียง	200	เมตร
 4 เหรียญทองแดง   

ผีเสื้อ	200	เมตร		 เดี่ยวผสม	400	เมตร	 ฟรีสไตล์	400	เมตร	 ฟรีสไตล์	1500	เมตร

การแข่งขันว่ายน�้าเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	43th	SEA	Age	Group	Swimming	Championships	2019	

วันที่	28	มิถุนายน	–	1	กรกฎาคม	2562	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	(ระดับนานาชาติ)

 1 เหรียญทอง   ฟรีสไตล์	400	เมตร
 3 เหรียญเงิน  

กรรเชียง	200	เมตร	 ผีเสื้อ	200	เมตร	 	 เดี่ยวผสม	200	เมตร

 2 เหรียญทองแดง 
ผลัดฟรีสไตล์	4x100	เมตร	 ผลัดผสม	4x100	เมตร

การแข่งขนักฬีายวุชนโลก	ครัง้ที	่53	(53rd	International	Children’s	Games,	UFA-2019)	

วันที่	7	–	15	กรกฎาคม	2562	ณ	เมืองอูฟา	สหพันธรัฐรัสเซีย	(ระดับนานาชาติ)
 2 เหรียญเงิน กรรเชียง			200		เมตร					กรรเชียง			100		เมตร	

 2 เหรียญทองแดง 		ผีเสื้อ		200		เมตร	 		ผลัดฟรีสไตล์	4x100	เมตร	

การแข่งขันรายการ	10th		Asian	Age	Group	Championships	–	2019	

วันที่		22	–	28	กันยายน		2562	ณ	เมืองบังกาลอร์	รัฐกรณาฎกะ	สาธารณรัฐอินเดีย

(ระดับนานาชาติ)
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นายจิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม ม.3/12

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง			วิ่ง	3	x	800	เมตร	ชาย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”		

ณ	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตสุโขทัย	

วันที่	2	พฤศจิกายน	2562		(ได้เป็นตัวแทนภาค	5	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ	“ช้างขามเกมส์	ในเดือนมีนาคม	2563	จังหวัดตราด)

(ระดับภาคเหนือ)

เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.3/4   
เด็กชายกิตติธัช  อินถา ม.3/9

เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม ม.3/2
เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์ ม.3/4

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2	การตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย	
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562		

“ชิงถ้วยเกียรติยศจาก	หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล”		

วันที่	7	สิงหาคม	2562	จัดโดย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

(ระดับจังหวัด)

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2	การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่วนภูมิภาค	

วันที่	18	–	19	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับภาค)

เด็กชายกรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร ม.3/1
เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม ม.3/2
เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์ ม.3/4

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วนัที	่13	สงิหาคม	2562	ณ	คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	

(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายนรัฐพงษ์ สุพรรณพิทักษ์ ม.3/4
เด็กชายอชิระ ประสิทธิ์อยู่ศีล ม.3/4
เด็กหญิงณัฐษิตา อินดี ม.3/4

เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ม.3/4
นางสาวกษมา แก้วแสง ม.3/4
เด็กหญิงปราณปรียา โยธาราษฎร์ ม.3/4

 เหรียญทอง  โครงงาน	เครื่องเก็บอุจจาระสุนัข
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา	

วันที่	8	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

จัดโดย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ระดับภาค)

 เหรียญทองแดง  โครงงาน	NFC	Defenxe
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา	

วันที่	8	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

จัดโดย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ระดับภาค)

เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ม.3/4
เด็กชายภูเบศ เถื่อนวัฒน์ ม.3/4
เด็กชายกันตรัต เขมาลีลากุล ม.3/4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญเป็ง ม.3/4
เด็กหญิงกานต์ระพี ไชยวุฒิ ม.3/4
เด็กหญิงลภัสรดา ทองคำาโสภา ม.3/4

 ชนะเลิศ		ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์	Physics	and	Transportation
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์		งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)
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เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม.3/4
เด็กหญิงปราณปรียา โยธาราษฎร์ ม.3/4
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พ่วงพันสี ม.3/4

เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ม.3/4
นางสาวกษมา แก้วแสง ม.3/4
เด็กหญิงปราณปรียา โยธาราษฎร์  ม.3/4

 รองชนะเลิศอันดับ 1  
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์	Young	Entomologists’	Journey

การประกวดชมุนุมนักวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์	งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

 เหรียญเงิน	สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
โครงงาน	อุปกรณ์ป้องกันการขโมยข้อมูลจากการใช้งาน	NFC	

ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์	Straw’s	Story	

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

เด็กหญิงหฤทชนัน กิจนิธิธาดา ม.3/9
เด็กหญิงเชรีย์ ประจงทัศน์ ม.3/10
เด็กหญิงปุณณมาส วงศ์ชมภู ม.3/10
เด็กหญิงน้ำามิ้น นุ่มมีศรี ม.3/10
เด็กหญิงศิรดา เกตุแพร ม.3/10
นางสาวพนิตพิชา เทพมาลา ม.3/11
เด็กหญิงปัญณพร กาวิล ม.3/11
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ห่วงไธสง ม.3/11

 รองชนะเลิศอันดับ 1   
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์	Straw’s	Story	การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับภาค)
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เด็กชายณภัทร รัตนเดชสกุล ม.3/4
เด็กหญิงกานต์ระพี ไชยวุฒิ ม.3/4
เด็กหญิงปัญฑารีย์ โล่โชตินันท์ ม.3/4

 เหรียญเงิน	สาขากายภาพ	โครงงาน	สีโปสเตอร์จากกากกาแฟ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับภาค)

ตัวแทนนำาเสนอ
เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ม.3/4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญเป็ง ม.3/4
เด็กหญิงลภัสรดา ทองคำาโสภา ม.3/4

สมาชิก
เด็กชายภูเบศ เถื่อนวัฒน์ ม.3/4
เด็กชายกันตรัต เขมาลีลากุล ม.3/4
เด็กหญิงกานต์ระพี ไชยวุฒิ ม.3/4

 ชมเชย สาขากายภาพ	และเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการระดับประเทศ

ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์	Physics	and	Transportation

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	–	มูลนิธิเอสซีจี	

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่	23	–	24	สิงหาคม	2562	

ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	

(ระดับประเทศ)

เด็กชายธนโชติ ภูเขา ม.3/4
เด็กหญิงนภัสสร หิรัญวิวัฒน์วงศ์ ม.3/4
นางสาวพิชญาภัค ศิริรัตน์ ม.3/4

 รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงงาน	การแปรรูปพริกแกงเขียวหวานในรูปแบบเม็ด																

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	18	–	20	สิงหาคม	2562	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับภาค)
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ตัวแทนนำาเสนอ 
นางสาวพนิตพิชา เทพมาลา ม.3/11
เด็กหญิงปัญณพร กาวิล ม.3/11
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ห่วงไธสง ม.3/11

สมาชิก  
เด็กหญิงหฤทชนัน กิจนิธิธาดา ม.3/9
เด็กหญิงเชรีย์ ประจงทัศน์ ม.3/10
เด็กหญิงปุณณมาส วงศ์ชมภู ม.3/10
เด็กหญิงนำ้ามิ้น นุ่มมีศรี ม.3/10
เด็กหญิงศิรดา เกตุแพร ม.3/10

1. เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ม.3/4
2. เด็กชายอชิระ ประสิทธิ์อยู่ศีล ม.3/4

 ชมเชย สาขาชีวภาพ 

และเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการระดับประเทศ

ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์	เรื่อง	Straw’s	Story

 รางวัล		Attained	1st	runner-up	and	Best	Presentation	Award
การประกวด	FIRST	TECH	CHALLENGE	THAILAND	Competition	With	the	collaboration	of	The	Prince	

Royal’s	College	and	Faculty	of	Engineering,	Chiang	Mai	University	At	Harris	Institute,	The	Prince	Royal’s	

College			14	–	15	November	2562

เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม.3/4
เด็กหญิงปราณปรียา โยธาราษฎร์ ม.3/4
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พ่วงพันสี ม.3/4

 ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์	เรื่อง	Young	Entomologists’	Journey

เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	–	มูลนิธิเอสซีจี	

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	วันที่	23	–	24	สิงหาคม	2562

ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	(ระดับประเทศ)

3. เด็กชายณภัทร รัตนเดชสกุล ม.3/4
4. เด็กชายกฤตธรรศ แก้วยองผาง ม.3/4
5. เด็กชายกฤษ ฐิติจำาเริญพร ม.3/4
6. เด็กหญิงปราณปรียา โยธาราษฎร์ ม.3/4
7. นางสาวกษมา แก้วแสง ม.3/4
8. เด็กชายศุภณิจ สรสุชาติ ม.3/4
9. เด็กชายอิงครัต เหล็กงาม ม.2/4
10. เด็กชายศักดิ์ธวัช ไพรัชศรานนท์  ม.2/4

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	–	มูลนิธิเอสซีจี	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	23	–	24	สิงหาคม	2562	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	

(ระดับประเทศ)
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นายศุภกร ลีลารุ่งระยับ ม.3/8
นายสิราวิชญ์ ละลิบบัณฑิตสกุล ม.3/2
นายชยพัทธ์ วุฒิ ม.3/1
นายพัชรดนย์ ใคร้ศร ม.3/1
นายนวพล ถาดแสง ม.3/1

เด็กหญิงสุกฤตา กิตติปภัสสร ม.3/1
เด็กหญิงอาทิตยา อินทิยะ ม.3/1
เด็กหญิงนัฐปภัสร์ วรัตถ์ธนิน ม.3/2
เด็กชายพีรณัฐ คำาสุรีย์ ม.3/6
เด็กชายณฐกร รัศมี ม.3/9
เด็กหญิงจิตรลดา วิริยะอุดมศิริ ม.3/13

 รองชนะเลิศอันดับ 1		ทีม	Eternal	E-spots	
การแข่งขัน	ROV	ประเภททีมทั่วไป	ในงาน	“เปิดบ้านครุศาสตร์	2562”	

จัดโดย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	วันที่	9	พฤษภาคม	2562	

ณ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์แม่ริม	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ  

การแข่งขัน	Cover	Dance	การประกวด	ISUZU	Sala	Cover	Dance	ในงาน	ISUSU	Sala	Small	Day	

จัดโดย	บริษัทอีซูซุ	ศาลาเชียงใหม่	วันที่	24	สิงหาคม	2562	(ระดับจังหวัด)

เด็กชายอัศวิน เยาวรัตน์ ม.3/1
เด็กหญิงสุกฤตา กิตติปภัสสร ม.3/1

 ชนะเลิศ	ประเภท	Water	Rocket	Design	Challenge	
การแข่งขันจรวดขวดน�้าระดับประเทศ	ครั้งที่	18	

จัดโดย	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	

โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	

ร่วมกับ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ซันโทรี่	เป็บซี่โค	เบเวอเรจ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค	วันที่	10-11	ตุลาคม	2562	

ณ	อพวช.	คลองห้า	ปทุมธานี	และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	

ในการแข่งขันจรวดขวดน�้านานาชาติ	“APRSAF	Water	Rocket	Event”	

(ระดับประเทศ)
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เด็กชายณัฐฐพล  สร้อยจาตุรนต์ ม.3/3
เด็กชายธันวาพล  ผู้อยู่สุข ม.3/3
เด็กชายอัมรินทร์  น้อยเผ่า ม.3/3

 รองชนะเลิศ 	รางวัล	Merit	Awards	รุ่น	Junior	Students
โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ	Thailand	ICT	Award	2019	

จัดโดย	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	(ATCI)	

ณ	ห้องประชุมไมโครซอฟท์ประเทศไทย	วันที่	19	สิงหาคม	2562

(ระดับประเทศ)

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ม.1/7
เด็กชายคุณานนท์ อินทรพล ม.2/2
เด็กชายวรรัฐ บุญเชียง ม.2/13
เด็กหญิงปาณิสรา เมธาวิฑิต ม.2/2
เด็กหญิงกัญญ์วรางค์  ครินชัย ม.2/1
เด็กชายนัฐพลัฎฐ์ หมื่นแสน ม.2/9
เด็กชายศิริราช มานะขันติกุล ม.2/4

 ชมเชย 

การแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์	งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

วันที่	18	–	19	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับภาค)

ชมเชย ผลงาน Acidity Wine

ชมเชย ผลงาน Under Water World

ในรายการ Kacee Best Young Designer Contest 2019
	จัดโดย	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย	ส่งผลงานทางไปรษณีย์	31	พฤษภาคม	2562	ส่งคลิปแนะน�าผลงานทาง

ไปรษณีย์	30	มิถุนายน	2562	ประกาศผล	15	กรกฎาคม	2562	รับรางวัล	4	กันยายน	2562 (ระดับประเทศ)

นายอานนนท์ วิชญะกรสกุล ม.3/1
นายกิตติภพ แซ่ลี้  ม.3/2
นายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง ม.3/2

เด็กชายธนนัช ดุลยภากร ม.2/3
เด็กชายกำาเนิดสุข สุขใหญ่  ม.2/3
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เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ ม. 2/12
เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ม. 2/4
เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม. 3/4

 Winner (ชนะเลิศ)	การแข่งขันเวที	Thailand	ICT	Award	2019	
จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	

วันที่	9	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	ราชประสงค์		

มอบโดย	ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(ระดับประเทศ)

ชมเชย ผลงาน Smart living room

ชมเชย ผลงาน Marvel

ในรายการ Kacee Best Young Designer Contest 2019
	จัดโดย	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย	ส่งผลงานทางไปรษณีย์	31	พฤษภาคม	2562	ส่งคลิปแนะน�าผลงานทาง

ไปรษณีย์	30	มิถุนายน	2562	ประกาศผล	15	กรกฎาคม	2562	รับรางวัล	4	กันยายน	2562 (ระดับประเทศ)

เด็กชายเมธิชไชย  ลำานวล ม.2/3
เด็กชายคมเนตร  นามพรม ม.2/3

เด็กหญิงธนกมล พรหมพิทยา ม.1/9  
เด็กชายปริชาพล สีระแก้ว ม.1/9
เด็กหญิงเกวลิ ฐานธรรมะสถิต ม.1/9

เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์       ม. 2/12
เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ม. 2/4
เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม. 3/4

 ชมเชย
รายการการแข่งขัน	ประเภทความคิดสร้างสรรค์	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ“	(World	Robot	Olympiad	2019)		

จัดโดยบริษัทแกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		วันที่		6	กันยายน	–	8	กันยายน	2562		

ณ	หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์	(วรบุนนาค)	สถาบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	

(ระดับประเทศ)

ทีม PRC_Milano

ทีม Hey! Shake it breed 
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เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ ม. 2/12
เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ม. 2/4
เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม. 3/4

 Merit 
งาน	Asia	Pacific	ICT	Alliance	Awards	2019	(APICTA	2019)	

เวทีระดับเอเชียแปซิฟิก	APICTA	วันที่	19-23	พฤศจิกายน	2562

ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เมืองฮาลองเบ	(นานาชาติ)

ทีม Hey! Shake it breed 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 
(1st	TESET-Thailand	English	Evaluation	Test)	วันที่	21	กรกฎาคม	2562	

ณ	สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยม	จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 
(ระดับประเทศ)

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงวรยา	พงษ์ชัยสิทธิ์	ม.1/6

เหรียญทอง
เด็กชายอชิระ	กาญจนากิตติ	ม.2/1

เหรียญทองแดง
เด็กชายณกรณ์	สันต์สวัสดิ์	ม.1/11

เหรียญทอง
เด็กชายศิริราช	มานะขันติกุล	ม.2/4

เหรียญเงิน
เด็กหญิงนัทธมน	จงปิยะเลิศ	ม.1/13

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงชนิกานต์	ใสดี	ม.1/7

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงศุภิสรา	วิรัตน์เกษม	ม.1/8

เหรียญทองแดง
เด็กชายศิร	ตั้งจิตรตระกูล	ม.1/9

เหรียญทอง
เดก็หญงิธญัญธษิณ์	พรศาลนวุฒัน์	ม.2/4
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โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 
(1st	TESET-Thailand	English	Evaluation	Test)	วันที่	21	กรกฎาคม	2562	

ณ	สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยม	จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 
(ระดับประเทศ)

เหรียญทอง
เด็กหญิงจุฑามณี		จันทร์ตา	ม.2/13

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา		สุทธิเจริญศักดิ์		

ม.2/11

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงวรณิชา	ค�าตา	

ม.2/11

เหรียญทอง
เด็กชายแมท	แทนไทย	คอช	ม.2/4

เหรียญทองแดง
เด็กชายคมทอง	เวียงทอง	

ม.2/1

เหรียญทอง
เด็กหญิงธรรศพร	เปาอินทร์	

ม.3/4

เหรียญทอง
เด็กหญิงรมิตา	ทิพย์รัตน์	

ม.2/12

เหรียญทอง
เด็กชายธนาธิป	คงชอบ	

ม.2/11

เหรียญทอง
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์	สเตฟานี่	คอนราด		

ม.2/11

เหรียญทอง
เด็กหญิงอชิรยา	ซิม	ม.2/11

เหรยีญทองแดง 
เดก็ชายภชีเดช		เชือ่นสาร		

ม.2/11

เหรียญทอง
เด็กชายระวีร์วัชร์	เชาวนพูนผล	

ม.3/10
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โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 
(1st	TESET-Thailand	English	Evaluation	Test)	วันที่	21	กรกฎาคม	2562	

ณ	สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยม	จัดโดย	บริษัทอคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 
(ระดับประเทศ)

เหรียญทอง
เด็กหญิงธัสณันตร์	สิทธิชมพู	

ม.3/4

เหรียญเงิน
เด็กชายถิร	งานสุจริต

ม.3/4

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงธมกร	เชาวนพูนผล	

ม.3/1

เหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐพลิน	คุณาพรชัยพงศ์	

ม.3/9

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงกฤติมา	บุญซาว	ม.3/4

เหรียญทอง
เด็กหญิงปวัสพัสตร์	เอลเล่น	เวลซ์	

ม.3/9

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงอัญชสา	เป็กทอง	ม.3/4
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โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำาปี 2562 
ณ	สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย		โดย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	

ร่วมมือกับบริษัท	เอดู	พาร์ค	จ�ากัด	และธนาคารออมสิน 
(ระดับประเทศ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำาปี 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  

วันที่	2,	10	–	11	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	
โรงเรียนสันก�าแพง	โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย	โรงเรียนหอพระ	

โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	
(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	กลุ่ม	สพม.เชียงใหม่	1	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ)		

เหรียญทอง
เด็กชายกรณ์ณัฐนัย	นามสาธิมาพร		

ม.3/1

เหรียญทองแดง
เด็กชายต่อลาภ	อินกองงาม	

ม.3/2

เหรียญทองแดง
เด็กหญิงธรรศพร	เปาอินทร์	

ม.3/4

เด็กหญิงจิดาภา  ลิ้มวัฒนา  ม.2/4
เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม  ม.3/2

เด็กหญิงปราณปรีขา  โยธาราษฎร์  ม.3/4

เด็กชายธรัฐพงษ์  สุพรรณพิทักษ์  ม.3/3
เด็กหญิงรินรดา  นะนิตย์  ม.3/3

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (96.5 คะแนน)
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์		ม.1-ม.3

 ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น	(2D	Animation)	ม.1-ม.3

 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ
ณ	โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม	วันที่	21	ธันวาคม	2562
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำาปี 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  

วันที่	2,	10	–	11	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	
โรงเรียนสันก�าแพง	โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย	โรงเรียนหอพระ	

โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	
(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	กลุ่ม	สพม.เชียงใหม่	1	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ)		

เด็กชายกฤษณะ ใหม่คำา  ม.1/9
เด็กหญิงธนกมล พรหมพิทยา ม.1/9

เด็กชายเมธัส รัตนบุรี ม.2/4
เด็กชายศิริราช มานะขันติกุล ม.2/4

เด็กชายอัมรินทร์ น้อยเผ่า ม.3/3
เด็กหญิงคัทลียา กิจเศรณี ม.3/3

เด็กชายรอยล วรรณประเสริฐ ม.1/9
เด็กชายพชร พ่วงทรัพย์ ม.1/9

คอมพิวเตอร์

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น	(Comic	Strip)	ม.1–ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
การแข่งขันการสร้าง	Webpage	ประเภท	Text	Editor	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์	ม.1-ม.3

 เหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

ม.1-ม.3
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เด็กหญิงพิชชาอร ณ ลำาปาง ม.2/4
เด็กหญิงภัทรวดี จิรสินการิน ม.2/4

เด็กชายกรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร  ม.3/1

เด็กหญิงแทนใจ สะอาดไพร ม.3/9

เด็กหญิงณ นลิน ธนูศรีรัตน์ ม.3/9
เด็กหญิงพจน์สิณี จึงสำาเร็จการ ม.3/9

เด็กชายธรรศ ธัมมิกานนท์ ม.3/11
เด็กหญิงนันทัชชา ถิรัตตยศ ม.3/11

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	(91	คะแนน)
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	กาพย์ยานี	11	(6	บท)	ม.1-ม.3

 เหรียญเงิน ระดับประเทศ
ณ	โรงเรียนเมืองเชลียง	วันที่	22	ธันวาคม	2562

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	(88	คะแนน)
การแข่งขันเวทคณิต	ม.1-ม.3

เหรียญเงิน	ระดับประเทศ

ณ	โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา	วันที่	21	ธันวาคม	2562

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	(86	คะแนน)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	

(Impromptu	Speech)	ม.1-ม.3

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	(95	คะแนน)
การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย	(ค�าคมเดิม)	ม.1-ม.3

 เหรียญทอง ระดับประเทศ
ณ	โรงเรียนเมืองเชลียง	วันที่	22	ธันวาคม	2562

 ชนะเลิศ เหรียญทอง (98	คะแนน)
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ	(ครอสเวิร์ด)	ม.1-ม.3

 เหรียญทอง ระดับประเทศ
ณ	โรงเรียนอุดมดรุณี	วันที่	21	ธันวาคม	2562



105

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำาปี 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  

วันที่	2,	10	–	11	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	
โรงเรียนสันก�าแพง	โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย	โรงเรียนหอพระ	

โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	
(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	กลุ่ม	สพม.เชียงใหม่	1	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ)		

เด็กชายธีรภัทร ใบโสด ม.2/3  เด็กชายเจษฎา แก้วภูสี ม.2/3
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีสุวรรณดี ม.3/3  เด็กชายรชต เบญจวัฒนวงศ์ ม.3/3

เด็กชายวิศิษฐ์พล เลี้ยงจรูญ ม.3/3
เด็กชายพัทธดนย์  ขันธวงศ์  ม.2/3
เด็กชายภูมิณัฐ แสงสิริมงคล ม.3/3

เด็กชายโชติวัฒนา กันทะมูล  ม.1/9
เด็กชายฐิติวัฒน์ สูงขาว ม.1/9
เด็กหญิงลักษิกา เผือกผล ม.1/9

เด็กชายพชนกร สมฤทธิ์ ม.2/3
เด็กชายกำาเนิดสุข สุขใหญ่ ม.2/3
เด็กชายสรภัส คำามินทร์ ม.2/3

คอมพิวเตอร์

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน	ม.1-ม.3
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เด็กหญิงปริยาภัทร บุญสวน  ม.2/13
เด็กหญิงชนิศา กรเพ็ชร์  ม.2/13

เด็กหญิงปัญณพร กาวิล ม.3/11

เด็กหญิงพรวรินทร์ เทพนำ้าทิพย์ ม.1/8

เด็กชายชยพัทธ์ วุฒิ ม.3/1

เด็กหญิงพัทธ์วิรา แก้วบุญเรือง ม.3/2

นางสาวระมิงค์ ปรารมภ์ ม.3/6

เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม ม.3/2

เด็กหญิงเคเซีย เจยานา เนตั้น  ม.3/12
เด็กหญิงชณิฐ วงศ์ชัย  ม.3/7

เด็กหญิงปทิตตา วิริยะรักษ์สันติ ม.3/6

ศิลปะ

คณิตศาสตร์

 เหรียญเงิน
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย

สีเอกรงค์	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี	

ม.1-ม.3

 ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ม.1-ม.3

 เหรียญเงิน
การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์	

ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอนัดบั 2 เหรยีญทอง
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น	

(Drawing)	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศเลิศอันดบั 1 เหรยีญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์	ม.1-ม.3

 เหรียญทองแดง
การแข่งขันประติมากรรม	ม.1-ม.3
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เด็กชายสิราวิชญ์ ละลิบบัณฑิตสกุล  ม.3/2
คณิตศาสตร์

 เหรียญทองแดง
การแข่งขันซูโดกุ	ม.1-ม.3

เด็กชายปรวิท  เป็งเรือน ม.3/1
เด็กชายพีรวัส อิงคสันตติกุล ม.3/1

เด็กหญิงณปิยา ลังกาฟ้า ม.3/1
เด็กหญิงปุณณภา กิตติชัยบุญ ม.3/1

 เหรียญเงิน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม	

GSP	ม.1-ม.3

 เหรียญเงิน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์	(เอแม็ท)	ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำาปี 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  

วันที่	2,	10	–	11	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	
โรงเรียนสันก�าแพง	โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย	โรงเรียนหอพระ	

โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	
(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	กลุ่ม	สพม.เชียงใหม่	1	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ)		

เด็กหญิงปริยาภัทร เต๋จา ม.2/9 เด็กหญิงปาณิสรา เมธาวิฑิต ม.2/2
ภาษาไทย

 เหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย	

ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดบั 1 เหรยีญทอง 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์	

ม.1-ม.3
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เด็กชายกิตติธัช อินถา ม.3/9

เด็กหญิงณภัทร จันทร์ทอง ม.1/6

เด็กหญิงมัญชุพร จุฬพรรค์ ม.2/1
ภาษาไทย

 รองชนะเลศิอนัดบั 1 เหรยีญทอง
การแข่งขันพินิจวรรณคดี	ม.1-ม.3

 รองชนะเลศิอนัดบั 1 เหรยีญทอง
การแข่งขันการท่องอาขยาน

ท�านองเสนาะ	ม.1-ม.3

 รองชนะเลิศอันดบั 2 เหรยีญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

การเขียนเรียงความ	ม.1-ม.3

เด็กหญิงชัญญานุช เชียงเงิน ม.3/10   เด็กหญิงเจนจิรา ชุ่มปี ม.3/11
เด็กหญิงเพมม่าลูซี เค็ดเวิร์ด ม.3/11   เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต่วนเอี่ยม ม.3/11
เด็กหญิงจันทณิสา นีน่า เตมิยาคาร ม.3/11

ภาษาต่างประเทศ

 เหรียญเงิน
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ	(skit)	ม.1-ม.3

เด็กหญิงเปี่ยมปิญา ทองสุข ม.3/10

 รองชนะเลศิอันดบั 2 เหรยีญทอง
การแข่งขันเล่านิทาน	

(Story	Telling)	ม.1-ม.3
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โครงการ ASMO THAI 2019   
Asian	Science	and	Mathematics	Olympiad	หรือ	ASMO	(แอสโม่)	

การสอบวัดระดับ	และการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	
วันที่	4	สิงหาคม	2562	โดยบริษัท	ASMO	Education

 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย  
รายการ		WSSA	2019	Thailand	Open	Sport	Stacking	Championships	By	LE	PAN	

ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	ในวันเสาร์ที่	31	สิงหาคม	–	วันอาทิตย์	1	กันยายน	2562

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ม.1/7 เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม ม.3/2

 เหรียญทอง
ประเภทบุคคลวิชาคณิตศาสตร์

31 สิงหาคม 2562

 ชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล 

ประเภททีม	HTH	3-6-3	Relay	รุ่นอายุ	18	ปี	

ทีม	P.R.C.	A

1.	เด็กชายปถมพงศ์		หาญใจ	ม.3/12

2.	เด็กหญิงภัทรานิษฐ์		ยุทธศิลป์		ม.2/1

3.	เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล		ป.6/4

4.	เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย	ป.6/11

  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 

ประเภททีม	HTH	3-6-3	Relay	รุ่นอายุ	14	ปี	

ทีม	P.R.C.	B

1.	เด็กชายชนวีร์		พิศาลวารี		ม.3/8

2.	เด็กหญิงชัญญากานต์		พ่วงศรี			ม.2/10

3.	เด็กหญิงบัณฑิตา		เพชรอ�าไพ		ม.3/4

4.	เด็กหญิงนงนภัส		กุลจลา			ม.3/8

 เหรียญทองแดง
ประเภทวิชาคณิตศาสตร์

 เหรียญเงิน
ประเภทบุคคลวิชาวิทยาศาสตร์



110

 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย  
รายการ		WSSA	2019	Thailand	Open	Sport	Stacking	Championships	By	LE	PAN	

ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	ในวันเสาร์ที่	31	สิงหาคม	–	วันอาทิตย์	1	กันยายน	2562

31 สิงหาคม 2562

  ทีมตัวแทนโรงเรียนได้รองแชมป	์HTH	Cycle	Mini	
stack	แต่ไม่มีเหรียญรางวัล	ทีม	P.R.C.	

1.	เด็กชายปถมพงศ์		หาญใจ		ม.3/12	 2.	เด็กหญิงภัทรานิษฐ์		ยุทธศิลป์		ม.2/1

3.	เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล		ป.6/4	 4.	เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย	ป.6/11

1 กันยายน 2562

  ชนะเลิศเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีม Time	3-6-3	Relay	รุ่นอายุ	18	ปี	ทีม	P.R.C.	A
1.	เด็กชายปถมพงศ์		หาญใจ			ม.3/12	 2.	เด็กหญิงภัทรานิษฐ์		ยุทธศิลป์			ม.2/1

3.	เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล			ป.6/4	 4.	เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย			ป.6/11

  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม	Time	3-6-3	Relay	รุ่นอายุ	14	ปี	ทีม	P.R.C.	B
1.	เด็กชายชนวีร์		พิศาลวารี			ม.3/8	 2.	เด็กหญิงชัญญากานต์		พ่วงศรี			ม.2/10

3.	เด็กหญิงบัณฑิตา		เพชรอ�าไพ			ม.3/4	 4.	เด็กหญิงนงนภัส		กุลจลา			ม.3/8

  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน	ประเภททีม	HTH	Cycle	Relay	รุ่นอายุ	11	ปีขึ้นไป	
1.	เด็กชายปถมพงศ์		หาญใจ			ม.3/12	 2.	เด็กหญิงภัทรานิษฐ์		ยุทธศิลป์	ม.2/1

3.	เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล			ป.6/4	 4.	เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย			ป.6/11

 รองชนะเลิศอันดับ 1	ประเภทคู่	Double	Cycle	รุ่น	อายุ	12	ปี	ได้แก่
1.	เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล	ป.6/4	 2.	เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย			ป.6/11

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ประเภทคู่	Double	Cycle	รุ่น	อายุ	14	ปี	ได้แก่
1.	เด็กหญิงภัทรานิษฐ์		ยุทธศิลป์	ม.2/1	 2.	เด็กหญิงชัญญากานต์		พ่วงศรี			ม.2/10

 ประเภทบุคคล (เดี่ยว)
เด็กชายปัณณพงศ์		บุณยกิดา		ป.4/12

รุ่นอายุ	9	ปี	ชาย

			-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	3-3-3	 	 -	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	3-6-3

			-	รองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทองแดง	Cycle	และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมในรุ่น

เด็กชายณธนัท		ชัยมงคล	ป.6/4	รุ่นอายุ	11	ปี	ชาย

			-	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	3-3-3	 	 	 	 -	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	3-6-3

			-	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	Cycle	 	 	 	 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมในรุ่น

			*และได้รับถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันประเภทบุคคล

เด็กชายธีรภัทร์		โตแสงชัย			ป.6/11

รุ่นอายุ	11	ปี	ชาย	

			-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	3-3-3	 	 -	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	Cycle
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1 กันยายน 2562

 ประเภทบุคคล (เดี่ยว)

เด็กหญิงนันทิพร		ทองมณี		ป.6/1	รุ่นอายุ	12	ปี	หญิง

			-	รองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทองแดง	3-6-3

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์	ยุทธศิลป์	ม.2/1	รุ่นอายุ	13-14	ปี	หญิง	

			-	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	3-3-3

			-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	3-6-3

			-	รองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทองแดง	Cycle

เด็กชายชนวีร์	พิศาลวารี	ม.3/8	รุ่นอายุ	14	ปี	ชาย

			-	รองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทองแดง	3-6-3

เด็กชายปถมพงศ์	หาญใจ	ม.3/12	รุ่นอายุ	15-18	ปี	ชาย

			-	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	3-3-3

			-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	3-6-3

			-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน	Cycle

รวมรางวัล 5 ถ้วยรางวัล 23 เหรียญ
1 ถ้วยพระราชทาน

4 ถ้วยรางวัลจากสมาคม
8 เหรียญทอง
11 เหรียญเงิน

4 เหรียญทองแดง
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สรุปรายงานเกียรติประวัตินักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์/ดนตรี)

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์

รวม

-

-

1

-

6

-

2

-

-

-

9

3

7

6

3

35

1

13

16

-

-

84

1

2

1

1

22

-

3

15

-

-

45

6

5

5

-

-

1

7

8

-

-

32

2

2

1

-

3

2

1

10

-

8

29

12

16

14

4

66

4

26

49

-

8

199

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด รวม

จำานวนรางวัล

1	พฤษภาคม	2562	–	16	มกราคม	2563
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นายปภิณวิช อาสนเพชร ม.4/1

นางสาวคชานันท์ พันธ์ไพศาล ม.4/1 

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
การแข่งขัน	Mission	Challenge	การแข่งขันหุ่นยนต์	ส.ส.ท.	

ชิงแชมป์ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562		

วันที่	31	พฤษภาคม-2	มิถุนายน	2562	

ณ	ห้องไดมอนด์	ฮอลล์	ชั้น	5	ศูนย์การค้าเชียร์	รังสิต	

จัดโดย	สถาบันไทยญี่ปุ่น	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผีเสื้อ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลัดฟรีสไตล์
 รองชนะเลิศอันดับ 2  รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลัดผสมมิกส์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”		

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	จัดโดย	การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์	(ระดับประเทศ)

นายวรกันต์ อนุตรกุล ม.4/1

 เหรียญทองแดง แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	(ระดับเขตพื้นที่)

 ทุนการศึกษา 

พิธีมอบทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา	ประจ�าปีการศึกษา	2562				

ทุนใหม่	ประเภทกีฬาว่ายน�้า	วันที่	24	พฤษภาคม	2562	ณ	สมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	

จัดโดย	กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
เหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
การแข่งขันรายการ	Asian	Age	Group	Swimming	Championships	2019			

วันที่	22-28	กันยายน	2562	ณ	เมืองบังกะลอร์	รัฐกรณาฏกะ	

สาธารณรัฐอินเดีย	(ระดับนานาชาติ)
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นายกีฏ ชูเกียรติศิริ ม.4/2

นางสาวคชานันท์ พันธ์ไพศาล ม.4/1 

 เหรียญเงิน แข่งขันคิดเลขเร็ว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562		

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	34	(ระดับเขตพื้นที่)

นายเสฏฐวุฒิ ขันทสีมา ม.4/3

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	7)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2

(2nd	Northern	English	Contest)	วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		

ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(ระดับภาค)

 7 เหรียญทอง	 ประเภท	ผีเสื้อ	200	เมตร	 ผีเสื้อ	100	เมตร	 ผีเสื้อ	50	เมตร	 ฟรีสไตล์	400	เมตร

	 	 ฟรีสไตล	์200	เมตร	 ฟรีสไตล์	100	เมตร	 ฟรีสไตล์	50	เมตรหญิง

 2 เหรียญเงิน	 ประเภท	ฟรีสไตล์	800	เมตร	 กรรเชียง	50	เมตร	

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม กลุ่ม	2	หญิง	รุ่นอายุ	14-15	ปี
การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย	ภาค	5	วันที่	18-20	ตุลาคม	2562	

ณ	สระว่ายน�้าอุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดโดยสมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ระดับภาค)

 คะแนนสูงสุด ลำาดับที่ 2  
การสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1	

(Thailand	English	Skills	Evaluation	Test)	ประจ�าปีการศึกษา	2562	

วันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	มัธยม

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	ประเทศไทย	จ�ากัด	(ระดับประเทศ)

 รางวัลชมเชย	ล�าดับที่	6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2ndNorthern	English	Contest)	วันที่	28	พฤศจิกายน	2562	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาค)
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นายภูมิรพี ทัพวงศ์ ม.4/3  

 ชนะเลิศ เหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	

ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	

(ระดับเขตพื้นที่)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ	วันที่	21-	22	ธันวาคม	2562		

ณ	จังหวัดสุโขทัย	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุโขทัย		

(ระดับภาค)

นายปราณ มุตตารักษ์ ม.4/3

นายธรรณ์ธร ทิพย์พะยอม ม.4/5 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
การสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1		

(Thailand	English	Skills	Evaluation	Test)	ประจ�าปีการศึกษา	2562

วันที่	21	กรกฎาคม	2562	จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	ประเทศไทย	จ�ากัด	

(ระดับประเทศ)

 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ครั้งที่	1

(Thailand	English	Skills	Evaluation	Test)	ประจ�าปีการศึกษา	2562

วันที่	21	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	มัธยม

จัดโดย	TAC	Contest	อคาเดมิค	คอนเทสต์	ประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

นายพัชรพล ศรีวรรณะ ม.4/4 

 ชนะเลิศ
ประกวดเรื่องสั้นสะท้อนสังคม	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

ภายใต้แนวคิด	“เทคโนโลยี	ความเหลื่อมล�้า	กฎหมาย”	ในงานนิตินิทรรศน์	

ประจ�าปีการศึกษา	2562		วันที่	2	พฤศจิกายน	2562	

ณ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

จัดโดยคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับประเทศ)
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นายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ม.4/8

นายธนนน โรจโนภาส ม.4/5

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”	

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	

จัดโดย	กกท.	และจังหวัด	บุรีรัมย์	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  
ประเภทต่อสู้ชาย	รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	68	กิโลกรัม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”

วันที่	1-	10	พฤศจิกายน	2562

จัดโดย	จังหวัดตาก	ร่วมกับ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน	IQ	WORD	UP	ของแม็กซ์พลอยส์	ครอสเวิร์ดเกมส์	เอแม็ท	และ	ซูโดกุ	

ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่	23	วันที่	4	-5	มกราคม	2563	

ณ	ศูณย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เชียงใหม่แอร์พอร์ต	(ระดับภาค)

นางสาวณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ ม.4/5 

นายธรรณ์ธร ทิพย์พะยอม ม.4/5 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	29)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	14)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		

ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)
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นายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ม.4/8

 ทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา	ประจ�าปีการศึกษา	2562	

ทุนใหม่	ประเภทกีฬาเทควันโด	วันที่	24	พฤษภาคม	2562

จัดโดย	กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ	เทควันโด	ประเภทท่าร�า	ทีมชาย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”																				

วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562		จัดโดย	จังหวัดตาก	ร่วมกับ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ	ประเภทฟรีสไตล์พุ่มเซ่	เดี่ยวชาย	รุ่นอายุ	15	–	17	ปี
รองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทฟรีสไตล์พุ่มเซ่	คู่ผสม	รุ่นอายุ	15	–	17	ปี

การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562			

วันที่	18	–	20	ตุลาคม	2562	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	สมาคมเทควันโด้แห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ	ประเภทฟรีสไตล์พุ่มเซ่	เดี่ยวชาย	รุ่นอายุ	15	–	17	ปี
รองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทฟรีสไตล์พุ่มเซ่	คู่ผสม	รุ่นอายุ	15	–	17	ปี

การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	วันที่	18–20	ตุลาคม	2562	

ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	สมาคมเทควันโด้แห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

นายอานนท์ อานนทวิลาศ ม.4/8

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน	วันที่	18	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	

จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

นายอภิวัฒน์ แถมนา ม.4/8

 รองชนะเลิศอันดับ 2   รองชนะเลิศอันดับ 4 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”	

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562		ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย ์(ระดับประเทศ)
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นางสาวนันท์นภัส สามะประดิษฐ์ ม.5/1

นางสาวกฤษกร เลิศประเสริฐสุข  ม.5/1

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน		วันที่	18	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน

(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ
การประกวดงานเขียนเยาวชน	ครั้งที่	9	สถาบันธรรมวรรณศิลป์

วันที่	10	ธันวาคม	2562		จัดโดย	สถาบันธรรมวรรณศิลป ์(ระดับประเทศ)

นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ ม.5/1 

นายนภพล สวัสดิ์วงค์ ม.4/8

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์	“โครงการ	The	Next	Announcer”

วันที่	9	กันยายน	2562	ณ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	ภาควิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

(ระดับจังหวัด)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง	ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภททดลอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับเขตพื้นที่)

 Silver Award
พิธีมอบทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน	ประเทศเยอรมันนี	ระยะเวลา	1	ปี

วันที่	30	พฤศจิกายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จัดโดย	ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ	เอแอนด์ดี	อินเตอร์เอดูเคชั่น	ประเทศไทย

(ระดับประเทศ)
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นายเกียรติฉัตร ทัศนวิโรจน์ ม.5/2 

นางสาวณิชมน วทัญญูสัมฤทธิ์ ม.5/2

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	46)	
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	

ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	

(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวชญานิศ กฤษณมิตร ม.5/2

นายพชร รัตนเดชสกุล ม.5/3 

 เหรียญทอง	แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ	(Story	Telling)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	

ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	

(ระดับเขตพื้นที่)

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	26)	
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาคเหนือ)
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นางสาวภัทรวดี วงศ์รุจิไพโรจน์ ม.5/4

 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่	9)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		

ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ		จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด  (ระดับภาคเหนือ)

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน	วันที่	18	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

นางสาวธัญรดี สุทธิพินทุ ม.5/3 

นายธนัท พิสิษฐ์ชลกาญจน์ ม.5/5 

นางสาวบุญณิศาพร วรพจน์พรชัย ม.5/5

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	26)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาคเหนือ)

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	18)
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน	วันที่	18	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	

จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน	(ระดับจังหวัด)
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นายเวธน์วศิน ลิ้มประดิษฐานนท์ ม.5/5

นางสาวพิมฟ้า ศรีเรือง ม.5/6

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	23)	
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน	วันที่	18	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	

จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

นายศุภณัฐ บุญมาประเสริฐ ม.5/5 

นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง ม.5/7

 เกียรติบัตรเหรียญทอง	(คะแนนอันดับที่	36)	
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 เหรียญทอง 2000	เมตร		  เหรียญทอง	1000	เมตร

 เหรียญทอง	500	เมตร		  เหรียญทอง 200	เมตร
การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก	ครั้งที่	14	

(14th	IDBF	World	Dragon	Boat	Racing	Championships)		

วันที่	20-25	สิงหาคม	2562		ณ	อ่างเก็บน�้ามาบประชัน	จังหวัดชลบุรี	

จัดโดย	สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย	(ระดับนานาชาติ)
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นายกฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์  ม.5/7

 เหรียญเงิน 
รายการ	Inline	speed	skate		

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”	

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	จัดโดยการกีฬาแห่ง	

ประเทศไทย	และจังหวัดบุรีรัมย์	(ระดับประเทศ)

 เหรียญทองทีม	reray	  เหรียญเงิน	รายการ	500	เมตร

 เหรียญเงิน	รายการ	1,000	เมตร	  เหรียญเงิน	รายการ	200	เมตร
การแข่งขัน	Singha	Inline	Speed	SkateThailand	Circuit	2	ชิงแชมป์ประเทศไทย	

วันที่	26-28	กรกฎาคม	2562	ณ	ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	

จัดโดย	สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย	(ระดับประเทศ)

 รางวัลเหรียญเงิน	ระยะ	1000	เมตร	รุ่นอายุ	13-18	ปีชาย	รายการ	Inline	speed	skate

 รางวัลเหรียญทองแดง	ระยะ	3000	เมตร	Elimination	รุ่นอายุ	13-18	ปีชาย	รายการ	Inline	speed	skate
การแข่งขันกีฬานักเรียน	วันที่	31	สิงหาคม	2562	ณ	สนามกีฬาราชมังคลา

กีฬาสถาน	กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	กรมพลศึกษา	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2	กีฬาจักรยาน	ประเภทถนนทีมไทม์	ไทรอัลชาย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	วันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562		

ณ	จังหวัดตาก	จัดโดย	การกีฬาแห่ง	ประเทศไทย	และจังหวัดตาก	(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศอันดับ 1 

รายการ	Inline	speed	skate	100	m	Men	13	up

รองชนะเลิศอันดับ	1รายการ	Inline	speed	skate	500	m	Men13	up

รองชนะเลิศอันดับ	1	รายการ	Inline	speed	skate	200	m	Men	13	up

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	รายการ	Inline	speed	skate	3,000	m	

Team	relay	Men	13	up	การแข่งขัน	SINGHA	Inline	skate	Thailand	Circuit	2016

วันที่	11-13	ตุลาคม	2562	ณ	ลานโชว์	ดีซี	อารีน่า	จัดโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย	

ร่วมกับ	บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	และศูนย์การค้าโชว์	ดีซี	(ระดับประเทศ)
• เยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	วันที่	14	กันยายน	2562	

ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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นายมนธรรม คนหลัก ม.5/7

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชายคู่

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 คู่ผสม

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมชาย

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นเยาวชน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”	

วันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562	ณ	จังหวัดตาก	จัดโดยจังหวัดตาก	(ระดับภาค)

นางสาวพิมพ์มาดา ยอดเมตตา ม.5/7

นายธราดล สุขยิ่งผา ม.5/8

นางสาวกรวีร์ กันทวัง ม.5/8

 เหรียญเงิน แข่งขันต่อสมการคณิตศาตร์	(เอแม็ท)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69

วันที่	10	ตุลาคม	2562		ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	(ระดับเขตพื้นที่)

 ทุนระยะสั้นศึกษาประเทศเยอรมัน
ได้รับทุน	Pasch	ไปศึกษาภาษาเยอรมัน	วันที่	5-25	พฤษภาคม	2562

ณ	ประเทศ	Sankt	Peter-Ording	ประเทศเยอรมัน	จัดโดย	สถาบันเกอเธ ่
(ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ ร้องเพลงญี่ปุ่น
กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น	ครั้งที่	22	วันที่	20-21	กรกฎาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 (ระดับจังหวัด)
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นางสาวสุธิรา อินจ่าย ม.5/8

นางสาวณัฐริกา น้อยเรือง ม.5/8

 เหรียญเงิน	แข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย	(ค�าคมเดิม)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	(ระดับเขตพื้นที่)

 เหรียญทอง 
แข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่ 
(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวพรปวีณ์ สวัสดิ์วงค์ ม.5/8 

นางสาวพัทธภรณ์ อยู่นัด ม.5/8

 รางวัล Outstanding Award 
ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนเต็มจ�านวน	เวลา	1	ปี	

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน	วันที่	19	มกราคม	2019	

ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จัดโดย	ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ	

เอ	แอนด์	ดี	อินเตอร์เอดูเคชั่น  (ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 2	แข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามค�าบอก
	โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”	

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”

วันที่	4	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)
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นางสาวภัคนันท์ คันธาทิพย์ ม.5/9

นายจักรรินทร์ ศิรบรรจงกราน ม.5/9

 เหรียญเงิน 
แข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ	(การเขียนเรียงความ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	

ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม ่
(ระดับเขตพื้นที่)

 ผู้เล่นยอดเยี่ยม นักกีฬารักบี้
การแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ	ครั้งที่	31	และรักบี้ยุวชน	7	คน	ครั้งที่	26	

วันที่	7	–	8	กันยายน	2562	

ณ	สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จัดโดย	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ (ระดับประเทศ)    

นายสิรินทร์ ไชยคุณา ม.5/9

นางสาวฐิติกาญจน์ ต๊ะเพย ม.5/9

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
แข่งขันสุนทรพจน์		กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น	ครั้งที่	22		

วันที่	20	–	21	กรกฎาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)
• รองชนะเลิศอันดับ 1

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น	ครั้งที่	46	วันที่	25	สิงหาคม	2562		

ณ	โรงแรมเซ็นทราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ ์(ระดับประเทศ) 

นักกีฬายิงปืน
 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง	10	เมตร	ทีม	
 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นหญิง	25	เมตร	ทีม 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นยิงช้าหญิง	50	เมตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นมาตรฐานหญิง	25	เมตร	ทีม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”		

วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562	ณ	จังหวัดตาก	จัดโดย	จังหวัดตาก (ระดับภาค)
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นางสาวเอื้อการย์ สุวรรณสารกุล ม.6/1

 เหรียญทอง
กิจกรรม	Kangaroo	Math	Thailand	2019	วันที่	4	พฤษภาคม	2562

ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	จัดโดย	Kangaroo	Math (ระดับจังหวัด)

 เหรียญทองแดง 
กิจกรรม	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	

วันที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

จัดโดย	HKIMO-TH	 (ระดับประเทศ)

 เหรียญทองแดง 
กิจกรรม	HKIMO	math	competition	ระดับภาคเหนือ	วันที่	25	สิงหาคม	2562	

ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

จัดโดย	Hongkong	International	mathematic	Olympiad (ระดับภาคเหนือ)

นางสาววรวลัญช์ หวังสันติธรรม ม.6/1

นายนับเก้า เกียรติฉวีพรรณ ม.5/9 

 รองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู ่  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”

วันที่	1-10	พฤศจิกายน	2562	ณ	จังหวัดตาก	จัดโดย	จังหวัดตาก

(ระดับภาคเหนือ)

 ชมเชย 
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	

ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร (ระดับประเทศ)



127

นายชินดนัย จักร์มุณี ม.6/1 

นายธนเกียรติ สิงห์กันฑ์ ม.6/2

 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่	46)	
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาคเหนือ)

 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่	

วันที่	14	กันยายน	2562	ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ระดับจังหวัด)

นายปรมินทร์ ศรีทอง ม.6/2

นายชาญกานน หาญผจญศึก ม.6/2

 รองชนะเลิศอันดับ 2  หมากล้อม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”	

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	และจังหวัดบุรีรัมย์	(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน�้า	
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”		

วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562		ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	และจังหวัดบุรีรัมย ์ (ระดับประเทศ)
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นางสาววรรษชล คำามีมูล ม.6/3

 ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
พิธีมอบทุนการศึกษาระยะยาว	ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน	รุ่นที่	21	ประจ�าปี	2562	

วันที่	24	พฤษภาคม	2562	

ณ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	เทคโนโลยีแห่งชาติ	

จดัโดย	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่งชาต	ิ(สวทช.) (ระดบัประเทศ)
• เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	

วันที่	14	กันยายน	2562	ณ	หอประชุม	St.	Joseph	Hall	

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกมัธยม	

จัดโดย	สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)

นางสาวฐานิดา อัตประชา ม.6/3

นางสาวกฤติยาพร เรือนวงค์ ม.6/2

 เหรียญเงิน
กิจกรรม	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad

วันที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

จัดโดย	HKIMO-TH (ระดับประเทศ)

 เหรียญเงิน แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ

ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวจุฑารัตน์ ศิริ ม.6/3

 เหรียญเงิน
กิจกรรม	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	

วันที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

จัดโดย	HKIMO-TH (ระดับประเทศ)

 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่	29) 
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	

(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562		ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดย	บริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาคเหนือ)

นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ ม.6/3

 เหรียญทอง
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	ครั้งที่	16		วันที่	6-10	เมษายน	2562

ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จัดโดย	มูลนิธิ	สอวน.	(ระดับประเทศ)

 เหรียญเงิน 
กิจกรรม	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	

วันที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	จัดโดย	HKIMO-TH

(ระดับประเทศ)

 รางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฏ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	11												

วันที่	25	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	2	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร	ร่วมกับ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ระดับประเทศ)

 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	(2nd	Northern	English	Contest)	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	

จัดโดยบริษัท	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ระดับภาคเหนือ)

 รางวัลสูงสุดลำาดับที่ 2
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	2	(2ndNorthern	English	Contest)	

วันที่	28	พฤศจิกายน	2562	

จัดโดย	TAC	Contest	อคาเดมิค	คอนเทสต์	(ประเทศไทย)	(ระดับภาคเหนือ)
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นางสาวศุภิสรา พรมพิลา ม.6/3

นางสาวอติกานต์ ตันติศักดิ์ ม.6/5

 เหรียญทอง
การสอบวัดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่	9	ธันวาคม	2562	

จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	

(ระดับประเทศ)

 เหรียญทองแดง 
กิจกรรม	Hong	Kong	International	Mathematical	Olympiad	

วันที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่	

จัดโดย	HKIMO-TH (ระดับประเทศ)

นายธนดล เฮียงกุล ม.6/3

นายกฤตเมธ แปงเขียว ม.6/3

 เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69		

วันที่	10	ตุลาคม	2562		ณ	จังหวัดเชียงใหม่	

	จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34  (ระดับเขตพื้นที่)

 ชมเชย  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น	ครั้งที่	46	วันที่	25	สิงหาคม	2562

ณ	โรงแรมเซ็นทราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น	ในพระบรมราชูปถัมภ ์(ระดับประเทศ)
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นางสาวชุติมณฑน์ ขวัญเงิน ม.6/5

นางสาวพิชญานันท์ บุญสิทธิ์ ม.6/5

 ชนะเลศิ รุน่ประชาชนทัว่ไปหญงิ  รองชนะเลศิอนัดบั 2	รุน่อายไุม่เกนิ	18	ปีหญิง
การแข่งขัน	Northern	Youth	Standard	Chess	Championship	

Tournament	วันที่	1-3	มิถุนายน	2562	ณ	Bronco	Kids	Sports	Club

จัดโดย	สโมสรหมากรุกสากลอินทรชิต	ร่วมกับ	สมาคมหมากรุกแห่งประเทศไทย  
(ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (3rd Prize) 
กิจกรรม	AEON	English	Speech	Contest	2019	 วันที่	15	มิถุนายน	2562	 										

ณ	อาคาร	FYI	Center	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	มูลนิธิอิออนประเทศไทย  (ระดับประเทศ)

นางสาวชรินา พันธุ์ศรี ม.6/5

นางสาวสิรภัทร มหาวรรณ ม.6/5

 ชนะเลิศ (1st Prize) 
กิจกรรม	AEON	English	Speech	Contest	2019	วันที่	15	มิถุนายน	2562	 									

ณ	อาคาร	FYI	Center	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดย	มูลนิธิอิออนประเทศไทย (ระดับประเทศ)

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	

ประเภทเด็กและเยาวชน	วันที่	18	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	จัดโดย	โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

 Yamaha Gold Prize
ประภท	Yamaha	Band	Challenge	รุ่นอายุไม่เกิน	22	ปี	การแข่งขัน	Yamaha	Thailand	Music	Festival	2020	

วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	E.C.	Cort	อาคารโสมสวลี	มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดโดย	โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์	เชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)
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นายธนวิชญ์ เจริญบุญ ม.6/7

นายวรธันย์ หมั่นเพียร ม.6/8

 ชนะเลิศ รุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี
การแข่งขันกิจกรรมปั่น-วิ่ง อิงฮอยพ่อ ผ่อดอยผาผึ้ง ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2562  ณ ดอยผาผึ้ง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

จัดโดย 1014 chiangmai (ระดับจังหวัด)

นักกีฬาเทนนิส

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  “บุรีรัมย์เกมส์” 

วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับประเทศ)

นายพงศธร พงค์ปวน ม.6/7

นางสาวศุภสุดา ติ๊บบุญเรือง ม.6/6

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจ�าปี 2562 

ประเภทเด็กและเยาวชน  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จัดโดย โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

 รางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปะการบังคับม้า รับถ้วยพระราชทานฯ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิลปะการบังคับม้า Dressage Preliminary

การแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ค่ายนวมินทราชินีฯ จังหวัดชลบุรี  

จัดโดยศูนย์ฝึกขี่มา กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์(ระดับประเทศ)

 รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศต่อไป

การแข่งขันขี่ม้า AEF V-21 Dressage Qualifiers 2019 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562  

ณ Laddaland Equestrian Club เชียงใหม่ จัดโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)
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นางสาวพิญญานิศร์ วงศ์ศรีใส ม.6/8

นายณัฐชนน เครียดธฤมาล ม.6/8

 ทุนระยะสั้น 
ได้รับทุน Pasch ไปศึกษาภาษาเยอรมัน วันที่ 2-22 มิถุนายน 2562

ณ Sankt Peter-Ording ประเทศเยอรมัน จัดโดยสถาบันเกอเธ ่(ระดับประเทศ)

 นักพูดยอดเยี่ยม (Best Speaker)
การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับภาคเหนือ)

นายธราเทพ ทวีผล ม.6/8

นางสาวฐิติกานต์ แสงบุญ ม.6/8

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสุนทรพจน์

โครงการประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก” ปีที่ 5 ประจ�าปี 2562          

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง 
แข่งขันพินิจวรรณคดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จัดโดย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ระดับเขตพื้นที่)
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นายธนวิชญ์ เจริญบุญ ม.6/7

นายวรธันย์ หมั่นเพียร ม.6/8

 ชนะเลิศ รุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี
การแข่งขันกิจกรรมปั่น-วิ่ง อิงฮอยพ่อ ผ่อดอยผาผึ้ง ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2562  ณ ดอยผาผึ้ง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

จัดโดย 1014 chiangmai (ระดับจังหวัด)

นักกีฬาเทนนิส

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  “บุรีรัมย์เกมส์” 

วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับประเทศ)

นายพงศธร พงค์ปวน ม.6/7

นางสาวศุภสุดา ติ๊บบุญเรือง ม.6/6

 ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจ�าปี 2562 

ประเภทเด็กและเยาวชน  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จัดโดย โครงการคนดีศรีแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)

 รางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปะการบังคับม้า รับถ้วยพระราชทานฯ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิลปะการบังคับม้า Dressage Preliminary

การแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ค่ายนวมินทราชินีฯ จังหวัดชลบุรี  

จัดโดยศูนย์ฝึกขี่มา กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์(ระดับประเทศ)

 รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศต่อไป

การแข่งขันขี่ม้า AEF V-21 Dressage Qualifiers 2019 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562  

ณ Laddaland Equestrian Club เชียงใหม่ จัดโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)
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นางสาวพิญญานิศร์ วงศ์ศรีใส ม.6/8

นายณัฐชนน เครียดธฤมาล ม.6/8

 ทุนระยะสั้น 
ได้รับทุน Pasch ไปศึกษาภาษาเยอรมัน วันที่ 2-22 มิถุนายน 2562

ณ Sankt Peter-Ording ประเทศเยอรมัน จัดโดยสถาบันเกอเธ ่(ระดับประเทศ)

 นักพูดยอดเยี่ยม (Best Speaker)
การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับภาคเหนือ)

นายธราเทพ ทวีผล ม.6/8

นางสาวฐิติกานต์ แสงบุญ ม.6/8

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสุนทรพจน์

โครงการประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก” ปีที่ 5 ประจ�าปี 2562          

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ระดับประเทศ)

 เหรียญทอง 
แข่งขันพินิจวรรณคดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จัดโดย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวปัณฑิตา เนติไชยพันธ์ ม.6/9

 รองชนะเลิศอันดับ 2 
แข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส	

โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”		

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	

วันที่	4	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 (ระดับจังหวัด)

 ชมเชย
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ	

(WRO	2019	:	World	Robot	Olympiad	2019)	

วันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า	

จัดโดย	บริษัท	แกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาค)

นายพัชรพล พงศ์ปัญญา ม.6/9

นางสาวฌานาซ อัครพิศาล ม.6/8

 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 ตัวแทนภาคเหนือ 
เปิดประสบการณ์ชมฟุตบอลเจลีก	2019	พร้อมฝึกทักษะฟุตบอลกับทีมงานสโมสร	

คอนซาโดเล่	ซับโปโร่	ประเทศญี่ปุ่น	วันที่	9-13	สิงหาคม	2562

จากการเข้าร่วมโครงการ	“ตามรอย	เจ	กับ	อิเดมิตสิ”	เฟ้นหาเยาวชนฝีเท้าดี	

วันที่	8	มิถุนายน	2562	ณ	สนามสมโภชเชียงใหม่	700	ปี		

จัดโดย	บริษัท	น�้ามันอพอลโล	(ไทย)	จ�ากัด	และ	มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
แข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่ก�าหนดให้

โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”		

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	

วันที่	4	สิงหาคม	2562		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)

นายสิทธิพล คำาดา ม.4/1
นายณภัทร รีวีระกุล  ม.4/7
นายชาญธิษณ์ พัวศิริ ม.4/1



135

นายปภิณวิช อาสนเพชร ม.4/1
นางสาวธนัญญา ชมฤทธิ์ ม.4/1

นางสาววศิชล กิติลือ ม.4/4

นายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.4/9
นายรัฐวิทย์ อังกูรสิทธินนท์ ม.4/1
นางสาวชญานุช ณ ลำาปาง ม.4/6

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2   รางวัลชมเชย  
รายการ	Kacee	Best	Young	Designer	Contest	2019	

วันที่	15	กรกฎาคม	2562		ณ	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย	

จัดโดย	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย (ระดับประเทศ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันรายการ	Kacee	Best	Young	Designer	Contest	2019	

ส่งผลงานทางไปรษณีย์	ประกาศผลวันที่	15	กรกฎาคม	2562

จัดโดย	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย (ระดับประเทศ)

นายชวิศ  ตั้งชีวโรจน์  ม.4/7 นายสิรศิษจ์ ณ เชียงใหม่  ม.4/8
นายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.4/8 นายสิรภพ รินชุมภู ม.4/9
นายก้องภพ ศักดิ์ขจรภพ  ม.4/4

 เหรียญทอง แข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนสันก�าแพง	จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34 
(ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวปัณฑิตา เนติไชยพันธ์ ม.6/9

 รองชนะเลิศอันดับ 2 
แข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส	

โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”		

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	

วันที่	4	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 (ระดับจังหวัด)

 ชมเชย
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ	

(WRO	2019	:	World	Robot	Olympiad	2019)	

วันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า	

จัดโดย	บริษัท	แกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาค)

นายพัชรพล พงศ์ปัญญา ม.6/9

นางสาวฌานาซ อัครพิศาล ม.6/8

 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 ตัวแทนภาคเหนือ 
เปิดประสบการณ์ชมฟุตบอลเจลีก	2019	พร้อมฝึกทักษะฟุตบอลกับทีมงานสโมสร	

คอนซาโดเล่	ซับโปโร่	ประเทศญี่ปุ่น	วันที่	9-13	สิงหาคม	2562

จากการเข้าร่วมโครงการ	“ตามรอย	เจ	กับ	อิเดมิตสิ”	เฟ้นหาเยาวชนฝีเท้าดี	

วันที่	8	มิถุนายน	2562	ณ	สนามสมโภชเชียงใหม่	700	ปี		

จัดโดย	บริษัท	น�้ามันอพอลโล	(ไทย)	จ�ากัด	และ	มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย	(ระดับภาค)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
แข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่ก�าหนดให้

โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”		

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	

วันที่	4	สิงหาคม	2562		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)

นายสิทธิพล คำาดา ม.4/1
นายณภัทร รีวีระกุล  ม.4/7
นายชาญธิษณ์ พัวศิริ ม.4/1
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เด็กชายเนติพงศ์ คำาพร ม.3/3  

เด็กชายไตรภพ แก้วจีน ม.3/12

เด็กชายอภิชา เลิศจินตนากิจ ม.4/6  

นายธีร์ธวัช สายเกิด ม.4/7   

นายปรมินทร์ มังกะละ ม.4/7

เด็กชายณัฐดนัย เอื้ออำานวย ม.4/8

นายพลัฏฐ์ ธรรมภาณ ม.5/7

นายธนพัทธ์ นันทจันทร์ ม.5/7

นายวสวัตติ์ ดวงจิตร์ ม.5/7

นายธนิน คมแปงยศ ม.5/7 

นายณภูมิ สนิทการ ม.5/7   

 รางวัลที่ 3  ประเภทรักบี้	15	คน	
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35	“บุรีรัมย์เกมส์”	วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	และจังหวัดบุรีรัมย ์(ระดับประเทศ)

นายธนวัฒน์ วังพลากร ม.6/7 นายณภูมิ สนิทการ ม.5/7
นายพลัฏฐ์ ธรรมภาณ ม.5/7 นายกฤษฎิ์ จรัสวุฒิวงศ์ ม.5/8
นายปรมินทร์ มังกะละ ม.4/7 นายธีร์ธวัช สายเกิด  ม.4/7

 รางวัลที่ 2  ประเภทรักบี้ 7 คน 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	35

“บุรีรัมย์เกมส์”	วันที่	10-20	พฤษภาคม	2562

ณ	จงัหวดับรุรีมัย์	จดัโดย	การกฬีาแห่งประเทศไทย	และ

จังหวัดบุรีรัมย ์(ระดับประเทศ)

นายธีรวิทย์ เจริญมณ ม.5/7

นายกฤษฎิ์ จรัสวุฒิวงศ์ ม.5/8   

นายณัฐนันท์ นันตา ม.5/8  

นายภูตะวัน แซ่จัง ม.5/8  

นายกิตติกวิน อยู่เกษม ม.5/9  

นายภาคิน ดาวแดน ม.5/9

นายจักรรินทร์ ศิรบรรจงกราน ม.5/9

นายศุภโชค พงษ์พานิช ม.6/7

นายหฤษฎ์ วงษ์หงษ์ ม.6/7  

นายธนวัฒน์ วังพลากร ม.6/7  



137

เด็กหญิงธัญญาดา ทองใบ ม.1/7
เด็กหญิงพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์ ม.1/7

นางสาวสุพิชชา ปันคำา ม.5/1

นายรพีพล ณ น่าน ม.5/1   
นายธณภัทร สุธรรมปัน ม.5/1   
นายอธิภัทร ดาวเรือง ม.5/1

 ชมเชย โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ
(WRO	2019	:	World	Robot	Olympiad	2019)	

วันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า	

จัดโดย	บริษัท	แกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาค)

 ชมเชย โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ	
(WRO	2019	:	World	Robot	Olympiad	2019)	

วันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า	

จัดโดย	บริษัท	แกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (ระดับภาค)

นายวีรชัย ปะแก ม.3/7
นายชนกันต์ โนจนานฤดม ม.3/6 
นางสาวภทรพร ไชยอินทร์ ม.5/9

นายณัฐวรรธน์ เมธาสิทธิ์ ม.5/4  
นางสาวชฎาพร สันทิศ ม.5/1

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Burgundy
การแข่งขัน	AIS	ZEED	PRESENTS	“HOTWAVE	MUSIC	AWARDS	2019”	

วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	ณ	MCC	Hall	เดอะมอลล์บางกะปิ	

จัดโดย	ช่อง	GMM25  (ระดับประเทศ) 

 ชนะเลิศ
การแข่งขันรายการ	Kacee	Best	Young	Designer	Contest	2019	

ส่งผลงานทางไปรษณีย์	ประกาศผลวันที่	15	กรกฎาคม	2562	

จัดโดย	บริษัท	อี	แอนด์	วี	จ�ากัด	ประเทศไทย (ระดับประเทศ)
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นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ ม.5/1 
นายฉัตรวัฒน์ ริยอง ม.5/1 
นายสิทธิพล คำาดา ม.4/1

นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ ม.5/1
นายรัตติเทพ จินา ม.5/3

 รางวัล Merit 
งาน	Asia	Pacific	ICT	Alliance	Awards	2019	(APICTA	2019)	

เวทีระดับเอเชียแปซิฟิก	APICTA	วันที่	19-23	พฤศจิกายน	2562	

ณ	เมืองฮาลองเบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ระดับนานาชาติ)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวดผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอด	TISCO	Financial	Camp

วันที่	3	ตุลาคม	2562	ณ	ธนาคารทิสโก้	(ส�านักงานใหญ่)	

จัดโดย	ธนาคารทิสโก้	(ส�านักงานใหญ่) (ระดับประเทศ)

นายรพีพล ณ น่าน ม.5/1
นายธนภัทร สุธรรมปัน ม.5/1
นายนภัสกร กาบใจ ม.5/9

นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ ม.5/1 นายฉัตรวัฒน์ ริยอง ม.5/1 
นายอธิภัทร ดาวเรือง ม.5/1  นายสิทธิพล คำาดา ม.4/1

 ชมเชย  โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	ประจ�าปี	2562	รอบชิงชนะเลิศ
(world	Robot	Olympiad	2019)		วันที่	6-8	กันยายน	2562

ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย	บริษัทแกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (ระดับประเทศ)

 ชนะเลิศ (Winner) 
การแข่งขันเวที	Thailand	ICT	Award2019

วันที่	9	พฤศจิกายน	2562

ณ	โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพมหานคร	

จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ระดับประเทศ)
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นายพีระเดช วงศ์คำา ม.6/7 นางสาวสรัลพร เจริญผล ม.6/7
นางสาวชฎาพร สันทิศ ม.5/1 นางสาวอมลลดา หมื่นรัง ม.4/9
นางสาวกัญชรส ชำานิวิกัยพงศ์ ม.5/9

นางสาวฐิติกานต์ พุทธินันท์ ม.5/9 นางสาวดลยา ศรีบุตร ม.5/9
นางสาวสุพิชชา ปันคำา ม.5/1 นายอธิภัทร ดาวเรือง ม.5/1
นายธนภัทร สุธรรมปัน ม.5/1

 Winner (ชนะเลิศ)
การแข่งขัน	Young	Game	Dev	CAMT	2019	

วันที่	22–24	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี

(ระดับประเทศ)

 1nd Runner-Up (รองชนะเลิศอันดับ 1)
การแข่งขัน	Young	Game	Dev	CAMT	2019	

วันที่	22–24	พฤศจิกายน	2562	จัดโดย	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี

(ระดับประเทศ)

นางสาวจิตสิริ โสภณ ม.5/4  
นางสาวพิมฟ้า ศรีเรือง ม.5/6
นางสาวสุทธิดา เนตรวิชัย ม.5/1  
นางสาวนภนภา สุรพงศ์วาณิชกุล ม.5/8
นางสาวณัชฌารีย์ ยันตรกิจโกศล ม.4/8
นางสาววรันธรณ์ สิทธิวงค์ ม.4/5
นางสาวนันท์นภัส สามะประดิษฐ์ ม.5/1
นางสาวบุญณิศาพร วรพจน์พรชัย ม.5/5

 ชนะเลิศ
	การแข่งขนัฟ้อนเลบ็	ในมหกรรมบรูณาการความรูสู้ส่งัคมดจิทิลัเปิดบ้านความภาคภมิูใจ	ยพุราชวทิยาลยั	2562	

วันที่	8	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จัดโดย	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
(ระดับจังหวัด)
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เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ม.2/4 เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม.3/4
เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ ม.2/12 นายอธิภัทร ดาวเรือง ม.5/1 

 รางวัล Merit 
งาน	Asia	Pacific	ICT	Alliance	Awards	2019	(APICTA	2019)	

เวทีระดับเอเชียแปซิฟิก	APICTA	วันที่	19-23	พฤศจิกายน	2562	

ณ	เมืองฮาลองเบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ระดับนานาชาติ)

นางสาวฆรณี คัมภีระ ม.5/9
นายณัฐภาส รัตนวิจิตร ม.5/9

นางสาวพรชนิตว์ สุวรรธิวงศ์ ม.5/9

 รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทำาข้าวกล่อง 
กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น	ครั้งที่	22	

วันที่	20-21	กรกฎาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 (ระดับจังหวัด)

นายกฤตเมธ โตธิรกุล ม.5/8
นางสาวณัฏฐณิชา วามตา ม.5/9
นางสาวภคนันท์ คันธาทิพย์  ม.5/9

 รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งละครสั้น
โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครั้งที่	4”

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	วันที่	4	สิงหาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
(ระดับจังหวัด)
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นาย ธีรวิทย์ เจริญมณี ม.5/7
นายณัฐดนัย เอื้ออำานวย  ม.4/8
นายธนิน คมแปงยศ ม.5/7 
เด็กชายภูพิงค์ แก่นแก้ว ม.3/3
นาย วสวัตต์ ดวงจิตร์ ม.5/7
เด็กชายณัฐวัตร แก้วจีน ม.3/6

 ชนะเลิศ รุ่น 16 ปี
การแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ	ครั้งที่	31	และรักบี้ยุวชน	7	คน	ครั้งที่	26	

วันที่	7	–	8	กันยายน	2562		ณ	สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จัดโดย	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ (ระดับประเทศ)     

นาย จักรรินทร์ ศิรบรรจงกราน ม.5/9 
เด็กชายเนติพงศ์ คำาพร ม.3/3
นายภูตะวัน แซ่จัง ม.5/8 
เด็กชายชินภัทร  อะปินะ ม.3/5
นายปรมินทร์ มังกะละ ม.4/7 
เด็กชายนันทนัช สิงสารทร ม.3/12

นางสาววรวลัญช์ หวังสันติธรรม ม.6/1
นางสาวศิรดา ศรีสุขวัฒนานันท์ ม.5/9 

 รองชนะเลิศ	ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	ครั้งที่	36	“ตากเกมส์”		

วันที่	1	–	10	พฤศจิกายน	2562	ณ	จังหวัดตาก	จัดโดย	จังหวัดตาก

(ระดับภาค)

นายพลนาวี ตรีถัน ม.6/2
นายณัฏฐภพ วิลาวัณย์วจี ม.5/1

นางสาววริศรา จิรัฐิติเจริญ ม.6/9

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการ	ด้านสถาปัตยกรรม

ประจ�าปีการศึกษา	2562	วันที่	22	สิงหาคม	2562

ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

จัดโดย	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ระดับจังหวัด)
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นายณัฐชนน เครียดธฤมาล ม.6/8
นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ ม.5/1
นางสาวยุพกานต์ บุญเทพ ม.6/8 

นายสุวโรช โพธิจันทร์ ม.6/1
นายอธิพิสุทธิ์ จูมวงษ์ ม.6/3 

นายณัฐกฤษฎิ์ พรรณจักร ม.6/5

 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์	ในโครงการสิงห์แดงสัญจร	ครั้งที่	11

วันที่	8	–	9	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	จังหวัดล�าปาง

จัดโดย	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ระดับภาคเหนือ)

 เหรียญทองแดง 
การร่วมโครงการสะพานสานฝันนักประดิษฐ์	Bridge	to	Inventor	2019	

รอบชิงชนะเลิศ	วันที่	13–15	พฤศจิกายน	2562	

ณ	อาคาร	KX-Knowledge	Exchang	กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	บริษัท	 ไทยบริดจ์สโตน	

ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และมหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับประเทศ)

นางสาวสุรวิวรรณ บุญตัน ม.6/2
นางสาวณิชารีย์ พานิช ม.6/2

นางสาวอรนิภา สมุทคุปติ์  ม.6/2 

 รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวด	Astro	Multimedia	Creator	Awards	ค้นฟ้าคว้าดาว	

นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์”	วันที่	4	พฤศจิกายน	2562	

จัดโดย	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน) (ระดับประเทศ)

นางสาวพิมพ์มาดา ขาวแสง ม.6/3
นางสาวธนาธร เพ็งสวน ม.6/3   

 ชนะเลิศ แข่งขันตอบคำาถามความรู้ทั่วไป 
โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรัง่เศสวชิาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครัง้ที	่4”	

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	วันที่	4	สิงหาคม	2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่               
(ระดับจังหวัด)
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นางสาววรรษชล คำามีมูล ม.6/3
นางสาวนันท์นภัส รอดแก้ว ม.6/3  

 Excellent Work (รองชนะเลิศ)
การแข่งขัน	Student	Paper	Contest	ในงาน	Internation	Conference	

On	Astronautics	and	Space	Exploration	2019	(ICASE)	

วันที่	12–14	พฤศจิกายน	2562	ณ	National	Chiao	Tung	University,Taiwan	

จัดโดย	Taiwan’s	National	Space	Organization	(NSPO)	(ระดับนานาชาติ)

นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ ม.6/3
นายเกรียงไกร เกียรติสุนทร ม.6/3

นางสาวอาปันนา สุริยาสถาพร ม.6/3

 ชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา	ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ											

ประจ�าปี	2562	วันที่	13	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

นายเกรียงไกร เกียรติสุนทร ม.6/3 
นางสาวเอื้อการย์ สุวรรณสารกุล ม.6/1

 ชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		

วันที่	19	สิงหาคม	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จัดโดย	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

และคณะวิทยาศาสตร ์ (ระดับประเทศ)

นางสาวแพรมาศ ปาละรัตน์ ม.6/5  
นางสาวธนารีย์ ไหนาค ม.6/5  

 ชมเชย 
ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย				

วันที่	8	กรกฎาคม	2562		ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

จัดโดย	ศูนย์สะเต็ม	ภาคเหนือ	และ	สสวท.  (ระดับภาค)
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นายเรืองวุฒิ มีปราชญ์สม ม.6/9
นางสาวพรรษชล สุทธหลวง ม.6/8

 ชนะเลิศ แข่งขันตอบคำาถามความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศสจากบอร์ด 
โครงการ	“เปิดโลกภาษาฝรัง่เศสวชิาการ-Journee	Portes	Ouvertes	ครัง้ที	่4”	

“Allez	Vers	le	Vert	คืนพื้นที่สีเขียว”	วันที่	4	สิงหาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

จัดโดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(ระดับจังหวัด)

นายวิรัตน์ รักราษฎร์ ม.6/8 
นางสาวสิริยากร พุฒิมา ม.6/1

นางสาวพิมพ์มาดา ยอดเมตตา ม.5/7

นางสาวภัทรสุดา พูลทาจักร ม.6/8
นางสาวพนิตนันท์ สะคำาปัน ม.6/9 

นายบุรินทร์ ตรีภักดิ์ ม.6/9

 รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี	

วันที่	7	สิงหาคม	2562		ณ	ศาลจังหวัดเชียงใหม่	

จัดโดย	ศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับจังหวัด)

  รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดคลิปวีดีโอ	เงินออมสร้างชาติ	ตอน	พ่อออมสอนลูก	

วันที่	3	ตุลาคม	2562	ณ	Software	park	Thailand	

จัดโดย	บริษัท	เว็ลธ์	เมจิก	(ระดับประเทศ)

นางสาวกิตติญา มะลิกา ม.5/9
นางสาวณัฏฐณิชา วามตา ม.5/9

 เหรียญทอง แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	โคลงสี่สุภาพ	(4	บท)		
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69		

วันที่	10	ตุลาคม	2562		ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

จดัโดย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34 (ระดบัเขตพ้ืนที)่



145

นายธราเทพ ทวีผล ม.6/8 
นางสาวยุพกานต์ บุญเทพ ม.6/8

นางสาวชญานุช ณ ลำาปาง ม.4/1
นางสาวธนัญญา ชมฤทธิ์  ม.4/1 

นายประณต เยาวภาคย์โสภณ ม.4/1 
นายเจตนิพัทธ์ ทาคำาส่าง ม.4/1

นางสาวรดิศรา ฐานานุกูล ม.4/4  
นางสาวปวริศา บัณฑิตอดิศัย ม.4/1

 เหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนสันก�าแพง	จัดโดย	ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34 (ระดับเขตพื้นที่)

 เหรียญทอง motion	info	graphic		
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม	ครั้งที่	69		วันที่	10	ตุลาคม	2562

ณ	โรงเรยีนกาวลิะ	จดัโดย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	34	

(ระดับเขตพื้นที่)

 เหรียญทอง ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้	
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม	ครั้งที่	69		วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรยีนกาวลิะ	จดัโดยส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	

(ระดับเขตพื้นที่) 

 เหรียญเงิน ตัดต่อภาพยนตร์	
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม	ครั้งที่	69		วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรยีนกาวลิะ	จดัโดย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	

(ระดับเขตพื้นที่)
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นายธนโชติ วงศ์สิงห์ ม.5/3
นายพัทธ  ภู่ตระกูล ม.5/3

นายรัตติเทพ จินา ม.5/3  
นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ ม.5/1

 นายชาญธิษณ์ พัวศิริ ม.4/1
นายรวิภาส ทิพย์รัตน์ ม.4/1

 เหรียญทอง แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม	GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	จังหวัดเชียงใหม่	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

สุโขทัย (ระดับเขตพื้นที่)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภททดลอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับเขตพื้นที่)

 เหรียญทอง สร้างเกมสร้างสรรค์			
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม	ครั้งที่	69		วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนกาวลิะ	จดัโดย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	34	

(ระดับเขตพื้นที่)

นายสรรค์ วงศ์ชะรัตน์ ม.4/2 นายสิปปกร สุขตากจันทร์ ม.4/8
นายสิริภาส ศรีสุวรรณดี ม.4/8 นายกัลป์กรณ์ จิรไชยหิรัญ ม.4/2   

 ชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป
การแข่งขนั	ROV	ในงาน	“เปิดบ้านครศุาสตร์	2562”	วนัที	่9	พฤษภาคม	2562	

ณ	คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 จัดโดย	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์แม่ริม (ระดับจังหวัด)

 เหรียญเงิน แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม	GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ	วันที่	21–22	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดสุโขทัย	

จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุโขทัย		(ระดับประเทศ)

• รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ	วันที่	21–22	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดสุโขทัย	

จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุโขทัย (ระดับประเทศ)
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นายกฤตเมธ โตธิรกุล ม.5/8
นายเรืองวุฒิ มีปราชญ์สม ม.6/9

 เหรียญทอง แข่งขนัพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรัง่เศส
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน	ปีการศึกษา	2562	สหวทิยาเขตกลุ่มดอยสเุทพ	

ครัง้ที	่69	วนัที	่10	ตลุาคม	2562	ณ	โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั	จงัหวดั

เชียงใหม่ (ระดับเขตพื้นที่)
• เหรียญทอง วชิาภาษาฝรัง่เศส

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัภาคเหนอื	วนัที	่21–22	ธันวาคม	2562	ณ	จงัหวดัสุโขทยั	

จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาจงัหวดัสุโขทยั (ระดับประเทศ)

นางสาวพิญญานิศร์ วงศ์ศรีใส ม.6/8
นางสาวพิมพ์น่าน อริยะวงศ์ ม.6/9

 เหรียญทอง แข่งขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาเยอรมนั
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2562	

สหวทิยาเขตกลุม่ดอยสเุทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่  (ระดับเขตพื้นที่)

 ชนะเลิศ เหรียญทอง วชิาภาษาเยอรมนั
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัภาคเหนอื	วนัที	่21–22	ธันวาคม	2562	ณ	จงัหวดัสุโขทยั	

จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาจงัหวดัสุโขทยั (ระดับประเทศ)

นางสาวนภัสสร สุริยวงค์ ม.4/3
นางสาวภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์ ม.6/3

นางสาวรติมน ชื่นบาล ม.6/3

 เหรียญเงิน 
แข่งขนัอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์	งานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีน	

ปีการศึกษา	2562	สหวทิยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครัง้ที	่69	

วนัที	่10	ตลุาคม	2562	ณ	โรงเรยีนยุพราชวทิยาลัย	จงัหวดัเชียงใหม่ 
(ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวจิณณพัต ทองอรุณศรี ม.5/3 
นางสาวณัฐณิชา สุขประภาภรณ์ ม.5/3

นายณัฐวัฒน์ สิงห์คำา ม.5/3

 เหรียญเงิน 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภทสิ่งประดิษฐ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวจิรัฐิติกาล อุ่นสนิท ม.5/9
นายนวพล แสงมีอานุภาพ ม.6/8

นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา ม.6/7   นายอธิภัทร ดาวเรือง ม.5/1
นายจักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ชนะ ม.4/1

 เหรียญทองแดง แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562

	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับเขตพื้นที่)

 รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน	PIM	Ai	Junior	Challenge	2020	“My	School	Hero	สร้างสรรค์ 

ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน”	ประเภทการแข่งขัน	Computer	Vision	

วนัที	่12	มกราคม	2563	ณ	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	กรงุเทพมหานคร

จัดโดย	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 (ระดับประเทศ)

นางสาวชญานุช ณ ลำาปาง ม.4/1
นางสาวธนัญญา ชมฤทธิ์ ม.4/1

 เหรียญทอง แข่งขันสร้าง	Motion	Infographic	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวกัญชรส ชำานิวิกัยพงศ์ ม.5/9
นายปภิณวิช อาสนเพชร ม.4/1
นายภูรินท์ ภัทโรวาสน์  ม.4/1

 รางวัลชมเชย
การแข่งขัน	PIM	Ai	Junior	Challenge	2020	“My	School	Hero	สร้างสรรค์ 

ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน”	ประเภทการแข่งขัน	Computer	Vision		

วนัที	่12	มกราคม	2563	ณ	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	กรงุเทพมหานคร

จัดโดย	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 (ระดับประเทศ)

นางสาวฐณิชา จรัสวิชากร ม.5/3  
นางสาวปาริดา ดาวนันท์ ม.5/3
นางสาวเจน วัฒนสังสุทธิ์ ม.5/3

 เหรียญทอง แข่งขันทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	

วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่

(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวสาธิตา ชัยวงค์ ม.5/3 
นางสาวนันท์นภัส ชมพูจันทร์ ม.5/6  
นางสาวสิริกาญจน์ มโนสมุทร์ ม.5/6 

 เหรียญทองแดง แข่งขันประติมากรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับเขตพื้นที่)
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นางสาวนภนภา สุรพงศ์วาณิชกุล ม.5/8
นางสาวชัญญานุช ลี ม.6/5

นางสาวปวริศา บัณฑิตอดิศัย ม.4/1
นางสาวรดิศรา ฐานานุกูล ม.4/4

 เหรียญทอง	แข่งขันพูดภาษาจีน	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	(ระดับเขตพื้นที่)

 เหรียญเงิน แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวนภัสพร ทองช่วย ม.5/4
นางสาวสิรภัทร ไกรมา ม.5/4

 เหรียญทองแดง แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2562	

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ	ครั้งที่	69	วันที่	10	ตุลาคม	2562	

ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม ่(ระดับเขตพื้นที่)

นางสาวบัณฑิตา ตั้งตระกูลกันธา ม.4/4
นายพัชรพล ศรีวรรณะ ม.4/4
นางสาวธนัชพร ปิงกุล  ม.4/6

 รองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดคลิปเชิงสร้างสรรรค์	“เมืองไทยไร้ขยะ”	

วันที่	15	มกราคม	2563	ณ	อาคารศรีศรัทธา	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	จัดโดยคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ระดับประเทศ)

นายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.4/8 
นายปารัณวิชญ์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ ม.4/5
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นายกษิรา เขียวอ้าย ม.6/7
นายกฤตากานต์ คำาลาพิช ม.6/5

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรม	Thailand	Business	Simulation	Game	Contest	2020	

วนัที	่16–18	มกราคม	2563	ณ	สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่	กรงุเทพมหานคร	

จัดโดย	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	กรุงเทพมหานคร (ระดับประเทศ) 
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THE ULTIMATE AIM OF EDUCATION
IS THE DEVELOPMENT OF CHARACTER.




