


จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา
และอยาพ่ึงพาความรอบรูของตนเอง
จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา

และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบร่ืน

สุภาษิต 3 : 5 - 6



ในการนมัสการขอบคุณพระเจา
สําหรับนักเรียนท่ีมีผลงานดีเดน
ปการศึกษา 2564

สารแสดงความยินดี

ดร.สิรินันท ศรีวีระสกุล 
ผูจัดการ – ผูอํานวยการ

       ความสําเร็จท่ียิง่ใหญ มาจากความสําเร็จเล็ก ๆ ในแตละข้ัน 

ความสําเร็จเล็ก ๆ อาจมาจากความลมเหลวนับคร้ังไมถวน 

ความลมเหลวนับคร้ังไมถวน อาจมาจากความพยายามซ้ําแลว

ซ้ําเลา ดังน้ัน กวาจะพบกับคําวาสําเร็จในวันน้ีก็คงมาจากการฝกฝน

ซ้ําแลวซ้ําอีก (Repeat & Practice) พยายามแลวพยายามอีก

นับคร้ังไมถวน ในท่ีสุดก็นํามาสูความสมหวัง ความช่ืนชมยนิดี หรือ

ความสําเร็จในผลงานท่ีเกิดข้ึน

        ในนามของผูบริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียนปรินสรอยแยลส

วิทยาลัยขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับความสําเร็จของนักเรียน

ในวันน้ี และเช่ือวาเม่ือนักเรียนยอนกลับไป ความเหน็ดเหน่ือย

จะกลายเปนรอยยิม้ ความลมเหลวจริง ๆ  แลวคือความสําเร็จเล็ก ๆ  

ในแตละข้ัน และความพยายามคือการกาวเดินไปอยางมีเปาหมาย

ท่ีชัดเจน 

        สุดทายน้ีขอเปนกําลังใจใหกับการกาวเดินตอไปในแตละกาว

ในอนาคต และพบกับความสําเร็จท่ียิง่ใหญท่ีมากข้ึน คนท่ีไมหยดุกาว

ยอมพบกับความสําเร็จ ขอพระเจาทรงนําและอวยพรนักเรียน

ในทุกยางกาวตลอดไป

คําอธิษฐานของเซนตแฟรนซีสแหงอาซิซี

            ขาแตองคพระผูเปนเจา 

            โปรดใหขาพระองคเปนเครื่องมือแหงสันติของพระองค 

            ที่ใดมีความเกลียดชัง             ใหขาพระองคหวานความรัก 

            ที่ใดมีการบาดหมาง             ใหหวานการยกโทษ 

            ที่ใดมีการแตกราว             ใหหวานสามัคคีธรรม 

            ที่ใดมีความสงสัย             ใหหวานความเชื่อ 

            ที่ใดมีความวาวุนทอถอย                 ใหหวานความหวัง 

            ที่ใดมีความมืด                                  ใหหวานความสวาง 

            ที่ใดมีความเศราโศก              ใหหวานความยินดี 

            โอขาแตพระอาจารย 

             อยาใหขาพระองคแสวงหาความประเลาประโลมใจ 

                               แตประเลาประโลมใจผูอื่น 

            มิใชแสวงหาความเขาใจ                  แตพยายามเขาใจผูอื่น 

            มิใชแสวงหาความรัก                แตรักเขา 

            เพราะดวยการให               ทำใหขาพระองคไดรับ 

            ดวยการยกโทษ                                  ขาพระองคจึงไดรับการยกโทษ 

            และในความตายนั้นเอง                      ที่ทำใหขาพระองคไดชีวิตนิรันดร  อาเมน
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ปรัชญาการศึกษา
เปาหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัย

คติพจน
LUX ET VERITAS : แสงสวางและความจริง

คําขวัญ
"คุณธรรมนําปญญา พลานามัยสมบูรณ เก้ือกูลสังคม"

วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู สงเสริมการสรางนวัตกรรม

และพัฒนาอุปนิสัยบนพ้ืนฐานคริสตจริยธรรม

พันธกิจ

1. ประกาศพระกิตติคุณขององคพระเยซูคริสต

2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยตามอัตลักษณของโรงเรียน

3. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และทักษะดานเทคโนโลยี

    สารสนเทศใหแกผูเรียนใหมีสมรรถนะในระดับสากล

4. พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและขีดความสามารถของแตละบุคคล

นักเรียนผูมีผลงานดีเดน
โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2564

สรุปเกียรติประวัติ

ระดับการศึกษา
จํานวนรางวัล

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด รวม

ปฐมวัย

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

-

14

4

2

8

28

1

45

53

47

79

225

-

53

34

121

29

237

1

120

107

258

158

644

-

8

16

88

41

153

-

-

-

-

1

1
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ระดับปฐมวัย 
                       ปการศึกษา 2564

นมัสการขอบคุณพระเจาสําหรับ
นักเรียนท่ีมีผลงานดีเดน ประจําปการศึกษา  25648

ระดับช้ัน

1- - - - 1

จํานวนรางวัล

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด รวม

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

รางวัลชนะเลิศ รุนไมเกิน 6 ป การแขงขัน หมากรุกสากล รายการ Thailand Chess Festival 2021 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาชาแจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2564  (ระดับประเทศ)

ปฐมวัย

ปฐมวัย

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดานไพบูลย อ.3/9

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 
                                       ปการศึกษา 2564

นมัสการขอบคุณพระเจาสําหรับ
นักเรียนท่ีมีผลงานดีเดน ประจําปการศึกษา  2564 9

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ (ทัศนศิลป/ดนตรี)

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานบําเพ็ญประโยชน

ไมสังกัดกลุมสาระ

รวม

-

7

-

-

6

-

-

1

-

-

-

14

-

17

4

-

-

3

-

12

9

-

-

45

-

-

1

-

1

5

-

-

-

1

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

-

1

1

-

53

-

24

5

-

7

59

-

13

10

2

-

120

จํานวนรางวัล

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด รวม

เด็กชายทีปกร  ปุริโสตะโย ป.1/1

วิิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 ทําคะแนนได 43 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 
ทําคะแนนได 94 คะแนน โครงการ ASMO Thai Online 2021 
ประจําปการศึกษา 2564  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย ASMO THAI (ระดับประเทศ)

เด็กชายกันตธีร  ตันสกุล ป.1/4

รางวัลเหรียญเงิน สอบคณิตศาสตร ASMO
ทําคะแนนได 97 คะแนน โครงการ ASMO Thai Online 2021 
ประจําปการศึกษา 2564 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย ASMO THAI (ระดับประเทศ)
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ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาชาแจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2564  (ระดับประเทศ)

ปฐมวัย

ปฐมวัย

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดานไพบูลย อ.3/9

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 
                                       ปการศึกษา 2564

นมัสการขอบคุณพระเจาสําหรับ
นักเรียนท่ีมีผลงานดีเดน ประจําปการศึกษา  2564 9

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ (ทัศนศิลป/ดนตรี)

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานบําเพ็ญประโยชน

ไมสังกัดกลุมสาระ

รวม

-

7

-

-

6

-

-

1

-

-

-

14

-

17

4

-

-

3

-

12

9

-

-

45

-

-

1

-

1

5

-

-

-

1

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

-

1

1

-

53

-

24

5

-

7

59

-

13

10

2

-

120

จํานวนรางวัล

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด รวม

เด็กชายทีปกร  ปุริโสตะโย ป.1/1

วิิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 ทําคะแนนได 43 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 
ทําคะแนนได 94 คะแนน โครงการ ASMO Thai Online 2021 
ประจําปการศึกษา 2564  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย ASMO THAI (ระดับประเทศ)

เด็กชายกันตธีร  ตันสกุล ป.1/4

รางวัลเหรียญเงิน สอบคณิตศาสตร ASMO
ทําคะแนนได 97 คะแนน โครงการ ASMO Thai Online 2021 
ประจําปการศึกษา 2564 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย ASMO THAI (ระดับประเทศ)
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เด็็กหญิิงณิิชากานต์์  โพธิิ์�ต์าด็ ป.1/5 

รางวััล YAMAHA Gold Prize 
รายการแข่่งขั่น YAMAHA Thailand Music Festival 2021

ณ โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่่านครพิิงค์ เชีียงใหม่ เม่�อเด่อนธัันวาคม 2564 

จััดโดย สถาบัันดนตรี ยามาฮ่่า (ระดัับภาคเหนืือ)

2 เหรียญทอง ประเภท Jazz Dance และ Classical Ballet 
การแข่่งขั่น A.T.O.D. 2021 ณ สถาบัันดนตรียามาฮ่่า (สาข่าหน้าโรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่ เม่�อวันที� 21 มีนาคม 2564  

จััดโดย สมาคม A.T.O.D. เพ่ิ�อพัิฒนาเด็กและเยาวชีน (ระดัับนืานืาชาติิ)

เหรียญทอง Ballet Test 1 Solo ( Ballet & Jazz Solo Syllabus ) 
แข่่งขั่นแบับั fliming  โรงเรียน First Dance Studio  การแข่่งขั่น A.T.O.D. 2021  

International Dance Competition ระหว่างวันที� 16-21 มีนาคม 2564  

จััดโดย สมาคม A.T.O.D. เพ่ิ�อพัิฒนาเด็กและเยาวชีน  (ระดัับนืานืาชาติิ)

• 3 เหรียญทอง  ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร 

ท่าผีีเส่�อ ระยะ 25 เมตร ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ; 

• 3 เหรียญเงินื ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร 

ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร ท่ากรรเชีียง ระยะ 25 เมตร  

• 1 เหรียญทองแดัง ท่ากบั ระยะ 25 เมตร ร่่นอาย่ 7 ปี หญิิง  

รายการอ๋องสวิมมิ�งคลับัสป้�นเตอร์ เชีียงราย 2021 ครั�งที� 1 

ฉลองเป้ดสระว่ายนำ�าลูกพ่ิอข่่นเม็งรายมหาราชี จัังหวัดเชีียงราย  

ณ สระว่ายนำ�าลูกพ่ิอข่่นเม็งรายมหาราชี  อำาเภอเม่อง จัังหวัดเชีียงราย 

เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564 จััดโดย สมาคมว่ายนำ�าจัังหวัดเชีียงราย 

(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงภรภัทร โพธิิ์�นาคเงิน ป.1/11 

เด็็กหญิิงมิิ่�งมิ่งคล  พรหมิ่เทศ ป.2/1

เด็็กหญิิงจามิิ่ลินท์  กิติ์บุุต์ร ป.2/1 
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เด็็กหญิิงมีิ่ณิณิพัส  จิระธิ์รรมิ่นิต์ย์์ ป.2/2

2 เหรียญเงินื ประเภท Jazz Dance และ Classical Ballet 
การแข่่งขั่น A.T.O.D. 2021 ณ สถาบัันดนตรียามาฮ่่า (สาข่าหน้าโรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่  เม่�อวันที� 21 มีนาคม 2564 

จััดโดย สมาคม A.T.O.D. เพ่ิ�อพัิฒนาเด็กและเยาวชีน (ระดัับนืานืาชาติิ)

• รางวััลชนืะเลิศ การแข่่งขั่นแบัดมินตัน ชีายเดี�ยว ร่่นอาย่ไม่เกิน 9 ปี ชีาย  

และชีนะเลิศ ชีายคู่ ร่่นอาย่ไม่เกิน 9 ปี รายการ AYUTTHAYA  

Open Championships 2021 ระหว่างวันที� 5-10 พิฤศจิักายน 2564  

ณ จัังหวัดพิระนครศรีอย่ธัยา  

จััดโดย สมาคมแบัดมินตันแห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)
• รางวััลชนืะเลิศ ชีายเดี�ยว ร่่นอาย่ 8 ปี ชีนะเลิศชีายคู่ ร่่นอาย่ 8 ปี ชีนะเลิศ

คู่ผีสม ร่่นอาย่ 8 ปี (ผีลการแข่่งขั่น Triple Champs) และ

• รางวััลนัืกกีฬาดีัเด่ันื การแข่่งขั่นแบัดมินตัน รายการ CMI Badminton 

Tournament ครั�งที� 3 ณ สนามแบัดมินตัน CMI จัังหวัดเชีียงใหม่

ระหว่างวันที� 4-6 ธัันวาคม 2564 จััดโดย CMI Badminton Tournament 

(ระดัับภาค)

รางวััลเหรียญทองแดัง วิัชาคณิิติศาสติร์ ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 2 และ

รางวััลชมเชย วิชีาภาษาอังกฤษ Level 1 ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 2

รายการ ASMO 2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564  จััดโดย ASMO 

(ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงณัิฐพร บุุญิมิ่ากาศ  ป.2/3  

เด็็กชาย์รวิิณิ ชูชัย์ศรี ป.2/3

รางวััลเหรียญเงินื วิชีาภาษาอังกฤษ รายการ ASMO Thai Online  2021 

เม่�อวันที� 13 พิฤศจิักายน 2564 จััดโดย ASMO (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงพบุพร  พิสิฐศุภมิิ่ต์ร ป.2/3  
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รางวััลเหรียญทอง  Jazz Move Test 1 Solo  
การแข่่งขั่น A.T.O.D. 2021 International Dance Competition Jazz Move 

Test 1 Solo ระหว่างวันที� 16 - 21 มีนาคม 2564  จััดโดย สมาคม A.T.O.D. 

เพ่ิ�อพัิฒนาเด็กและเยาวชีน (ระดัับนืานืาชาติิ)

รองชนืะเลิศอันืดัับที� 2 เหรียญทองแดัง
รายการแข่่งขั่น Khonkaen Poomsae Online of Thailand 2022

สังกัดทีม STC Taekwondo จััดโดย สมาคมกีฬาแห่งจัังหวัดข่อนแก่น

และ ยิม มาสเตอร์โจั ข่อนแก่น สังกัดทีม STC Taekwondo
(ระดัับนืาภาค)

• รางวััลเหรียญทอง วิชีาคณิตศาสตร์ ทำาคะแนนได้ 100 คะแนน

• รางวััลเหรียญทอง วิชีาภาษาอังกฤษ ทำาคะแนนได้ 47 คะแนนโครงการ ASMO 

Thai Online 2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 

จััดโดย ASMO THAI (ระดับัประเทศ)

• ถ้้วัยรางวััลรวัมนัืกกีฬายอดัเยี�ยม ร่่นอาย่ 8 ปีชีาย 3 เหรียญิทอง  

ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร เตะเท้าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

• 3 เหรียญเงินื 
ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร ท่าผีีเส่�อ ระยะ 100 เมตร ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร 

• 1 เหรียญทองแดัง ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร 

การแข่่งขั่นว่ายนำ�าแม่โจ้ัโอเพ่ินครั�งที� 10 ชิีงถ้วยพิระราชีทานทูลกระหม่อมหญิิง 

อ่บัลรัตนราชีกัญิญิา สิริวัฒนาพิรรณวดี ณ สระอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั วันที� 3-4 เมษายน 2564 จััดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั  

(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์ธีิ์รา วิิญิญููหัต์ถกิจ  ป. 2/4

เด็็กหญิิงรินรด็า  ไชย์วิงศ์ ป.2/4

เด็็กหญิิงกมิ่ลวิดี็   จักขุุเนต์ร  ป.2/4
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• รางวััลเหรียญเงินื วิัชาคณิิติศาสติร์ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1 และ

• รางวััลเหรียญเงินืวิัชาวิัทยาศาสติร์ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1  

รายการ Philippine International Math and Science Olympics   

สอบัแข่่งขั่นเม่�อวันที� 6 มิถ่นายน 2564  (ออนไลน์แบับัเป้ดกล้อง)  

จััดโดย Philippine International Math and Science Olympics 
 (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญทองวิัชาคณิิติศาสติร์ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1 

 จัากรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad  

 สอบัแข่่งขั่นเม่�อวันที� 23 พิฤษภาคม 2564  (ออนไลน์แบับัเป้ดกล้อง)  

 จััดโดย Hong Kong International Mathematical Olympiad (ระดัับประเทศ)
• รางวััลทางด้ัานืวิัชาการระดัับนืานืาชาติิ ; รางวััลเหรียญทอง 

 จัากการสอบัแข่่งขั่นวิชีาคณิตศาสตร์ระดับันานาชีาติ ออนไลน์แบับัเป้ดกล้อง 

 ในรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Final Round 

2021 เม่�อวันที� 28-29 สิงหาคม 2564 จััดสอบัเม่�อวันที� 3 ต่ลาคม 2564

 โดยเป็นการแข่่งขั่นระดับัประถมศึกษาปีที� 1 ได้รับัเหรียญิทองในรายการนี�ตั�งแต่

 รอบัคัดเล่อก จััดโดย บัริษัท OCEC International จัากประเทศฮ่่องกง 

 (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลทางด้ัานืวิัชาการระดัับชาติิ รางวััลเหรียญทอง 
 จัากการสอบัแข่่งขั่นวิชีาคณิตศาสตร์ระดับัชีาติด้วยการสอบัออนไลน์

 แบับัเป้ดกล้อง ในรายการ Thailand International Mathematical Olympiad 

Heat Round 2021 เม่�อวันที� 3 ต่ลาคม 2564 มีการประกาศผีลวันที� 20 ต่ลาคม 

2564 และ ใบัเกียรติบััตรพิร้อมทั�งเหรียญิรางวัล จััดโดย บัริษัท OCEC 

 International จัากประเทศฮ่่องกง (ระดัับประเทศ)
• รางวััลทางด้ัานืวิัชาการระดัับนืานืาชาติิ รางวััลเหรียญเงินื 
 จัากการสอบัแข่่งขั่นวิชีาคณิตศาสตร์ระดับันานาชีาติด้วยการสอบัออนไลน์แบับัเป้ด

กล้อง ในรายการ 2021 World Mathematics Invitational Final Round โดยได้

รางวัลเหรียญิเงินทั�งในรอบั Preliminary Round  ซึึ่�งจััดสอบัเม่�อวันที� 27 มิถ่นายน 

2564 และรอบั Final Round ซึึ่�งจััดสอบัเม่�อวันที� 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีการ

ประกาศผีลรางวัลพิร้อมกันทั�วโลกในประเทศที�มีการจััดการแข่่งขั่น

 เม่�อวันที� 28 สิงหาคม 2564 จััดโดยบัริษัท OCEC International  

 จัากประเทศฮ่่องกง (ระดัับนืานืาชาติิ)
• วิัชาภาษาอังกฤษ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1 – 2 ทำาคะแนนได้ 47 คะแนน

• วิัชาคณิิติศาสติร์ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1- 2 ทำาคะแนนได้ 96 คะแนน

 โครงการ ASMO Thai Online 2021 ประจัำาปีการศึกษา 2564 

 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 จััดโดย ASMO THAI (ระดัับประเทศ)
• รางวััลวิัชาการระดัับชาติิ ในรายการโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับัประเทศครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 จััดโดย บัริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ 

(ประเทศไทย) จัำากัด เป็นการสอบัแบับัออนไลน์แบับัเป้ดกล้อง เม่�อวันที� 5 กันยายน 

พิ.ศ.2564 และประกาศผีลเม่�อวันที� 19 ต่ลาคม 2564 โดยนักเรียนได้รับัรางวัลวิชีา

ภาษาอังกฤษเกียรติบััตรเหรียญิทอง ชีนะเลิศอันดับัที� 1 ระดับัชัี�นประถมศึกษา

 ตอนต้น และทางบัริษัทผู้ีจััดสอบัได้โล่รางวัล ใบัเกียรติบััตร และเหรียญิรางวัล
(ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงธิ์ณัิทอร  คงชาต์รี ป.2/4 
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• ได้ัรับการเชิดัชูเกียรติิให้เป็นื “เยาวัชนืจิัติอาสาเพืื่�อสังคมดีั” 
 โครงการส่งเสริมช่ี�นชีมเด็กและเยาวชีนรักเรียนและเยาวชีนที�มีจิัตอาสาเน่�อง

ในวันแม่แห่งชีาติ ประจัำาปีการศึกษา 2564  ได้รับัรางวัลเม่�อวันที� 12 สิงหาคม 

2564 จััดโดย ชีมรมจิัตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา (ระดับัจัังหวัด)

• รางวััลชมเชย Merit คะแนนการทดสอบัวิชีาภาษาอังกฤษ ระดับัประถม

ศึกษาปีที� 1 – 2  คะแนนร้อยละ 80 ทำาคะแนนได้ 40/50  โครงการ ASMO 

Thai Online 2021 ประจัำาปีการศึกษา 2564 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 

2564 

 จััดโดย ASMO THAI (ระดัับประเทศ)
• ได้ัคะแนืนืการทดัสอบวิัชาคณิิติศาสติร์ 
 ระดับัประถมศึกษาปีที� 2 คะแนนร้อยละ 86 ทำาคะแนนได้ 86/100 

 โครงการ ASMO THAI Online 2021 ประจัำาปีการศึกษา 2564 

 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 ระดับัประเทศ จััดโดย ASMO THAI

• รางวััล “เพื่ชรเมืองเหนืือ” รางวััลเชิดัชูเกียรติิ
ในืฐานืะเด็ักดีัเด่ันื ประจัำาปี 25565
 เน่�องในโอกาสวันเด็กแห่งชีาติประจัำาปี 2565 

 รับัวันที� 8 มกราคม 2565 โดย สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม 
 (ระดัับภาคเหนืือ)
• ได้ัรับการคัดัเลือกเป็นืผูู้้ได้ัรับรางวััล “เยาวัชนืผูู้้ส่งเสริมกีฬา

และนัืนืทนืาการ ประจัำาปี 2564”   
 เม่�อวันที� 16 สิงหาคม 2564  จััดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพิเยาวชีน

 สู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)
• ได้ัรับเกียรติิบัติรและเหรียญรางวััล 
 จัากการทดสอบัวิชีาภาษาอังกฤษ ระดับัประถมศึกษาปีที� 1-3 คะแนนร้อยละ 

97.50 ทำาคะแนนได้ 195/200 คะแนน (อันดับัที� 15 ข่องประเทศ จัาก 246 คน)  

 รายการโครงการทดสอบัและพัิฒนาศักยภาพิทางวิชีาการ TTC (บัริษัทท็อปเทสท์ 

เซึ่นเตอร์จัำากัด) ประจัำาปีการศึกษา 2564  เม่�อวันที� 11 ต่ลาคม 2564 

 จััดโดย บัริษัทท็อปเทสท์ เซึ่นเตอร์จัำากัด (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์กฤษณิะพงศ์  พูนลาภย์ศ ป.2/4  

เด็็กชาย์กฎษฎ์ณัิชพล  ชัย์มิ่ณีิวิรรณ์ิ ป.2/6 

• 2 เหรียญทอง 
ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร ท่ากบั ระยะ 50 เมตร

• 2 เหรียญทองแดัง 
 ฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร  

 รายการแข่่งขั่นว่ายนำ�า “แม่โจ้ัโอเพ่ิน ครั�งที� 10” ร่่นอาย่ 7 ปี ชีาย  

 ณ สระว่ายนำ�าอ่บัลรัตน์ราชีกัญิญิา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั  จัังหวัดเชีียงใหม่

 ระหว่างวันที� 3-4 เมษายน 2564  จััดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั (ระดัับจัังหวััดั)
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เด็็กชาย์กฎษฎ์ณัิชพล  ชัย์มิ่ณีิวิรรณ์ิ ป.2/6 

• 1 เหรียญทอง ท่าแตะโฟม ระยะ 25 เมตร 

• 3 เหรียญเงินื ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร ท่าผีีเส่�อ ระยะ 25 เมตร ท่ากรรเชีียง 

ระยะ 25 เมตร 

• 3 เหรียญทองแดัง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร

ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ชีาย ร่่นอาย่ 7 ปี การแข่่งขั่นว่ายนำ�าอ๋องสวิมมิ�งคลับั 

ปริ�นเตอร์ 2021 ครั�งที� 1 เชีียงราย ระหว่างวันที� 25 – 26 ธัันวาคม 2564 

ณ สระว่ายนำ�า ลูกพ่ิอข่่นเม็งรายมหาราชี อ.เม่อง จั.เชีียงราย จััดโดย อ๋องสวิมมิ�งคลับั 

(ระดัับจัังหวััดั)

1. เด็็กชาย์นพวิรรธิ์น์ เต์ปินต์า ป.2/10 
2. เด็็กชาย์จิรัฏฐ์ ลือชัย์ ป.2/8 
3. เด็็กชาย์ชนน ชุติ์พงศ์วิิเวิท ป.2/12 
4. เด็็กชาย์ณัิฐวัิศ หนูสังข์ุ ป.3/2 

รางวััลชนืะเลิศ รายการกีฬาฟุุติบอล 7 คนื
รุ่นือายุ 8 ปี 
Fresh Milk Cup เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564  

ณ สนามเจ้ัาข่่นอารีน่า จั.เชีียงใหม่ จััดโดย เชีียงใหม่เฟรชีมิลค์, 

DUM Hotel Chiang Mai (ระดัับจัังหวััดั)

• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง 
 รายการการแข่่งขั่นประเมินภาษาอังกฤษ ระดับัประเทศ ครั�งที� 2

 ประจัำาปี พิ.ศ.2563เม่�อวันที� 11 พิฤศจิักายน 2564 สอบัออนไลน์

 จััดโดย บัริษัทอเคดิมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จัำากัด (ระดัับประเทศ)
• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิัชาวิัทยาศาสติร์
 รายการโครงการ ASMO THAI Online 2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 

 สอบัออนไลน์ จััดโดย Asian Science and Mathematics Olympiad 
(ระดัับประเทศ)
• เกียรติิบัติรและเหรียญรางวััลจัากการทดัสอบ
 วิชีาภาษาอังกฤษ ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 1 - 3 ทำาคะแนนได้ 163 จัาก 

 200 คะแนน เป็นอันดับัที� 136 จัาก 246 คน  รายการโครงการทดสอบัและพัิฒนา

ศักยภาพิทางวิชีาการ TTC (บัริษัทท็อป เทสท์ เซ็ึ่นเตอร์ จัำากัด) 

 ประจัำาปีการศึกษา 2564 เม่�อวันที� 3 พิฤศจิักายน 2564  จััดโดย บัริษัทท็อป เทสท์ 

เซ็ึ่นเตอร์จัำากัด (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ณิคุณิ  กองอินทร์ ป.3/1
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รางวััลชนืะเลิศ (ประเภททีม) และรางวััลรองชนืะเลิศ อันืดัับที� 2 
ไฟล์ท A  รายการ GOLF Ex-MBA CMU Open 2021 เม่�อวันที� 10 ธัันวาคม 2564  

ณ Alpine Golf Resort Chiang Mai Thailand  

จััดโดย CMUBS (Chiang Mai University Business School)

(ระดัับจัังหวััดั)

• เหรียญทองและเกียรติิบัติร ได้รับัคะแนนสูงส่ดอันดับัที� 1 ข่องภาคเหน่อ

 ในวิชีาวิทยาศาสตร์ ระดับัประถมศึกษาตอนต้น จัากการสอบัวัดทักษะวิชีาการ

 ระดับัชีาติ (สวชี.)ร่วมกับัภาคีเคร่อข่่ายโรงเรียนทั�วประเทศ 

 สอบัเม่�อวันที� 6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่

 จััดโดยสำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) ร่วมกับั 

 ภาคีเคร่อข่่ายโรงเรียนทั�วประเทศ (ระดัับภาค)
• รางวััลประกาศนีืยบัติรเหรียญเงินืในืระดัับประเทศ
 สอบัได้คะแนนเกินมาตรฐานในวิชีาภาษาอังกฤษระดับัประถมศึกษาตอนต้น

 จัากการสอบัแข่่งขั่นวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) พิ.ศ.2563 

 สอบัเม่�อวันที� 6 มีนาคม 2564 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการ

 ระดับัชีาติ (สวชี.) ร่วมกับั ภาคีเคร่อข่่ายโรงเรียนทั�วประเทศ (ระดัับประเทศ)
• รางวััลประกาศนีืยบัติรเหรียญทองแดัง ในืระดัับประเทศ
 โดยสอบัได้คะแนนเกินมาตรฐานในวิชีาคณิตศาสตร์ระดับัประถมศึกษาตอนต้น

 จัากการสอบัแข่่งขั่นวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) พิ.ศ.2563 

 สอบัเม่�อวันที� 6 มีนาคม 2564 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการ

 ระดับัชีาติ (สวชี.) ร่วมกับั ภาคีเคร่อข่่ายโรงเรียนทั�วประเทศ (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์วิิวิิศน์  จิระธิ์รรมิ่นิต์ย์์ ป.3/1 

เด็็กหญิิงรัชญ์ิสิรี  ลิ�มิ่ศิริวิิถี  ป.3/2

รางวััลชนืะเลิศ รายการกีฬาฟ่ตบัอล 7 คน ร่่นอาย่ 8-9 ปี 

FRESMILK Cup เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564  

สถานที� สนามเจ้ัาข่่นอารีน่า จั.เชีียงใหม่  จััดโดย เชีียงใหม่เฟรชีมิลค์, DUM Hotel 

ChiangMai (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์ณัิฐวัิศ หนูสังข์ุ ป.3/2 
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• รางวััลเหรียญทองและรางวััลคะแนืนืสูงสุดั อันืดัับ 5 ของประเทศ 

 ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 2 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั�งที� 9 ; 

 9th Thailand Mathematics Contest 2021 (TMC) เม่�อวันที� 21 

 ก่มภาพัินธ์ั 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผีนกมัธัยม อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่

 จััดโดย สมาชิีกภาพิสหภาพิ International Mathematics Contest (IMC)  

 (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญทอง Primary 2 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์โอลิมป้กนานาชีาติ 

 รอบัส่ดท้าย ; Thailand International Mathematical Olympiad Round 

2021 (TIMO) เม่�อวันที� 3 เมษายน 2564 ณ อาคารศิริพิาณิชี เชีียงใหม่ 

 จััดโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) 
 (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลเหรียญทอง Primary 2
 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์โอลิมป้กนานาชีาติ ; Singapore and Asian School 

Math Olympiad 2021 (SASMO) เม่�อวันที� 11 เมษายน 2564 

 ณ Bronco Kids Sport Club เชีียงใหม่ จััดโดย Singapore International Math 

Contests Centre (SIMCC) ประเทศสิงคโปร์ (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลเหรียญเงินื Primary 2 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์โอลิมป้กนานาชีาติ

 รอบัคัดเล่อก ; Philippine International Mathematical Olympiad Heat 

Round 2021 (PHIMO)  เม่�อวันที� 18 เมษายน 2564 สอบัออนไลน์

 จััดโดย Math Olympiad Training League Inc. (MOTLI) ประเทศฟ้ลิปป้นส์  

 (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลเหรียญทองแดัง รุ่นื Bee 1
 การแข่่งขั่นภาษาอังกฤษนานาชีาติ รอบัคัดเล่อก ; Eurasian Spelling Bee 

 Lexical Skills Competition 2021 เม่�อวันที� 24 เมษายน 2564 สอบัออนไลน์

 จััดโดย English Language Proficiency Competition Ltd. (ELPC) 

 ประเทศอ่ซึ่เบักิสถาน (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลเหรียญทองแดัง ระดัับ KIDS BEE
 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์โอลิมป้กแนววิเคราะห์จัากประเทศญีิ�ป่�น รอบัแรก ; ASIA 

MATHEMATICS OLYMPIAD 2021 (SANSU OLYMPIC) 

 เม่�อวันที� 13 มิถ่นายน 2564 สอบัออนไลน์ จััดโดย Math Mission Thailand – 

 Official Sansu Olympic Organizer in Thailand (ระดัับนืานืาชาติิ)
• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง Grade 2 
 การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์นานาชีาติ รอบัคัดเล่อก ; World Mathematics 

 Invitational 2021 (WMI)  เม่�อวันที� 27 มิถ่นายน 2564  สอบัออนไลน์

 จััดโดย Thai Talent Training (ระดัับประเทศ)
• เกียรติิบัติร จัากการคัดเล่อกเป็นเยาวชีนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชีนแห่งชีาติ 

ประจัำาปีพ่ิทธัศักราชี 2564  เม่�อวันที� 20 กันยายน 2564 จััดโดย สมาคมสถาน

ศึกษาเอกชีนจัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงรัชญ์ิสิรี  ลิ�มิ่ศิริวิิถี  ป.3/2
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• การแข่งขันืคณิิติศาสติร์ออนืไลน์ื 
 ที�จัับักระแสแนวข้่อสอบัทั�งแนวแข่่งขั่นนานาชีาติทั�วไปและแนวแข่่งขั่นโอลิมป้ก

วิชีาการระหว่างประเทศ ; Professional Math Talent Hunt 

 (ProMath Online – Season 2) โดยได้รับัรางวัลดังต่อไปนี� 

 1. เกียรติิบัติรเหรียญเงินื ระดับัประถมศึกษาตอนต้น  

จัากรายการแข่่งขั่น Algebra  เม่�อวันที� 3 ต่ลาคม 2564

 2. เกียรติิบัติรเหรียญทอง ระดับัประถมศึกษาตอนต้น  

จัากรายการแข่่งขั่น Geometry เม่�อวันที� 24 ต่ลาคม 2564 

 3. เกียรติิบัติรเหรียญทอง ระดับัประถมศึกษาตอนต้น  

จัากรายการแข่่งขั่น Number Theory เม่�อวันที� 7 พิฤศจิักายน 2564

 4. เกียรติิบัติรเหรียญเงินื ระดับัประถมศึกษาตอนต้น  

จัากรายการแข่่งขั่น Combinatorics เม่�อวันที� 21 พิฤศจิักายน 2564 

จััดโดย Thai Talent Training (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญทอง GEADE 3 
 Country Ranking : 3RD  

 Global Ranking : GOLD035

• รายการแข่งขันืคณิิติศาสติร์โอลิมปิกนืานืาชาติิ 

 (about 30 countries) ; 

 American Mathematics Olympiad 2021 (AMO) เม่�อวันที� 30 ต่ลาคม 2564  

สอบัออนไลน์ จััดโดย Singapore International Math Contests Centre

 (SIMCC) is the main organizer of AMO in ASEAN and Greater China 
 (ระดัับนืานืาชาติิ)
• การแข่งขันืคณิิติศาสติร์ วิัทยาศาสติร์ และภาษาอังกฤษ 
 ระดับัประเทศ ; ASMO THAI Online 2021  ได้รับัรางวัลดังต่อไปนี� 

 1. เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิชีาคณิตศาสตร์ ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 3

 2. เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิชีาวิทยาศาสตร์  

ระดับัประถมศึกษาปีที� 3-4 

 3. เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิชีาภาษาอังกฤษ  

ระดับัประถมศึกษาปีที� 3-4 สอบัออนไลน์  จััดโดยASMO THAI  
 (ระดัับประเทศ)

รางวััลเหรียญเงินื (วิัชาวิัทยาศาสติร์) รายการ ASMO Thai Online2021

เม่�อวันที� 13 พิฤศจิักายน 2564 จััดโดย ASMO (ระดัับประเทศ)

ด็.ญิ.สิต์างศ์ุ บุุญิยื์น ป.3/3
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รางวััลเหรียญเงินืและเกียรติิบัติร จัากโครงการ King Class Korea Super 

Camp รอบั All King Class Final Championship  ณ KINGMATH Meechok  

จั.เชีียงใหม่  เม่�อวันที� 9 ธัันวาคม 2563  

จััดโดย สถาบัันพัิฒนาทักษะการเรียนรู้ จัากประเทศเกาหลีใต้ King Class Academy 

สาข่ามีโชีค (ระดัับประเทศ)

(ศูนย์ฝึึกว่ายนำ�าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ; ศ.ก.ว. เชีียงใหม่)
7 เหรียญทอง 
1. ท่าเตะเท้าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

2. ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

3. ท่ากบั ระยะ 100 เมตร

4. ท่ากรรเชีียง ระยะ 100 เมตร

5. ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร

6. ท่ากบั ระยะ 50 เมตร

7. ท่ากรรเชีียงระยะ 50 เมตร

2 เหรียญเงินื 
1. ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร

2. ท่าผีีเส่�อ ระยะ 100 เมตร 

รายการแข่่งขั่นว่ายนำ�า “แม่โจ้ัโอเพ่ิน  

ครั�งที� 10” ร่่นอาย่ 9 ปี หญิิง  ณ สระว่าย

นำ�าอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั  

จั.เชีียงใหม่ ระหว่างวันที� 3-4 

  เมษายน 2564 จััดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ั 
(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์บุุณิย์กร ฐานดี็ ป.3/7 

เด็็กหญิิงวัินวิิสา อินต๊์ะ ป.3/10 

รางวััลรองชนืะเลิศ อันืดัับที� 1  รายการแข่่งขั่นฟ่ตบัอลสี�เส้า ร่่นอาย่ 9 ปี  

ณ สนาม Gloden Eye ค่ายกาวิละ อำาเภอเม่อง จัังหวัดเชีียงใหม่  

ระหว่างวันที� 6 - 7 มีนาคม 2564  จััดโดย มทบั.33  (ระดัับจัังหวััดั)

• เหรียญเงินื ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร 

• เหรียญทองแดัง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตรรายการแข่่งขั่นว่ายนำ�าแม่โจ้ัโอเพ่ิน 

ครั�งที� 10 ณ สระว่ายนำ�าอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั จั.เชีียงใหม่ 

ระหว่างวันที� 3-4 เมษายน 2564  จััดโดย สมาคมกีฬาว่ายนำ�า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั

(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์ภพนิพิฐ  จอกลอย์ ป.3/7

เด็็กชาย์จิต์ต์ะวัิน สุขุวิิชชัย์ ป.3/9
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ได้รับัถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี�ยม ร่่นอาย่ 8 ปีหญิิงอันดับัที� 7 

4 เหรียญทอง 
1. ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

2. ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร

3. ท่ากบั ระยะ 50 เมตร

4. ท่าเตะข่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

4 เหรียญเงินื 
1. ท่ากรรเชีียง ระยะ 50 เมตร

2. ท่าผีีเส่�อ ระยะ 50 เมตร

3. ท่าผีีเส่�อ ระยะ 100 เมตร

4. ท่ากบั ระยะ 100 เมตร 

1 เหรียญทองแดัง ท่ากรรเชีียง ระยะ 100 เมตร การแข่่งขั่นว่ายนำ�า 

“แม่โจ้ัโอเพ่ิน ครั�งที� 10” ณ สระว่ายนำ�าอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั  

จั.เชีียงใหม่ ระหว่างวันที� 3-4 เมษายน 2564 

จััดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงปัณิณิภรณ์ิ  สามิ่ารถ ป.3/10

รางวััลเหรียญทองยอดัเยี�ยมและเกียรติิบัติรเรียนืดีั
โครงการคัดเล่อกเยาวชีนนักเรียน ปี 2564 เม่�อวันที� 9 พิฤษภาคม 2564  

จััดโดย ชีมรมเยาวชีนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชีาชีีพิผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย  

(ระดัับประเทศ)
เกียรติิบัติรเด็ักเรียนืดีั ในืระดัับเหรียญทองยอดัเยี�ยม ประจัำาปี 2564

เม่�อวันที� 15 พิฤษภาคม 2564 จััดโดย ชีมรมเด็กเก่งก้าวพัิฒนา (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ณัิฏฐวีิ  ฟองลมิ่  ป.3/12  

รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 3 รายการ True Visions-Toyota Junior 

Go-Kart Training 2021 สถานที� สนาม RCA กร่งเทพิฯ

วันที� 20 พิฤศจิักายน 2564 จััดโดย True Visions (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ธิ์นัช ฮัั่�นต์ระกูล ชั�น ป.3/12
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• เหรียญทองและเกียรติิบัติร (รุ่นือายุ 8-9 ปี) 
 จัากโครงการคัดเล่อกเยาวชีนนักเรียน ปี 2564 

 ด้วยผีลการเรียน 4.00 เม่�อวันที� 1 พิฤษภาคม 2564 ณ ชีมรมเยาวชีนคนเก่ง 

 ภายใต้สมาคมวิชีาชีีพิผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย  จััดโดย ชีมรมเยาวชีนคนเก่ง

  ภายใต้สมาคมวิชีาชีีพิผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)
• เหรียญทอง ประเภทยุวัชนืหญิง 9-10 ปี  
 ร่่น C นำ�าหนักเกิน 25 - 28 ก.ก. KYORUGI  (The First step TKD) 

 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่่นอาย่ 9-10 ปี  

 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั.พิิษณ่โลก  

 เม่�อวันที� 10 เมษายน 2564  จััดโดย สมาคมกีฬาแห่งจัังหวัดพิิษณ่โลก  
 (ระดัับภาค)
• โล่เยาวัชนืดีัเด่ันื ด้ัานืกีฬาและนัืนืทนืาการ 
 (โดย ดำารงค์ ปานจ้่ัยเจัริญิดี นายกสมาคมผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย)  

 ณ กร่งเทพิฯ เม่�อวันที� 9 พิฤษภาคม 2564 จััดโดย สมาคมผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย
 (ระดัับประเทศ)
• โล่และใบประกาศเกียรติิคุณิผูู้้ทำาคุณิประโยชน์ืดีัเด่ันื
 ประจัำาปี 2564 
 (มอบัโล่รางวัลและใบัประกาศเกียรติค่ณ โดยหม่อมราชีวงศ์วรปภา จัักรพัินธ์่ั)  

 ณ พ่ิทธัสถาน อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่  เม่�อวันที� 9 กรกฎาคม 2564  

 จััดโดย สภาองค์กรวัฒนธัรรมไทยร่วมกับัสภาองค์กรเยาวชีนคนสร้างชีาติและ

 สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเกียรติิบัติรเยาวัชนืผูู้้ส่งเสริมกีฬาและกิจักรรม    
นัืนืทนืาการ ประจัำาปี 2564 
 รายการคัดเล่อกเยาวชีนผู้ีส่งเสริมกีฬาและกิจักรรมนันทนาการ  เม่�อวันที� 9 

 สิงหาคม 2564 ณ สโมสรส่งเสริมศักยภาพิเยาวชีนสู่ความเป็นสากล

 แห่งประเทศไทย กร่งเทพิมหานคร  จััดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพิเยาวชีน

 สู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเยาวัชนืดีัเด่ันื จัังหวััดัเชียงใหม่ ประจัำาปี 2564 
 รายการวันเยาวชีนดีเด่นแห่งชีาติ จัังหวัดเชีียงใหม่ เม่�อวันที� 25 กันยายน 2564 

 ณ พ่ิทธัสถาน อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่ จััดโดย สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์สังคม 

 ร่วมกับัจัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับจัังหวััดั) 
• รางวััล Thai Smart Children ด้ัานืบำาเพ็ื่ญประโยชน์ื
 ผู้ีมีจิัตอาสา มีความซ่ึ่�อสัตย์ ความรับัผิีดชีอบั ช่ีวยเหล่อสังคม 

 รายการการส่งเสริมพัิฒนาเด็กและเยาวชีนสู่การเป็นพิลเม่องโลก 

 จััดโดย องค์กรสภาเยาวชีนสร้างสรรค์ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงภัทสิต์า  ศิริปัญิญิา ป.3/13  
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เด็็กชาย์เต์ชิต์ กาวิิละวิงศ์ ป.3/2
เด็็กชาย์ธัิ์นย์์พศิน ไชย์บุาล  ป.3/8
เด็็กชาย์ภูวิิศ วิงค์แสง ป.3/1
เด็็กชาย์ปุณิย์กร กลิ�นสน  ป.3/13
เด็็กชาย์ติ์ณิณิภพ มิ่ณีิกุล ป.3/8
เด็็กชาย์วิาเลนไทน์ ลังกาชัย์ ป.4/9

รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 2 
รายการกีฬาฟ่ตบัอล 7 คน ร่่นอาย่ 8-9 ปี Fresh Milk Cup 

เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564 จััดโดย เชีียงใหม่เฟรชีมิลค์ 

ณ สนามเจ้ัาข่่นอารีน่า จัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับจัังหวััดั)
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• รางวััลชนืะเลิศอันืดัับ 1 (The R.F.M All star (รุ่นื Pre-teenage) 
รายการการแข่่งขั่น To Be Number One Teen Dancercise 2022 เม่�อวันที� 4-5 

ธัันวาคม 2564 ณ กาดสวนแก้ว จััดโดย โครงการ To Be Number One 
(ระดัับภาค)
• รางวััลชนืะเลิศอันืดัับที� 3 รายการการแข่่งขั่น UDO Thailand 

 Championship 2021 เม่�อวันที� 10 กรกฎาคม 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย 

UDO Thailand (ระดัับประเทศ)
• รางวััลชมเชย รายการการแข่่งขั่น To Be Number One Teen Dancercise 

Thailand Championship 2021 เม่�อวันที� 20-21 มีนาคม 2564 ณ เดอะมอลล์

บัางกระป้ กร่งเทพิฯ จััดโดยโครงการ To Be Number One (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงธิ์นัญิชกร ศรีเด็ชากุล ป.4/2 
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• รางวััลชนืะเลิศอันืดัับ 2 ร่่นอาย่น้อยกว่า 12 ปี การประกวดวาดภาพิงาน

ลอยกระทง เม่�อวันที� 19 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) 

 จััดโดย MUSEO de BANGKOK (ระดัับประเทศ)
• ผู่้านืการคัดัเลือกรอบแรก กิจักรรม APRSAF POSTER CONTEST 2021 

เม่�อวันที� 18 ต่ลาคม 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย สำานักงานพัิฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ระดัับประเทศ)
• รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 1 การประกวดวาดภาพิระบัายสีประเพิณี

สงกรานต์ ร่่นอาย ่5-9 ปี เม่�อวันที� 5 พิฤษภาคม 2564 (แข่่งขั่น Online) 

 จััดโดย กระทรวงศึกษาธิัการร่วมกับันิตยสาร Summer kids แฟชัี�นเด็ก 
(ระดัับประเทศ)
• รางวััล Popular Vote (ภายใต้แนวคิด “Wonderful Library เปลี�ยนม่ม

หนังส่อ เป็นม่มจิันตนาการ) จัากรายการ โครงการประกวดออกแบับัวอลเปเปอร์ 

“Meclasswall Design Contest 2021” เม่�อวันที� 25 ธัันวาคม 2564 (แข่่งขั่น 

Online) จััดโดย บัริษัท มีคลาส จัำากัด (ระดัับประเทศ)
• รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 2 รายการแข่่งขั่น CM P.A.O. FINE ART CON-

TEST 2022 ในงานวันเด็กแห่งชีาติ อบัจั.เชีียงใหม่ เม่�อวันที� 8 มกราคม 2565 

(แข่่งขั่น Online) จััดโดย องค์การบัริหารส่วนจัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลชมเชย การแข่่งขั่นการประกวดวาดภาพิระดับัเยาวชีนและ

 คนวัยหน่่มสาว “ร่วมเดินทางกับัปักกิ�งโอลิมป้กฤดูหนาว” เม่�อวันที� 29 ต่ลาคม 

2564 ส่งผีลงานทางไปรษณีย์ จััดโดยการท่องเที�ยวจีัน (ระดัับนืานืาชาติิ)

เด็็กชาย์ปวิิช ศิริพันธ์ิ์ ป.4/2 

รางวััลเหรียญทองแดัง วิชีาภาษาอังกฤษ รายการ ASMO Thai 2021 

เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย Asian Science and

Mathematics Olympiad - ASMO (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ณัิฐ อุด็มิ่เด็ชทรัพย์์ ป.4/7 

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564

(แข่่งขั่น Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
(ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงชลิด็าภา ศรีวิิชัย์ ป.4/7 
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รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 2 การแข่่งขั่นฟ่ตบัอลส่งท้ายปีเก่า 

Fresh Milk Cup เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564 ณ สนามเจ้ัาข่่นอารีน่า 

จััดโดย สนามเจ้ัาข่่นอารีน่า (ระดัับภาค)

• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญเงินื การแข่่งขั่นซ่ึ่ปเปอร์จิั�วเจัาะโลกพิระคัมภีร์ 

2021 เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) 

 จััดโดย สมาคมพิระคริสตธัรรมไทย (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเชิดัชูเกียรติิ “ส่ดยอดเด็กดีเด่น ด้านค่ณธัรรมและจัริยธัรรม” 

 เน่�องในวันเด็กประจัำาปี 2565 ภายใต้โครงการ “เกียรติค่ณต้นแบับัที�ดีข่องสังคมไทย” 

จัากรายการ โครงการ “เกียรติค่ณต้นแบับัที�ดีข่องสังคมไทย” เม่�อวันที� 17-31 

ธัันวาคม 2564 (เสนอผีลงานทางออนไลน์) จััดโดย สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์

พัิฒนาสังคม (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์วิาเลนไทน์ ลังกาชัย์ ป.4/9 

เด็็กหญิิงฟ้าใส ภวิวัิฒนานุสรณ์ิ ป.4/9 

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง การแข่่งขั่นซ่ึ่ปเปอร์จิั�วเจัาะโลก

พิระคัมภีร์ 2021 เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) 

จััดโดย สมาคมพิระคริสตธัรรมไทย (ระดัับประเทศ)

ได้ัรับรางวััลเกียรติิบัติร (เกียรติบััตรจัากองค์กรสิ�งแวดล้อมนานาชีาติ

ว่าได้เข้่าร่วมกิจักรรมกับัเคร่อข่่าย Youth International อีก 32 ประเทศ

ในวัน Earth Day 2021) จัากรายการ Challenge 21 ways Restore our the 

Earth ในโครงการ Youth Earth day : เปลี�ยนเรา เปลี�ยนโลก Change our self 

Change the World เม่�อวันที� 2-22 เมษายน 2564 (แข่่งขั่น Online) 

จััดโดยเคร่อข่่ายเยาวชีนพัิฒนาศักยภาพิ Youth for next step ร่วมกับัองค์กร

สิ�งแวดล้อมนานาชีาติ (ระดัับนืานืาชาติิ) 

เด็็กชาย์ทินภัทร บัุญิฑิิต์ร์ ป.4/9 

เด็็กชาย์กรณ์ิฐพัทธ์ิ์ หาญิเจริญิกิจ ป.4/10
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เด็็กชาย์กรณิ์ฐพัทธิ์์ หาญิเจริญิกิจ ป.4/10

• ได้ัรับเหรียญรางวััลและเกียรติิบัติร จัากรายการ โครงการทดสอบัและพัิฒนาศักยภาพิทาง

วิชีาการ “วิชีาภาษาอังกฤษ” ระดับัชัี�นประถมศึกษาปีที� 4 เม่�อวันที� 20-30 กันยายน 2564 

 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย Top Test Center (ระดัับประเทศ)
• ได้ัรับรางวััลใบประกาศ (ใบัประกาศเกียรติค่ณว่าได้เป็นเยาวชีนจิัตอาสาสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม) 

จัากรายการ โครงการ “เยาวชีนสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม” ประจัำาปี 2564 เม่�อวันที� 14 มิถ่นายน 2564 

(แข่่งขั่น Online) จััดโดย สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเด็ักดีัเด่ันื (เด็กดีเด่นที�พิร้อมด้วยค่ณธัรรม จัริยธัรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจังรัก

 ภัคดีต่อชีาติ ศาสนา พิระมหากษัตริย์ รวมถึงอ่ทิศตนบัำาเพ็ิญิตนเป็นประโยชีน์แก่ผู้ีอ่�น สังคมและประเทศ

ชีาติ รวมถึงส่บัสานอน่รักษ์ศิลปวัฒนธัรรมไทย ประจัำาปี 2565) จัากรายการ รางวัล “เพิรชีเม่องเหน่อ” 

รางวัลเชิีดชูีเกียรติในฐานะ “เด็กดีเด่น” ประจัำาปี 2565 เน่�องในโอกาสวันเด็กแห่งชีาติประจัำาปี 2565 

 เม่�อวันที� 8 มกราคม 2565 ณ จััดโดย สภาองค์กรเยาวชีนสร้างสรรค์พัิฒนาสังคม (ระดัับภาค)

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด (ระดัับประเทศ)

• รางวััลที� 2 (1st Runner Up : Class -D Boy Division 2) 

 รายการ MAEMOH - NTJGC Junior Golf Championship 2021-2022 

 เม่�อวันที� 8-9 มกราคม 2565 ณ Mae Moh Golf Course, Lampang 

 จััดโดย Northern Thailand Junior Golf Club (ระดัับภาค)
• รางวััลรางวััลที� 4 (3th Runner up Class BD Division 2) 

 รายการ GASSAN KHUNTAN - NTJGC Junior Golf Championship 

 2021-2022 เม่�อวันที� 30-31 ต่ลาคม 2564 ณ Gassan Khuntan Golf and Resort, 

Lamphun จััดโดยNorthern Thailand Junior Golf Club (ระดัับภาค)

เด็็กชาย์ภณิ มุิ่ต์ต์ารักษ์ ป.4/10

เด็็กชาย์กวีิ เนต์รนิย์มิ่ ป.4/10 

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

(สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
(ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงธัิ์ญิณิิชา จันทร์คง ป.4/10 
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รางวััลเหรียญทอง วิัชาภาษาอังกฤษ 
และรางวััลชมเชย วิัชาวิัทยาศาสติร์ 
การแข่่งขั่น ASMO Thai Online 2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 

(แข่่งขั่น Online) จััดโดย ASMO Thai (ระดัับประเทศ)

รางวััลรองชนืะเลิศอันืดัับ 1 (ประเภทเยาวชีนหญิิงเดี�ยว ร่่นอาย่ไม่เกิน 10 ปี) 

การแข่่งขั่นเทนนิส PTT -ลอนเทนนิสพัิฒนาฝีึม่อ ประจัำาปี 2564 เม่�อวันที� 

23-25 ต่ลาคม 2564 ณ ณ สนามเทนนิส องค์การบัริหารส่วนจัังหวัดเชีียงราย  

จััดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพิระบัรมราชูีปถัมภ์ 
(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์พีชช์ ฉัั่�วิต์ระกูล ต์นานนท์ ป.4/10 

เด็็กหญิิงนภัสภรณ์ิ สุเมิ่รุไหวิ ป.4/11 

รางวััลเหรียญทองแดัง รายการ TAC Thailand Academic Contest 

เม่�อวันที� 11 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดยบัริษัท อคาเดมิค

คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จัำากัด (ระดัับประเทศ)

• รางวััลเหรียญทอง วิัชาวิัทยาศาสติร์และรางวััลเหรียญเงินื
วิัชาภาษาอังกฤษ การแข่่งขั่น ASMO Thai Online 2021 เม่�อวันที� 14 

พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย ASMO Thai (ระดัับประเทศ)
• รางวััล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินื การแข่่งขั่นว่ายนำ�าแม่โจ้ัโอเพ่ิน

ครั�งที� 10 ชิีงถ้วยพิระราชีทานทูลกระหม่อมหญิิงอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา สิริวัฒนา

พิรรณวดี เม่�อวันที� 3-4 เมษายน 2564 ณ ณ สระว่ายนำ�าอ่บัลรัตนราชีกัญิญิา 

 จััดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ั (ระดัับภาค)

เด็็กชาย์แทนภูมิิ่ เจริญิเลิศธิ์นกิจ 

เด็็กหญิิงญิาด็า วิิญิญููหัต์ถกิจ ป.4/10 
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• รางวััลเหรียญเงินื (วิัชาวิัทยาศาสติร์) การแข่่งขั่น ASMO Thai 

 Online 2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย 

ASMO Thai (ระดัับประเทศ)
• รางวััลชมเชย (ภาษาอังกฤษ) การแข่่งขั่น ASMO Thai Online 2021 

 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (แข่่งขั่น Online) จััดโดย ASMO Thai 
 (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญเลเซอร์สุดัต๊ิาซ+กล่องสุ่มพิื่พิื่ธฯ 

 จัากรายการกิจักรรมสน่กคิด(ส์)กับัพิิพิิธัภัณฑ์์ธันารักษ์ จัังหวัดเชีียงใหม่ 

 “แต้มสี เติมจิันตนาการ พิิพิิธัภัณฑ์์ในฝัึน” เม่�อวันที� 8 มกราคม 2565 

 จััดโดย พิิพิิธัภัณฑ์์ธันารักษ์ จัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์พาคินท์ กฤด็ากร รินชุมิ่ภู ป.4/12

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด (ระดัับประเทศ)

• รางวััล YAMAHA Gold Prize Junior Electone 
 ร่่นอายไ่ม่เกิน 12 ปี การแข่่งขั่น YAMAHA Thailand Music Festival 

 จััดโดย YAMAHA Music School Thailand (ระดัับภาคเหนืือ)
• รางวััล GOLD ประเภทข่องผีลงาน ดนตรี จัากการแข่่งขั่น 

 Thailand International Virtual Music Competition (TIVMC) 

 จััดโดย YAMAHA Music School Thailand

เด็็กหญิิงภัคจิรารัชย์์  สมิ่บัุติ์โพธิิ์กุล ป.5/1 

เด็็กหญิิงฐิติ์วิรด็า ขุุนจินด็า ป.5/2

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญเงินื จัากการแข่่งขั่นซ่ึ่ปเปอร์จิั�วเจัาะโลก

พิระคัมภีร์ 2021 เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย สมาคมพิระคริสตธัรรมไทย (ระดับัประเทศ)

เด็็กชาย์ธิ์นวัิฒน์  สุขุนภาสวัิสดิ็� ป.5/2 
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• รางวััล BRONZE รายการ 2021 WMI Prelimnary Round เม่�อวันที� 27 

มิถ่นายน 2564 ณ Online จััดโดย WMI Organizing Committee/Thai Talent 

Training (ระดัับประเทศ)
• รางวััล Bronze รายการ 2021 WMTC Thailand Preliminary Round 

 เม่�อวันที� 13 ต่ลาคม 2564 ณ Online จััดโดย WMI Organizing Committee/

 Thai Talent training (ระดัับประเทศ)
• รางวััล Bronze รายการ Kangaroo Math Thailand 2021 

 เม่�อวันที� 25 เมษายน 2564 ณ online  จััดโดย Kangaroo Math Thailand 
(ระดัับประเทศ)

• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญเงินื การแข่่งขั่นทักษะภาษาอังกฤษระดับั

 ภาคเหน่อ ครั�งที� 3 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 7 มีนาคม 2564 

 ณ โรงเรียนหอพิระ จั.เชีียงใหม่ จััดโดย บัริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ 

 (ประเทศไทย) จัำากัด (ระดัับภาค)
• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญเงินื โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ประจัำาปี 2563 TESET ครั�งที� 2 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 แบับั Online 

จััดโดย บัริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จัำากัด (ระดัับประเทศ)
• รางวััลชมเชย รายการ HKIMO Heat Round 2021 เม่�อวันที� 23 พิฤษภาคม 

2564 (แข่่งขั่นออนไลน์) จััดโดย OCEC (Olympiad Champion Education 

 Centre) (ระดัับประเทศ)
• รางวััลชมเชย รายการ TIMO Heat Round 2021-2022 เม่�อวันที� 3 ต่ลาคม 

2564  (แข่่งขั่นออนไลน์) จััดโดย OCEC (Olympiad Champion Education 

Centre) (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญเงินื การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั�งที� 9 เม่�อวันที� 

 21 ก่มภาพัินธ์ั 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผีนกมัธัยม 

 จััดโดย สมาชิีกภาพิ สหภาพิ IMC ประจัำาประเทศไทย (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงแพรวิพันด็าวิ  พันธ์ุิ์พฤกษ์ ป.5/3 

• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง รายการ โครงการประเมินทักษะ

 ภาษาอังกฤษระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 

 2564 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
 (ระดัับประเทศ)
• 1 เหรียญทอง ท่าเดี�ยวผีสม 100 เมตร  

• 3 เหรียญทองแดัง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ท่ากรรเชีียง 25 เมตร 

 และท่ากรรเชีียง 50 เมตร การแข่่งขั่นว่ายนำ�าอ๋องสวิมมิ�งคลับัสป้�นเตอร์ เชีียงราย 2021 

ครั�งที� 1 เม่�อวันที� 25-26 ธัันวาคม 2564 ณ สระว่ายนำ�าลูกพ่ิอข่่นเม็งรายมหาราชี 

จัังหวัดเชีียงราย จััดโดย ชีมรมว่ายนำ�าสมาคมกีฬาจัังหวัดเชีียงใหม่ (ระดัับภาค)

เด็็กหญิิงจีรญิาด็า  ชัย์รังษี ป.5/3 
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• รางวััลที� 1 การแข่่งขั่นกอล์ฟเยาวชีนภาคเหน่อ เม่�อวันที� 13 มิถ่นายน 2564 

จััดโดย ชีมรมนักกอล์ฟเยาวชีนไทยภาคเหน่อ (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลที� 1 การแข่่งขั่นกอล์ฟเยาวชีนภาคเหน่อ Northern Thailand 

 Junior Golf Club เม่�อวันที� 30-31 ต่ลาคม 2564 ณ กัซึ่ซัึ่น ข่่นตาล จั.ลำาพูิน 

จััดโดย ชีมรมนักกอล์ฟเยาวชีนไทยภาคเหน่อ (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััล 1st Runner up Class-C Girl Division 2
 การแข่่งขั่น Mae Moh-NTJGC Junior Golf Club 2021 -2022 เม่�อวันที� 

 8-9 มกราคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ จั.ลำาปาง จััดโดย Northern Thailand 

Junior Golf Club (ระดัับจัังหวััดั)

รางวััลชมเชย การแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation 

Academic Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 21 ธัันวาคม 2564 

(แข่่งขั่นออนไลน์) จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ 

(สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงณิิชา ตั์นธิ์นสิน ป.5/4

เด็็กชาย์ภีมิ่พศ  เขืุ�อนคำา ป.5/4 

ชนืะเลิศอันืดัับ 1 Winner : Class-C Girl Division 2
การแข่่งขั่น Mae Moh-NTJGC Junior Golf Club 2021 -2022 เม่�อวันที� 

8-9 มกราคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ จั.ลำาปาง จััดโดย Northern Thailand Junior 

Golf Club (ระดัับจัังหวััดั)

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

(สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด
 (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงมิ่นพร อุ�นใจ ป.5/4

เด็็กหญิิงเขุมิิ่กาณัิฎฐ์  สมิ่บัุติ์โพธิิ์กุล ป.5/5 
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• รางวััลที� 3 รายการ The ICWW Internal Competition 2021 เม่�อวันที� 

 14 สิงหาคม 2564 ณ จัังหวัดเชีียงใหม่ จััดโดย โรงเรียนห้องเรียนสากล

 ไร้กำาแพิง (ระดัับโรงเรียนื)
• 1 เหรียญเงินื พ่ิมเซ่ึ่คู่ผีสม

• 2 เหรียญทองแดัง พ่่ิมเซ่ึ่ G1 รายการ Trat & Bangkok Dusit 

 เม่�อวันที� 26-27 มิถ่นายน 2564 ณ จัังหวัดตราด จััดโดย จัังหวัดตราด 
 (ระดัับจัังหวััดั)
• 4 เหรียญทอง  เดี�ยวสายดำา ร่่นอาย่ 11-14 ปี

    คู่ผีสมสายดำา ร่่นอาย่ 11-14 ปี

    คู่ผีสมสายแดง ร่่นอาย่ 11-14 ปี

    คู่ผีสมสายนำ�าตาล ร่่นอาย่ 11-14 ปี

• เหรียญเงินื เดี�ยวสายแดง ร่่นอาย่ 11-14 ปี

• เหรียญทองแดัง ทีมผีสม สายดำาร่่น 11-14 ปี

 การแข่่งขั่นกีฬาชิีงชีนะเลิศแห่งจัังหวัดลำาพูิน ประจัำาปี 2564 เม่�อวันที� 

 20-21 พิฤศจิักายน 2564 ณ สนามกีฬาจัังหวัดลำาพูิน จััดโดย สมาคมกีฬา

 จัังหวัดลำาพูิน (ระดัับจัังหวััดั)
• เหรียญทอง ร่่นอาย่ 11-12 ปี 

• เหรียญทอง คู่ผีสม ร่่นอาย่ 11-12 ปี

 รายการ PHRAE Poomsae Online Championship 2021 เม่�อวันที� 11-13 

กรกฎาคม 2564 ณ จัังหวัดแพิร่ จััดโดย สมาคมกีฬาจัังหวัดแพิร่ 
 (ระดัับจัังหวััดั)
• เหรียญเงินื พ่ิมเซ่ึ่ ร่่นอาย ่9-11 ปี 

• เหรียญทอง พ่ิมเซ่ึ่ คู่ผีสม

 รายการ ชิีงแชีมป์ภาคเหน่อล้านนาแชีมป์เปี�ยนชิีพิ เม่�อวันที� 17-18 กรกฎาคม 

2564 ณ จัังหวัดเชีียงใหม่ จััดโดย สำานักงานการกีฬาแห่งชีาติจัังหวัดเชีียงใหม่ 
(ระดัับภาค)

• เหรียญทอง พ่ิมเซ่ึ่ ร่่นอาย ่11-12 ปี) 

 รายการ INTHANON Virtual Poomsae Online Tournament 2021 

 เม่�อวันที� 22 สิงหาคม 2564 ณ จัังหวัดเชีียงใหม่ จััดโดย สโมสร 

 Inthanon Taekwondo (ระดัับจัังหวััดั)
• เหรียญทอง พ่ิมเซ่ึ่ ร่่นอาย่ 11-12 ปี) รายการ THANNAM Poomsae   

Online Tournament 2021 เม่�อวันที� 20 มิถ่นายน 2564 ณ กร่งเทพิฯ 

 จััดโดย THANNAM Taekwondo Sport (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์พุทธิ์คุณิ  ไทย์กรรณ์ิ ป.5/10 
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เหรียญทองแดัง การแข่่งขั่นคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั�งที� 9 เม่�อวันที� 21 

ก่มภาพัินธ์ั 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผีนกมัธัยม จััดโดย ฝึ�ายจััดการ

แข่่งขั่นคณิตศาสตร์ประเทศไทย สมาชิีกภาพิ IMC ประจัำาประเทศไทย
 (ระดัับประเทศ)

รางวััลชนืะเลิศ (The R.F.M All star (ร่่น Pre-teenage) การแข่่งขั่น 

To Be Number One Teen Dancercise 2022 เม่�อวันที� 4-5 ธัันวาคม 2564 

ณ กาดสวนแก้ว จััดโดย โครงการ To Be Number One (ระดัับภาค)

เด็็กหญิิงวิรวิลัญิช์  หวัิงเจริญิพร ป.5/10 

เด็็กหญิิงอรชัญิญิา  เทพกิด็าการ ป.5/10 

รางวััลชนืะเลิศ (The R.F.M All star (ร่่น Pre-teenage) การแข่่งขั่น 

To Be Number One Teen Dancercise 2022 เม่�อวันที� 4-5 ธัันวาคม 2564 

ณ กาดสวนแก้ว จััดโดย โครงการ To Be Number One (ระดัับภาค)

เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง การแข่่งขั่นซ่ึ่ปเปอร์จิั�วเจัาะโลกพิระคัมภีร์ 

2021 เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 2564 ณ Online 

จััดโดย สมาคมพิระคริสตธัรรมไทย (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงสิริพิมิ่  จักรเกษต์ร ป.5/11 

เด็็กชาย์ณัิฎฐ์  เทศทอง ป.5/11 
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• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัาก โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

 ระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
 (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญทองแดัง วิชีาภาษาอังกฤษ รายการ ASMO Thai 2021 

 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 ณ Online จััดโดย Asian Science and 

 Mathematics Olypiad - ASMO (ระดัับประเทศ)

• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 

เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงภคพร  สุรพงศานุรักษ์ ป.6/1 

เด็็กหญิิงญิาณิิด็า  ด็ำารงศักดิ็� ป.6/1 

• รางวััลชมเชย จัากกิจักรรมการตอบัปัญิหาทางวิทยาศาสตร์ระดับัประถม

ศึกษา เม่�อวันที� 18 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จััดโดย 

 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพิระบัรมราชูีปถัมภ์และคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ (ระดัับภาค)
• รางวััลชมเชย วิัชาภาษาอังกฤษ จัากรายการ ASMO Thai 2021 

 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) จััดโดย Asian Science and 

Mathematics Olypiad - ASMO (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงชรินทิพย์์  กิต์ติ์เฉั่ลิมิ่โรจน์ ป.6/1 
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เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงเจิมิ่ขุวัิญิ จันทร์แจ�มิ่ ป.6/1

• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิัชาวิัทยาศาสติร์ 
 จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic 

Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิชีาคณิตศาสตร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

 วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

 ประจัำาปี พิศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย 

 สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาภาษาอังกฤษ 
 จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic 

Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลเหรียญทอง วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากรายการ ASMO Thai 

2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 ณ Online จััดโดย Asian Science and 

Mathematics Olympiad (ระดัับประเทศ)
• รางวััลอันืดัับที� 1 ระดัับภูมิภาค วิัชาคณิิติศาสติร์
 จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic 

Test Program ประจัำาปี พิศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย สำานักงานโครงการวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับภาค)

เด็็กชาย์ญิาณิวุิฒิ  พิทักษ์ ป.6/2 
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• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 (สอบั Online)  

จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด (ระดัับประเทศ)
• รางวััล Successful Completion Winner จัากรายการ World 

 Championship International online Smart Brain เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 

2564 (สอบั Online) จััดโดย Smart Brain International (ระดัับนืานืาชาติิ)

เด็็กชาย์ธีิ์ภพ  จันทร์คง ป.6/2 

 

• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 ณ Online จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 ณ Online จััดโดย สำานักงานโครงการ

 สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั )
• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
 (ระดัับประเทศ )
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิชีาภาษาอังกฤษ จัากรายการ การแข่่งขั่น

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย

 สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั )
• รางวััลเหรียญทอง ระดับั Benjamin จัากรายการ Kangaroo Math 

Competition Thailand 2021 เม่�อวันที� 25 เมษายน 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย Kangaroo Math Thailand (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ฐปนพัฒน์  เจีย์สวัิสดิ็� ป.6/2 
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เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

(สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด
(ระดัับประเทศ )

เด็็กชาย์ภูรี  มุิ่ต์ต์ารักษ์ ป.6/2 

• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 

เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั )
• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาภาษาอังกฤษ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 

เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั )
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัาก การแข่่งขั่นสอบั

วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กหญิิงณิมิ่าต์า  ย์าสมุิ่ทร์ ป.6/2 

• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาภาษาอังกฤษ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี พิศ.2564 

 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 ณ Online จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะ

วิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิชีาวิทยาศาสตร์ จัาก การแข่่งขั่นสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์ปุณิณ์ิรพี  ชิงชัย์ ป.6/2 
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• เกียรติิบัติรชมเชย วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

 วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

 ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย 

สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิัชาภาษาอังกฤษ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำา

ปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงาน

โครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

 ระดับัประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด
 (ระดัับประเทศ)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัาก การแข่่งขั่น

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

ประจัำาปี พิศ..2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลเหรียญเงินื วิัชาภาษาอังกฤษ จัากรายการ ASMO Thai 

2021 เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO 
 (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงปราณิปริย์า  ศรีนวิล ป.6/2 

• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญเงินื วิัชาภาษาอังกฤษ จัากรายการ ASMO Thai 2021 

เม่�อวันที� 14 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) จััดโดย Asian Science and 

 Mathematics Olympiad (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงพชรมิ่น  วิิรย์ศิริ ป.6/2
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• รางวััลชมเชย จัากกิจักรรมการตอบัปัญิหาทางวิทยาศาสตร์ระดับั

 ประถมศึกษา เม่�อวันที� 18 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

 จััดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพิระบัรมราชูีปถัมภ์และ

 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ (ระดัับภาค)
• เกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

 วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

 ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทอง จัากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับั

ประเทศ ครั�งที� 2 ประจัำาปี พิ.ศ.2563 เม่�อวันที� 12 กันยายน 2564 

 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท อคาเดมิคคอนเทสต์ ประเทศไทย จัำากัด 
 (ระดัับประเทศ)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่น

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program 

ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิชีาภาษาอังกฤษ จัากการแข่่งขั่น

 สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test 

 Program ประจัำาปี พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) 

 จััดโดย สำานักงานโครงการสอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) 

 (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลชมเชย จัากรายการ ASMO Thai 2021 เม่�อวันที� 14 

พิฤศจิักายน 2564  (สอบั Online) จััดโดย Asian Science and 

 Mathematics Olympiad (ระดัับประเทศ)
• รางวััลเหรียญทองแดัง จัากรายการ ASMO Thai เม่�อวันที� 14 

พิฤศจิักายน 2564  (สอบั Online)  จััดโดยAsian Science and 

 Mathematics Olympiad (ระดัับประเทศ)

เด็็กหญิิงสุพิชญิา  พิมิ่สารี ป.6/2 
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• รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญเงินื วิชีาวิทยาศาสตร์ จัากการแข่่งขั่นสอบัวัด

ทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (ระดัับจัังหวััดั)
• เกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง วิัชาคณิิติศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับจัังหวััดั)
• รางวััลอันืดัับที� 1 ของภูมิภาค วิัชาวิัทยาศาสติร์ จัากการแข่่งขั่นสอบั

วัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) Nation Academic Test Program ประจัำาปี 

พิ.ศ.2564 เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2564 (สอบั Online) จััดโดย สำานักงานโครงการ

สอบัวัดทักษะวิชีาการระดับัชีาติ (สวชี.) (ระดัับภาค)

เด็็กหญิิงอารย์า  บุุญิโชคช�วิย์ ป.6/2 

รางวััล Prodution 150 stock U16 อายุไม่เกินื 16 ปี 

จัากรายการ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2021 

เม่�อวันที� 20 มิถ่นายน 2564 ณ สนามไทยแลนด์เซึ่อร์กิจั จั.นครปฐม 

จััดโดย สมาคมการกีฬาแข่่งรถจัักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์พศิน  ชมิ่ภูรัต์น์ ป.6/4 

รางวััลชนืะเลิศอันืดัับ 1 จัากการแข่่งขั่นฟ่ตบัอลเยาวชีนประชีาชีน 

จัังหวัดเชีียงใหม่ ครั�งที� 17 เม่�อวันที� 11-17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

เชีียงใหม่ จััดโดย สำานักงานการท่องเที�ยวและกีฬาจัังหวัดเชีียงใหม่ 
(ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์โชติ์นรินท์  นิ�มิ่เวีิย์งพิงค์ ป.6/4 
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เหรียญรางวััลพื่ร้อมเกียรติิบัติร (ได้ัรับเลือกเป็นืเยาวัชนื
นัืกเรียนื ปี 2564) จัากชีมรมเยาวชีนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชีาชีีพิผู้ีส่�อข่่าว

แห่งประเทศไทย เม่�อวันที� 26 พิฤษภาคม 2564 ณ  จััดโดย ชีมรมเยาวชีนคนเก่ง 

ภายใต้สมาคมวิชีาชีีพิผู้ีส่�อข่่าวแห่งประเทศไทย (ระดัับประเทศ)

รางวััลเหรียญทองแดัง จัากรายการ TAC Thailand Academic 

Contest เม่�อวันที� 11 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) จััดโดย บัริษัท 

อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จัำากัดั (ระดัับประเทศ)

รางวััลชนืะเลิศ อันืดัับที� 4 (รุ่นือายุ 12 ปี ชาย) 
จัากรายการ อ๋องสวิมมิ�งคลับั สป้�นเตอร์ เชีียงราย 2021 ครั�งที� 1 เม่�อวันที� 

25-26 ธัันวาคม 2564 ณ สระว่ายนำ�าลูกพ่ิอข่่นเม็งรายมหาราชี 

จััดโดย สมาคมว่ายนำ�าจัังหวัดเชีียงราย (ระดัับจัังหวััดั)

เด็็กชาย์คุณิากร  ขุุนทอง ป.6/4 

เด็็กชาย์แทนคุณิ  เจริญิเลิศธิ์นกิจ ป.6/7 

เด็็กชาย์ณิภัทร  โพธิิ์�นาคเงิน ป.6/12 

รางวััลชนืะเลิศเหรียญทอง (YAMAHA Gold prize ประเภท Piano solo 

ร่่นอาย่ไม่เกิน 12 ปี) จัากรายการ YAMAHA Thailand Music Festival 2021 

เม่�อวันที� 10 ธัันวาคม 2564 ณ โรงเรียนยามาฮ่่า นครพิิงค์ เชีียงใหม่  

จััดโดย YAMAHA  Music School (ระดัับภาค)

รางวััลเกียรติิบัติรเหรียญทองแดัง จัากการแข่่งขั่นซ่ึ่ปเปอร์จิั�วเจัาะโลก

พิระคัมภีร์ 2021 เม่�อวันที� 6 พิฤศจิักายน 2564 (สอบั Online) 

จััดโดย สมาคมพิระคริสตธัรรมไทย (ระดัับประเทศ)

เด็็กชาย์ภัทรพล  ปนัต์ต์า ป.6/4 

เด็็กหญิิงไอย์์รีน  จันทรรัต์น์ ป.6/11 



41

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
                                   ปการศึกษา 2564

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ (ทัศนศิลป/ดนตรี)

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานบําเพ็ญประโยชน

ไมสังกัดกลุมสาระ

รวม

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

7

15

-

6

3

-

16

-

-

-

47

-

-

84

-

1

1

-

2

-

-

-

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

11

-

1

6

-

90

-

-

3

121

1

18

110

-

8

10

-

108

-

-

3

258

จํานวนรางวัล

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

ระด ับ
นานาชาติ

ระด ับ
ประเทศ

ระด ับ
ภาค

ระด ับ
เขตพื้นท ี่

ระด ับ
จังหวัด รวม

เด็กชายพีชญชยุตม เหล็กบุญเพชร ม.1/4

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน นาน “เทควันโดกระซิบรัก” 
ลานนาตะวันออก คร้ังท่ี 4 รุนอายุ 13 – 14 ป ชาย
จัดโดย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนาน
วันท่ี 20 มีนาคม 2564 (ระดับจังหวัด)
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เด ็กชายฉันท ัช เช ื้อสะอาด ม.1/6

รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ระดับ
โลก รายการแขงขัน WIMO : World International 
Mathematical Olympiad FINAL 2021 จัดโดย OCEC: Olympiad 
Champion Education Centre วันท่ี 3 มกราคม 2564
(ระดับนานาชาติ)

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน
และนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565
(ระดับจังหวัด)

ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี จากการไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขงขันคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายการ 
World International 
Mathematical Olympiad FINAL 2021 จัดโดย OCEC: 
Olympiad Champion Education Centre 
จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 20 กันยายน 2564 (ระดับจังหวัด)

เด ็กชายณ ฐักฤต เหมืองสอง ม.1/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันมินิบาสเก็ตบอล 3x3 
แชมปเปยนชิพ 2021 รุนอายุ 14 ป จัดโดย ชมรมบาสเก็ตบอลโอโลออน
เชียงใหม และเอเชียรอารีนา อะคาเดม่ี (ระดับจังหวัด)

เด็กชายธนวิชญ ตันเจริญ  ช้ัน ม.1/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 ประจําป 2563  (TESET : Thailand English Skills 
Evaluation Test) โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด 
(Thailand Academic Contest, TAC) 
วันท่ี 12 กันยายน 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 

• 
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เด ็กชายฉันท ัช เช ื้อสะอาด ม.1/6

รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ระดับ
โลก รายการแขงขัน WIMO : World International 
Mathematical Olympiad FINAL 2021 จัดโดย OCEC: Olympiad 
Champion Education Centre วันท่ี 3 มกราคม 2564
(ระดับนานาชาติ)

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน
และนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565
(ระดับจังหวัด)

ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี จากการไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขงขันคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายการ 
World International 
Mathematical Olympiad FINAL 2021 จัดโดย OCEC: 
Olympiad Champion Education Centre 
จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 20 กันยายน 2564 (ระดับจังหวัด)

เด ็กชายณ ฐักฤต เหมืองสอง ม.1/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันมินิบาสเก็ตบอล 3x3 
แชมปเปยนชิพ 2021 รุนอายุ 14 ป จัดโดย ชมรมบาสเก็ตบอลโอโลออน
เชียงใหม และเอเชียรอารีนา อะคาเดม่ี (ระดับจังหวัด)

เด็กชายธนวิชญ ตันเจริญ  ช้ัน ม.1/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 ประจําป 2563  (TESET : Thailand English Skills 
Evaluation Test) โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด 
(Thailand Academic Contest, TAC) 
วันท่ี 12 กันยายน 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 

• 

เด็กชายกันตภณ พิรโรจน ม. 1/8

7 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน พรอมถวยรางวัลชนะเลิศ 
อันดับท่ี 4 รุนอายุ 13 ป ชาย
การแขงขันวายน้ํา "ออง สวิมม่ิงคลับ สปนเตอร เชียงราย 2021" คร้ังท่ี 1 
ณ สระวายน้ําลูกพอขุนเม็งราย จ.เชียงราย
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

ถวยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
คะแนนรวมบุคคล รุนอายุ 14 ป ชาย 
   1. เหรียญทอง เด่ียวผสม 100 เมตร   
   2. เหรียญทอง ผีเส้ือ 50  เมตร
   3. เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร
   4. เหรียญเงิน ผีเส้ือ 25  เมตร
   5. เหรียญเงิน ฟรีสไตล 50 เมตร
   6. เหรียญทองแดงกรรเชียง 25 เมตร
   7. เหรียญเงิน กบ 50 เมตร
   8. เหรียญทอง ฟรีสไตล 100 เมตร
   การแขงขันกีฬาวายน้ํา ”ออง สวิมม่ิงคลับ สปนเตอร เชียงราย 2021” 
คร้ังท่ี 1 โดย ชมรมกีฬาวายน้ํา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงราย ณ สระวายน้ํา
ลูกพอขุนเม็งราย จ.เชียงราย วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

เด็กชายนภนต โตสําลี ม.2/1

ถวยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
คะแนนรวมบุคคล รุนอายุ 14 ป ชาย 
   1. เหรียญเงิน ฟรีสไตล 50 เมตร
   2. เหรียญเงิน กบ 100 เมตร
   3. เหรียญทอง ผีเส้ือ 50 เมตร
   4. เหรียญทองแดง กรรเชียง 100 เมตร
   5. เหรียญเงิน ฟรีสไตล 100 เมตร
   6. เหรียญทองแดง กบ 50 เมตร
   7. เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร
   8. เหรียญทอง ผีเส้ือ 100 เมตร
   การแขงขันกีฬาวายน้ํา “แมโจโอเพน คร้ังท่ี 10” โดย มหาวิทยาลัย
แมโจและสมาคมกีฬาวายน้ํา จังหวัดเชียงใหม ณ สระวายน้ําอุบลรัตน
ราชกัญญา มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 3-4 เมษายน 2564 (ระดับจังหวัด)

• 

• 
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เด็กชายธนบดี สีหโสภณ ม.2/1

เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 
โครงการ Thailand Academic Contest (ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 
โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
(ระดับประเทศ)

• 

• 

• 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
รายการ Thailand Mathematical Talent Search (TMTS) 
จัดโดย Math Mission Thailand สิงหาคม 2564 (ระดับประเทศ)

1. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
2. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
3. รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564 
(รอบคัดเลือกตัวแทน (ระดับจังหวัด)
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

เด็กชายณัฐกิตต์ิ สุนันท ช้ัน ม.2/2

รางวัลชนะเลิศ วายน้ําประเภทวายกบ 20 เมตร ชาย 
รายการ Arena Thailand Swimming Championship 2020
วันท่ี 20 กันยายน 2564 
(ระดับประเทศ)

เด ็กหญ ิงภูษณ ิศา คงเหลือ ม.2/2 

รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนภาคเหนือ รุน Pre-Teenage  
การแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise 
Thailand Championship 2022 
(ระดับภาค)
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เด็กชายธนบดี สีหโสภณ ม.2/1

เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 
โครงการ Thailand Academic Contest (ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 
โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
(ระดับประเทศ)

• 

• 

• 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
รายการ Thailand Mathematical Talent Search (TMTS) 
จัดโดย Math Mission Thailand สิงหาคม 2564 (ระดับประเทศ)

1. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
2. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
3. รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564 
(รอบคัดเลือกตัวแทน (ระดับจังหวัด)
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

เด็กชายณัฐกิตต์ิ สุนันท ช้ัน ม.2/2

รางวัลชนะเลิศ วายน้ําประเภทวายกบ 20 เมตร ชาย 
รายการ Arena Thailand Swimming Championship 2020
วันท่ี 20 กันยายน 2564 
(ระดับประเทศ)

เด ็กหญ ิงภูษณ ิศา คงเหลือ ม.2/2 

รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนภาคเหนือ รุน Pre-Teenage  
การแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise 
Thailand Championship 2022 
(ระดับภาค)

เด ็กหญ ิงกนกอร กาญ จนรังส ี ม.2/4

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โครงการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 
ประจําป พ.ศ.2563 บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
วันท่ี 5 กันยายน 2564 (ระดับประเทศ)

1. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง 
     วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง
     วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง
     วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4. รางวัลชมเชย 
     วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
     การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ. 2564 
(รอบคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด) โดย สํานักงานโครงการวัดทักษะ
วิชาการระดับชาติ (สวช.) รวมกับ ภาคีเครือขายโรงเรียนท่ัวประเทศ
วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

เด ็กหญ ิงนันท ิพร ทองมณ ี ม.2/4

รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ 
การแขงขัน TAC Contest โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต 
(ประเทศไทย) จํากัด ณ โรงเรียนหอพระ วันท่ี 18 เมษายน 2564
(ระดับภาค)

รางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
การแขงขัน TAC Contest โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต 
(ประเทศไทย) จํากัด วันท่ี 5 กันยายน 2564 (สอบ Online)
(ระดับประเทศ)

รางวัลเหรียญทองแดง 
การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 (สอบ Online) (ระดับจังหวัด)

รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร
การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 (สอบ online) (ระดับจังหวัด)

ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันสอบทักษะ
วิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทน
(ระดับจังหวัด) วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 (ระดับจังหวัด)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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เด็กชายจิระวัฒน โตวัฒนนิมิต ม.2/4

1. Gold Prize รุน Piano Duet อายุไมเกิน 16 ป  
    รายการ   Yamaha Thailand Music Festival (YTMF)

2. Gold prize  รุน Open Class รายการ  Asia Pacific 
    International Arts Festival (APIAF) รอบ premaliry round 
    เขารอบ DVD Audition รอแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ป 2565

3. First Prize รายการ  International Youth Music 
    Competitions - IYMC
4. First Prize  รายการ Osaka International Music 
    Competition (section I) Section I age-J เขารอบ DVD Audition 
ไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศท่ีประเทศญ่ีปุน ป 2565

5. Silver Prize Category Youth A รายการ  The 2nd Bangkok    
    International Piano Competition (BIPC) 
    (ระดับประเทศ)

เด็กชายกรกมล อมรทัตพงษ ม.2/10 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
การแขงขัน Cmi Badminton Tournament คร้ังท่ี 3 
วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2564 
(ระดับจังหวัด)

เด ็กหญ ิงภัทรพ ีร ศรีด ี ม.2/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   BI-FIN 100 เมตร Female Group D (ระดับภาค)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
BI-FIN 200 เมตร Female Group D การแขงขันกีฬาดําน้ํา 
(Fish Swimming) ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 5 “
Thailand Fish Swimming championship 2021” 
ณ สระวายน้ําศูนยกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังษิต วันท่ี 16-19 ธันวาคม 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 
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เด็กชายจิระวัฒน โตวัฒนนิมิต ม.2/4

1. Gold Prize รุน Piano Duet อายุไมเกิน 16 ป  
    รายการ   Yamaha Thailand Music Festival (YTMF)

2. Gold prize  รุน Open Class รายการ  Asia Pacific 
    International Arts Festival (APIAF) รอบ premaliry round 
    เขารอบ DVD Audition รอแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ป 2565

3. First Prize รายการ  International Youth Music 
    Competitions - IYMC
4. First Prize  รายการ Osaka International Music 
    Competition (section I) Section I age-J เขารอบ DVD Audition 
ไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศท่ีประเทศญ่ีปุน ป 2565

5. Silver Prize Category Youth A รายการ  The 2nd Bangkok    
    International Piano Competition (BIPC) 
    (ระดับประเทศ)

เด็กชายกรกมล อมรทัตพงษ ม.2/10 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
การแขงขัน Cmi Badminton Tournament คร้ังท่ี 3 
วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2564 
(ระดับจังหวัด)

เด ็กหญ ิงภัทรพ ีร ศรีด ี ม.2/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   BI-FIN 100 เมตร Female Group D (ระดับภาค)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
BI-FIN 200 เมตร Female Group D การแขงขันกีฬาดําน้ํา 
(Fish Swimming) ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 5 “
Thailand Fish Swimming championship 2021” 
ณ สระวายน้ําศูนยกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังษิต วันท่ี 16-19 ธันวาคม 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 

1. เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ ม.2/4
2. เด็กหญิงพริมา มีลา ม.2/4
3. เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง ม.2/4

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ช่ือโครงงาน ผลการศึกษาการบําบัดน้ําท้ิงจากโรงอาหาร
ดวยวิธี FWS ของพืชทองถ่ิน
งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาคประจําป 2564 
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18, 27-28 สิงหาคม 2564
(ระดับภาค)

1. เด็กชายธนเสฏฐ กิตติพิตรพิบูล ม.2/4
2. เด็กชายศักยศรณ มีสุขเจาสําราญ ม.2/4
3. เด็กชายณัฏฐพัชร ทวีจันทร ม.2/4

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สาขาวิทยาศาสตรประยุกต
ช่ือโครงงาน โปรแกรมควบคุมไฟฟาและน้ําในบานผาน Arduiino 
งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาคประจําป 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18, 27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

เด็กชายกองการุณ จึงอยูสุข ม.3/1 

รับปการศึกษา 2563 
ประกาศนียบัตรรายการโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางคณิตศาสตร และรับเงินรางวัล 2,000 บาท 
วันท่ี 18 มกราคม 2564
(ระดับประเทศ)
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เด็กชายกองการุณ จึงอยูสุข ม.3/1 

รางวัลเหรียญทองแดงพรอมเกียรติบัตร 
1st Thailand Mathematical Talent Search (TMTS) 2021 
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันรายการ Tournament of Towns 
ซ่ึงเปนรายการระดับโลกจากรัสเซีย 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 (ระดับประเทศ)

อันดับท่ี 21 จาก 286 คน 
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
โครงการสอบท็อป เทสท เซ็นเตอร วันท่ี 11 ตุลาคม 2564
 (ระดับประเทศ)

การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําป 2564
วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 
(ระดับประเทศ)

เด็กชายธีรดนย พุฒิไพโรจน ม.3/1

รางวัลเยาวชนดีเดน
ในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564
โดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 20 กันยายน 2564 (ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงวรวลัญช เจริญศรี ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาโปโลน้ําชิงชนะเลิศ
แหงประไทย ประจําป 2564 (Thailand Water Polo Championships 
2021) ณ สระวายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ (ระดับประเทศ)

นางสาวพรวรินทร เทพน้ําทิพย ม.3/1

รางวัลชมเชย ประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีประจําป 2564 
หัวขอ “13 กุมภาพันธ วันนกเงือก” จากเครือขายเยาวชนไทยรักษปา จังหวัด
เชียงใหม วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 
(ระดับจังหวัด)

• 

• 

• 
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เด็กชายกองการุณ จึงอยูสุข ม.3/1 

รางวัลเหรียญทองแดงพรอมเกียรติบัตร 
1st Thailand Mathematical Talent Search (TMTS) 2021 
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันรายการ Tournament of Towns 
ซ่ึงเปนรายการระดับโลกจากรัสเซีย 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 (ระดับประเทศ)

อันดับท่ี 21 จาก 286 คน 
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
โครงการสอบท็อป เทสท เซ็นเตอร วันท่ี 11 ตุลาคม 2564
 (ระดับประเทศ)

การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําป 2564
วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 
(ระดับประเทศ)

เด็กชายธีรดนย พุฒิไพโรจน ม.3/1

รางวัลเยาวชนดีเดน
ในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564
โดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 20 กันยายน 2564 (ระดับจังหวัด)

เด็กหญิงวรวลัญช เจริญศรี ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาโปโลน้ําชิงชนะเลิศ
แหงประไทย ประจําป 2564 (Thailand Water Polo Championships 
2021) ณ สระวายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ (ระดับประเทศ)

นางสาวพรวรินทร เทพน้ําทิพย ม.3/1

รางวัลชมเชย ประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีประจําป 2564 
หัวขอ “13 กุมภาพันธ วันนกเงือก” จากเครือขายเยาวชนไทยรักษปา จังหวัด
เชียงใหม วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 
(ระดับจังหวัด)

• 

• 

• 

นางสาวลักษ ิกา เผ ือกผล ม.3/3 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการประกวดออกแบบ infographic สรางสรรคส่ือ 
ปลูกจิตสํานึก สืบสาน รักษา และตอยอดพระราชกรณียกิจ 
จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 (ระดับประเทศ)

นายทัพพสาร อ ิ่มใจ ม.3/9

รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษา  ประกวดกลาวสุนทรพจน 
หัวขอ “จิตสํานึกเยาวชน ไมทนการทุจริต” 
โครงการผลิตส่ือรณรงคเพ่ือสรางกระแสตอตานการทุจริต 
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 17 สิงหาคม 2564
 (ระดับจังหวัด)

นายภูริ ภูธงชัยฤทธ์ิ ม.3/4

เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
โครงการ Thailand Academic Contest ระดับภาคเหนือ 
คร้ังท่ี 3 โดย บริษัท  อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
วันท่ี 30 เมษายน 2564 (ระดับภูมิภาค) 

เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
โครงการ Thailand Academic Contest (ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 2 
โดย บริษัท  อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย)จํากัด 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 (ระดับประเทศ) 

รางวัลเยาวชนดีเดน ในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 
2564 โดย สมาคมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 20 กันยายน 2564
(ระดับภูมิจังหวัด) 

• 

• 

• 

• 
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1. เด็กชายเฉลิมราช ธรรมแสน ม.3/13
2. เด็กชายญาณภัทร ถนอมกุลกาญจน ม.2/6
3. เด็กชายภูมิบดินทร คงเพ็ช ม.3/7
4. เด็กชายชัยยิด ฮุเซน ชาห ม.3/13

รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค
นักกีฬารักบ้ีฟุตบอลของโรงเรียนจากการแขงขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน ชิงชนะ
เลิศภูมิภาคแหงประเทศไทย ประจําภาคเหนือ 
เม่ือวันท่ี 11 – 12 ธันวาคม 2564  ณ สนามกีฬาอบต.สุเทพ จังหวัด
เชียงใหม  จัดโดย สมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (ระดับภูมิภาค)

1. นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4
2. นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
3. นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรกายภาพ  ช่ือโครงงาน การพัฒนาระบบการขนสง
ขาวสารเปลือกผานระบบ Liquid Sand งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิ
ภาคประจําป 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภูมิภาค)

1. นางสาวปภาดา บุณยราศรัย ม.3/1 
2. เด็กหญิงไมดา มุกลดา กูยอง ม.3/1 
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีสวัสด์ิเพ็ญ ม.3/1 
4. นางสาวธัญญาดา ทองใบ ม.3/2 
5. นางสาวพอใจ พงศศรีวัฒน ม.3/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดคลิปวิดีโอหัวขอ "เยาวชนยุคใหม ใสใจฝุนจ๋ิว PM2.5" 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย
แหงประเทศไทย (ระดับประเทศ)
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1. เด็กชายเฉลิมราช ธรรมแสน ม.3/13
2. เด็กชายญาณภัทร ถนอมกุลกาญจน ม.2/6
3. เด็กชายภูมิบดินทร คงเพ็ช ม.3/7
4. เด็กชายชัยยิด ฮุเซน ชาห ม.3/13

รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค
นักกีฬารักบ้ีฟุตบอลของโรงเรียนจากการแขงขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน ชิงชนะ
เลิศภูมิภาคแหงประเทศไทย ประจําภาคเหนือ 
เม่ือวันท่ี 11 – 12 ธันวาคม 2564  ณ สนามกีฬาอบต.สุเทพ จังหวัด
เชียงใหม  จัดโดย สมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (ระดับภูมิภาค)

1. นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4
2. นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
3. นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรกายภาพ  ช่ือโครงงาน การพัฒนาระบบการขนสง
ขาวสารเปลือกผานระบบ Liquid Sand งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิ
ภาคประจําป 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภูมิภาค)

1. นางสาวปภาดา บุณยราศรัย ม.3/1 
2. เด็กหญิงไมดา มุกลดา กูยอง ม.3/1 
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีสวัสดิ์เพ็ญ ม.3/1 
4. นางสาวธัญญาดา ทองใบ ม.3/2 
5. นางสาวพอใจ พงศศรีวัฒน ม.3/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดคลิปวิดีโอหัวขอ "เยาวชนยุคใหม ใสใจฝุนจ๋ิว PM2.5" 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย
แหงประเทศไทย (ระดับประเทศ)

1. นางสาวกัญญาณัฐ ตันสกุล ม.3/4 
2. เด็กหญิงณัฐธยาน โตสุโขวงศ ม.3/4
3. เด็กหญิงณิชารีย มีราจง ม.3/4

รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรกายภาพ  ช่ือโครงงาน กระดาษดูดซับน้ํามันจาก
การทําอาหารจากเปลือกไขและปอสา งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาค
ประจําป 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

1. เด็กชายกัณฑอเนก ทีฆะสุข ม.3/4
2. เด็กหญิงจิณหวรา เกตุวราภรณ ม.3/4
3. นางสาวพันกานต ภูมิคอนสาร ม.3/4

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรกายภาพ ช่ือโครงงาน ยาสีฟนยอมคราบจุลินทรีย 
งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาคประจําป 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

1. เด็กหญิงพัณนิตา ผลพานิช ม.3/4
2. นางสาวนรีกานต โพธิวงค ม.3/4
3. นางสาวมัทธิตา ตะอุน ม.3/4 

รางวัลเชิดชูเกียรติ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  ช่ือโครงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลาสเตอรยาจากโดมิเฟน โบรไมต ดวยระบบนาโนอิมัลชัน
และระบบเอทโธโซม งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาค
ประจําป 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)
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1. เด็กหญิงกชณิช สีหานาถ ม.3/4
2. นายจิรวัฒน ตันอุด ม.3/4 
3. นางสาวณชนก นอยม่ัน ม.3/4

รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรประยุกต  ช่ือโครงงาน เคร่ืองควบคุมไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาคประจําป 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

1. เด็กชายพัสกร มีชัย ม.3/3
2. นางสาวณัฐณิชา เกตะมะ ม.3/3
3. เด็กหญิงรินรดา จิตระวิชเวช ม.3/3
4. นายโชติวัฒนา กันทะมูล ม.3/3
5. นายปรีชาพล สีระแกว ม.3/3
6. น.ส.ปฐมาส ตรุษไทย ม.3/3
7. น.ส.ลักษิกา เผือกผล ม.3/3
8. น.ส.ชนันทภัสส ตาเจริญเมือง ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดชุมนุมนักดาราศาสตรรุนเยาว (ระดับประเทศ) งานเวที
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 17 
โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
และ มูลนิธิเอสซีจี ประจําป พ.ศ. 2564 
วันท่ี 9 – 14 พฤศจิกายน 2564  (ระดับประเทศ)

1. เด็กหญิงชนิตา คุตตะเทพ ม.3/4
2. เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม ม.3/4
3. นายชยพล วองชาญอุดม ม.3/4 

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรชีวภาพ  ช่ือโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับน้ําและการดักจับไขมันของเพคตินจากกระเจ๊ียบเขียว เปลือก
กลวย และเปลือกสม  งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาค
ประจําป 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)
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1. เด็กหญิงกชณิช สีหานาถ ม.3/4
2. นายจิรวัฒน ตันอุด ม.3/4 
3. นางสาวณชนก นอยม่ัน ม.3/4

รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรประยุกต  ช่ือโครงงาน เคร่ืองควบคุมไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาคประจําป 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

1. เด็กชายพัสกร มีชัย ม.3/3
2. นางสาวณัฐณิชา เกตะมะ ม.3/3
3. เด็กหญิงรินรดา จิตระวิชเวช ม.3/3
4. นายโชติวัฒนา กันทะมูล ม.3/3
5. นายปรีชาพล สีระแกว ม.3/3
6. น.ส.ปฐมาส ตรุษไทย ม.3/3
7. น.ส.ลักษิกา เผือกผล ม.3/3
8. น.ส.ชนันทภัสส ตาเจริญเมือง ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดชุมนุมนักดาราศาสตรรุนเยาว (ระดับประเทศ) งานเวที
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 17 
โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
และ มูลนิธิเอสซีจี ประจําป พ.ศ. 2564 
วันท่ี 9 – 14 พฤศจิกายน 2564  (ระดับประเทศ)

1. เด็กหญิงชนิตา คุตตะเทพ ม.3/4
2. เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม ม.3/4
3. นายชยพล วองชาญอุดม ม.3/4 

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยา
ศาสตรชีวภาพ  ช่ือโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับน้ําและการดักจับไขมันของเพคตินจากกระเจ๊ียบเขียว เปลือก
กลวย และเปลือกสม  งานสัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาค
ประจําป 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 (ระดับภาค)

1. นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4 
2. เด็กหญิงนภัสนันท โพธ์ิดา ม.3/4
3. นางสาวชนกพร เพ่ิมพูล ม.3/4
4. เด็กหญิงณภัสพร ฤทธ์ิเทพ ม.3/4
5. เด็กหญิงณิชารีย มีราจง ม.3/4
6. นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4

รางวัลชมเชย สาขาชีวภาพ
เร่ือง Realistic knee joint model for physiotherapy
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – มูลนิธิเอสซีจี ประจํา
ป 2564 วันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2564 (online) ระดับประเทศ)

1. เด็กหญิงทยิดา กาบุญเรือง ม.3/4
2. เด็กหญิงกชณิช สีหานาถ ม.3/4
3. เด็กหญิงชนิตา คุตตะเทพ ม.3/4
4. เด็กหญิงจิณหวรา เกตุวราภรณ ม.3/4
5. นางสาวกัญญาณัฐ ตันสกุล ม.3/4
6. นางสาวณชนก นอยม่ัน ม.3/4
7. นางสาวธัญยธรณ แสงศรีจันทร ม.3/4
8. เด็กหญิงณัฐธยาน โตสุโขวงศ ม.3/4

รางวัลชนะเลิศ สาขาชีวภาพ
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – มูลนิธิเอสซีจี ประจําป 2564 
วันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2564 (online) (ระดับประเทศ)

1. นางสาวมัทธิตา ตะอุน ม.3/4
2. นางสาวนรีกานต โพธิวงค ม.3/4
3. นายชยพล วองชาญอุดม ม.3/4
4. นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4
5. เด็กชายสีหบดินทร ยธิกุล ม.3/4
6. นางสาวพิริยาภรณ ฟูเจริญ ม.3/4
7. นางสาววรยา พงษชัยสิทธ์ิ ม.3/4
8. เด็กหญิงชญภัค สาทํา ม.3/4
9. เด็กหญิงฐิติชญา ใจมา ม.3/4
10. เด็กหญิงรัญธิดาภา สิงหชัย ม.3/4

   1. รางวัลชนะเลิศ สาขากายภาพ
   2. รางวัลขวัญใจนิทรรศการ (ระบบออนไลน) กิจกรรมเร่ือง Physical in Kanom 
Tian การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – มูลนิธิเอสซีจี ประจําป 2564 
วันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2564 (online) (ระดับประเทศ)
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1. นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4
2. นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
3. นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4

     การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
สวนภูมิภาค ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ระดับภาค)

นายปริชาพล สีระแกว ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายพัสกร มีชัย ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวปฐมาส ตรุษไทย ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวลักษิกา เผือกผล ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวณัฐณิชา เกตะมะ ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวดากานดา ปยะกรทวีรุง ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงรินรดา จิตระวิชเวช ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวชนันทภัสส ตาเจริญเมือง ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

Bronze Prize 
การแขงขัน 2021 Seoul International Invention fair 
(Online) วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2564 
(ระดับประเทศ)

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 
เร่ืองการพัฒนาระบบขนสงขาวสารเปลือกผานระบบ Liquid sand
เวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาว(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 17 
วันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 

ประเภท “ชุมนุมนักดาราศาสตรรุนเยาว”

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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1. นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4
2. นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
3. นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4

     การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
สวนภูมิภาค ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 18,27-28 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ระดับภาค)

นายปริชาพล สีระแกว ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายพัสกร มีชัย ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวปฐมาส ตรุษไทย ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวลักษิกา เผือกผล ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวณัฐณิชา เกตะมะ ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวดากานดา ปยะกรทวีรุง ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงรินรดา จิตระวิชเวช ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวชนันทภัสส ตาเจริญเมือง ม.3/3
รางวัล ชนะเลิศ

Bronze Prize 
การแขงขัน 2021 Seoul International Invention fair 
(Online) วันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 2564 
(ระดับประเทศ)

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 
เร่ืองการพัฒนาระบบขนสงขาวสารเปลือกผานระบบ Liquid sand
เวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาว(ระดับประเทศ) คร้ังท่ี 17 
วันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 (ระดับประเทศ)

• 

• 

ประเภท “ชุมนุมนักดาราศาสตรรุนเยาว”

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เด็กชายนันทวัฒน ภูสมบุญ ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายธนกฤต พิทักษ ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายวรัต เขมาลีลากุล ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายชินบัญชร จักรอิศราพงศ ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายศักยศรณ มีสุขเจาสําราญ ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรืองรักษ ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายธนเสฏฐ กิตติพิตรพิบูล ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายธารา ทิพยพยอม ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายสุวีร ชาบรา ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กชายกวิน วัฒนสิทธิกุล ม.2/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

ประเภท “ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุนเยาว”
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นางสาวเขมจิรา ศรีประสาท ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวนพภัสสร บริบูรณ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวชนิอุสา ณ เชียงใหม ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาววริษา ปญญาแกว ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวนันทนภัส พันวัน ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวพันกานต ภูมิคอนสาร ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

ประเภท “ชุมนุมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว”
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นางสาวเขมจิรา ศรีประสาท ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวนพภัสสร บริบูรณ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวชนิอุสา ณ เชียงใหม ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาววริษา ปญญาแกว ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวนันทนภัส พันวัน ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางสาวพันกานต ภูมิคอนสาร ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 2

ประเภท “ชุมนุมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว”

เด็กหญิงจิณหวรา เกตุวราภรณ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวกัญญาณัฐ ตันสกุล ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงทยิดา กาบุญเรือง ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวธัญยธรณ แสงศรีจันทร ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐธยาน โตสุโขวงศ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวณชนก นอยม่ัน ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงกชณิช สีหานาถ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงชนิตา คุตตะเทพ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

ประเภท “ชุมนุมนักส่ิงแวดลอมรุนเยาว”
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เด็กหญิงณิชารีย มีราจง ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาวชนกพร เพ่ิมพูล ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กหญิงณภัสพร ฤทธ์ิเทพ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กหญิงนภัสนันท โพธ์ิดา ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

ประเภท “ชุมนุมนักสัตววิทยารุนเยาว”
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เด็กหญิงณิชารีย มีราจง ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาววชิรญาณ รัตนจันตา ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาวชนกพร เพ่ิมพูล ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางสาวณภัทร จันทรทอง ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กหญิงณภัสพร ฤทธ์ิเทพ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กหญิงนภัสนันท โพธ์ิดา ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

ประเภท “ชุมนุมนักสัตววิทยารุนเยาว”

นายจิรัฐพล ใจคําสืบ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นายชยพล วองชาญอุดม ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายสีหบดินทร ยธิกุล ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวพิริยาภรณ ฟูเจริญ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวนรีกานต โพธิวงค ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาวมัทธิตา ตะอุน ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงชญภัค สาทํา ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

นางสาววรยา พงษชัยสิทธ์ิ ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงฐิติชญา ใจมา ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงรัญธิดาภา สิงหชัย ม.3/4
รางวัล ชนะเลิศ

ประเภท “ชุมนุมนักฟสิกสรุนเยาว”



60

เด็กหญิงพริมา มีลา ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐนันท ยืนยงธรรม ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงกชพร เพ่ิมกําลังพล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐปภัสร อินประมูล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงชุติญา เลิศเตชะสกุล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงปาลิตา หวังชนะ ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงพีรญาณ พลเย่ียม ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

ประเภท “ชุมนุมนักเคมีรุนเยาว”
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เด็กหญิงพริมา มีลา ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐนันท ยืนยงธรรม ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงกชพร เพ่ิมกําลังพล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐปภัสร อินประมูล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงชุติญา เลิศเตชะสกุล ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงปาลิตา หวังชนะ ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงพีรญาณ พลเย่ียม ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี ม.2/4
รางวัล ชนะเลิศ

ประเภท “ชุมนุมนักเคมีรุนเยาว”

เด็กชายธนวิชญ เอ้ือหย่ิงศักด์ิ 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายพันธุพิภพ กองบุญเทียม 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายณัฏฐพัชร ทวีจันทร 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กชายพุฒิพงศ ปญญาศิริวงค 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงศุภิฌาย พงษประเสริฐ 
ม.2/4 

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐชนันท ชมพูนุทแจมจรัส 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงกนกอร กาญจนรังษี 
ม.2/4 

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงมีนา ประดิษฐสอน 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงธนภร ศรีวิชัย 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงชลธิชา กรวดสูงเนิน 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิงภิญญาพัชญ หาญเทอดสิทธ์ิ 
ม.2/4

รางวัล ชนะเลิศ

ประเภท “ชุมนุมนักธรณีวิทยารุนเยาว”
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เด็กชายรอยล อนุกูล ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายภูริ ภูธงชัยฤทธ์ิ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กชายสิรวิชญ ต้ังตรงทรัพย ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายจิรวัฒน ตันอุด ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กชายกัณฑอเนก ทีฆะสุข ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายชยุตพงค พงศศรี ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

ประเภท “ชุมนุมนักกีฏวิทยารุนเยาว”
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เด็กชายรอยล อนุกูล ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายภูริ ภูธงชัยฤทธ์ิ ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กชายสิรวิชญ ต้ังตรงทรัพย ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายจิรวัฒน ตันอุด ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

เด็กชายกัณฑอเนก ทีฆะสุข ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นายชยุตพงค พงศศรี ม.3/4
รางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ 1

ประเภท “ชุมนุมนักกีฏวิทยารุนเยาว”

เด็กชายกรกมล อมรทัตพงษ ม.2/10 
เหรียญเงิน

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายกันตธี กลมออน ม.2/5
เหรียญเงิน

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชานธนบดี สีหโสภณ ม.2/1
เหรียญเงิน

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล ม.1/10
เหรียญทองแดง

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายธนวิชญ ตันเจริญ ม.1/6
เหรียญทองแดง

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายวรัต เขมาลีลากุล ม.2/4
เหรียญทองแดง

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กหญิงอนิกา มาเรีย ดาซิลโล ม. 2/5
เหรียญทองแดง

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายศิวกร เปยปลูก ม. 2/5
เหรียญทองแดง

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กหญิงอริสา มิคาเอลา ฮีโรนิมี ม.2/5
รางวัลชมเชย

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กชายกิตติพิชศ ปานพาน ม.2/5
รางวัลชมเชย

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

เด็กหญิงเพลิน ไชยวรรณ อุทัยยศ ม.1/10
รางวัลชมเชย

วิชา ภาษาอังกฤษ เลเวล 4

     “Asian Science and Mathematics Olympiad หรือ ASMO (แอสโม) การสอบ
วัดระดับ และการสอบแขงขันภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สอบ Online 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 (ระดับประเทศ)

สอบโครงการพิเศษตาง ๆ
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เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล ม.1/10
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงกชพร เพ่ิมกําลังพล ม.2/4
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี ม.2/4
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด ม.1/6
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายพัฒธนะพงศ ตันตระวรศิลป ม.1/6
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง ม.2/4
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด ม.1/6
รางวัลเหรียญทอง

วิชา คณิตศาสตร ม.1

เด็กชานธนบดี สีหโสภณ ม.2/1
รางวัลชมเชย

วิชา คณิตศาสตร ม.1

เด็กชายสิรวิชญ กิตติเฉลิมโรจน ม.1/7
เหรียญทองแดง

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายเขมณัฎฐ ตนใส ม.1/9
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3
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เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล ม.1/10
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงกชพร เพ่ิมกําลังพล ม.2/4
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี ม.2/4
เหรียญเงิน

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด ม.1/6
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายพัฒธนะพงศ ตันตระวรศิลป ม.1/6
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง ม.2/4
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด ม.1/6
รางวัลเหรียญทอง

วิชา คณิตศาสตร ม.1

เด็กชานธนบดี สีหโสภณ ม.2/1
รางวัลชมเชย

วิชา คณิตศาสตร ม.1

เด็กชายสิรวิชญ กิตติเฉลิมโรจน ม.1/7
เหรียญทองแดง

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3

เด็กชายเขมณัฎฐ ตนใส ม.1/9
รางวัลชมเชย

วิชา วิทยาศาสตร เลเวล 3 เด็กชายกีรติกวิน มานพ 
ม.1/10

เด็กชายวิน ชยากรคงวุฒิ 
ม.1/10

เด็กชายภูมิพุทธา ขาลสุวรรณ 
ม.1/10

เด็กชายหัฏฐพงษ ทิพยสุขุม 
ม.1/10

เด็กชายภูมิกมล จันตะนารี 
ม.1/10

เด็กชายวรกันต ฐิติจํารัส 
ม.1/10

เด็กชายพีรธัช มหาเทพ 
ม.1/10

เด็กชายภูเมศ ชูพันธ 
ม.1/10

เด็กชายพีระเพียร พุทธเมฆ 
ม.1/10

เด็กชายชวัลวิทย ตันชัยสวัสด์ิ 
ม.1/10

วิชาภาษาอังกฤษ

การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําป 2564 
ผานรอบคัดเลือกตัวแทน (ระดับจังหวัด) 
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เด็กหญิงนาราภัทร สมบูรณ 
ม.1/10

เด็กหญิงญาณิน จงสุวรรณ 
ม.1/10

เด็กชายกิตติพิชศ ปานพาน 
ม.2/5

เด็กชายอินทนน วงศใหญ 
ม.1/10

เด็กชายธนภูมิ สองศรี 
ม.1/10

เด็กหญิงเพลิน ไชยวรรณ อุทัยยศ 
ม.1/10
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เด็กหญิงนาราภัทร สมบูรณ 
ม.1/10

เด็กหญิงญาณิน จงสุวรรณ 
ม.1/10

เด็กชายกิตติพิชศ ปานพาน 
ม.2/5

เด็กชายอินทนน วงศใหญ 
ม.1/10

เด็กชายธนภูมิ สองศรี 
ม.1/10

เด็กหญิงเพลิน ไชยวรรณ อุทัยยศ 
ม.1/10 เด็กชายกองการุณ จึงอยูสุข 

ม.3/1
วิชาคณิตศาสตร 

- วิทยาศาสตร

เด็กชายพีรัช สมบูรณ 
ม.2/4

วิชาวิทยาศาสตร 
- ภาษาอังกฤษ

เด็กชายศิร ต้ังจิตรตระกูล 
ม.3/3

วิชาคณิตศาสตร 
- วิทยาศาสตร

เด็กชายกรกมล อมรทัตพงษ 
ม.2/10

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล 
ม.1/10

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายพันธุพิภพ กองบุญเทียม 
ม.2/4

วิชาวิทยาศาสตร

เด็กหญิงกชพร เพ่ิมกําลังพล 
ม.2/4

วิชาคณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงจรัสวรรณ ตรีอินทอง 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐชยา จันทรแดง 
ม.3/11

วิชาวิทยาศาสตร - ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงจอมขวัญ พัวพรสวรรค 
ม.1/6

วิชาวิทยาศาสตร

วิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร, ภาษาอังกฤษ
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เด็กหญิงกนกอร กาญจนรังษี 
ม.2/4

วิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร

เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายจิรภัทร พงษใจมา 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนวิชญ ตันเจริญ 
ม.1/6

วิชาวิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงอริสา มิคาเอลา ฮีโรนิมี 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายวรัต เขมาลีลากุล 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนบดี สีหโสภณ 
ม.2/1

วิชาคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง 
ม.2/4

วิชาวิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนกฤต พิทักษ ม.2/4
วิชาคณิตศาสตร 

– วิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ
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เด็กหญิงกนกอร กาญจนรังษี 
ม.2/4

วิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร

เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงนันทิพร ทองมณี 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายจิรภัทร พงษใจมา 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนวิชญ ตันเจริญ 
ม.1/6

วิชาวิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงอริสา มิคาเอลา ฮีโรนิมี 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายวรัต เขมาลีลากุล 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนบดี สีหโสภณ 
ม.2/1

วิชาคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงณัชชา ตุนาโปง 
ม.2/4

วิชาวิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนกฤต พิทักษ ม.2/4
วิชาคณิตศาสตร 

– วิทยาศาสตร – ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงณัฐชนันท ชมพูนุทแจมจรัส 
ม.2/4

วิชาวิทยาศาสตร

เด็กชายวีราทร วงศใหญ 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด ม.1/6 
วิชาคณิตศาสตร 

- วิทยาศาสตร - ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงธารริน หลาอินสม 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนัทธมน จงปยะเลิศ 
ม.3/11

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงไมดา มุกลดา กูยอง 
ม.3/1

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายจิระวัฒน โตวัฒนนิมิต 
ม.2/4

วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายกิตติพิชศ ปานพาน 
ม.2/5

วิชาภาษาอังกฤษ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                       ปการศึกษา 2564

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ (ทัศนศิลป/ดนตรี)

สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาษาตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานบําเพ็ญประโยชน

ไมสังกัดกลุมสาระ

รวม

-

4

2

-

-

2

-

-

-

-

8

-

1

8

1

1

2

60

-

5

1

79

-

1

37

-

-

2

1

-

-

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

28

29

-

6

47

1

1

6

61

-

7

29

158

จํานวนรางวัล

ขอมูล: 1 พฤษภาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
ภาค

ระดับ
เขตพ้ืนท่ี

ระดับ
จังหวัด รวม
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นายวรรัฐ  บุญเชียง   ม.4/1

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับประภาค)

นางสาวสุทธาอร  อินเทพ   ม.4/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นายทีปกร  โตศักด์ิ   ม.4/3

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวกฤตยา  พันธุแพง    ม.4/3

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
                                       ปการศึกษา 2564
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นางสาวคันธาลักษณ  ริดพวง   ม.4/3

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี
นักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน  วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายทิวากร  มาบุญตัน   ม.4/3

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายอภิชาต  โชคธนศาลสมบัติ   ม.4/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายนิธิศ  ถิรโชติกุล   ม.4/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)
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คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายโสมนัส  เลิศพงศพิรุฬห   ม.4/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายชวกร  สิทธิวัง   ม.4/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายดรณ สุวรรณประเทศ   ม.4/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายกัณฑ  จันทรสะอาด   ม.4/3
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นางสาวจุฑามณี  จันทรตา   ม.4/10

• รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี 3
ประจําปพ.ศ. 2563 (TAC) วันท่ี 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหอพระ
จัดโดย บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
(ระดับภาค)

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี 2/2563
วันท่ี 5 กันยายน 2564 (แขงขันออนไลน) 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
(ระดับประเทศ)

นายณัฐพัชร  วรชยุตพงศ   ม.5/1 

รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันภาษาอังกฤษ KGL Contest in English 2021 (Level B1) 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 จัดโดย TBIZ EDUCATION
(ระดับประเทศ)

นางสาวปวันพัสตร เอลเลน เวลทช   ม.5/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวภารดี  รบเลิศ   ม.5/1

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายกฤษ  ฐิติจําเริญพร   ม.5/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี
นักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน  วันท่ี 20 กันยายน 2564
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายวัฒนพงษ  อุทธโยธา   ม.5/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ   ม.5/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี
นักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน  วันท่ี 20 กันยายน 2564
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)
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นายกฤตณัฐ  ยันตรพาณิชย   ม.5/1

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายอัศวิน  เยาวรัตน   ม.5/2

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี
นักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน  วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวสุกฤตา  กิตติประภัสสร   ม.5/2

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)
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                 • ถวยรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด
                  และเหรียญ Gold Award 
                  การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกรายการ “Phi MO Philippine
                 International Mathematical Olympiad 2021”
                 วันท่ี 30 เมษายน 2564  (ระบบออนไลน)  จัดโดย “Philippine
                 International Mathematical Olympiad” ประเทศฟลิปปนส
                  (ระดับนานาชาติ)

• รางวัล Gold Award 
การสอบแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกนานาชาติ AIMO - Asia International Mathematical
Olympiad Heat Round 2021  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน)  จัดโดย Asia
International Mathematical Olympiad Union (AIMO Union) องคกรระหวางประเทศ
(ระดับนานาชาติ)

• ถวยรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญ Gold Award 
การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกรายการ “BIG BAY BEI 2021 (BBB)”
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน)  จัดโดย OlympiadChampion Education
Center (OCEC) & MACAO ประเทศฮองกงและมาเกาท
(ระดับนานาชาติ)

• รางวัล Gold Award 
การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกรายการ “Thailand International Mathematical
Olympiad Final Round 2020- 2021 (TIMO)”  วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน) 
จัดโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮองกง 
(ระดับนานาชาติ)

• รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
  สาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติเน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ
ประจําป 2564 ประกาศวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน
วันท่ี 20 กันยายน 2564  จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายวริชช  เช้ือสะอาด   ม.5/3
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นายกรณณัฐนัย  นามสาธิมาพร   ม.5/3

• สาขาวิชาชีววิทยา
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)

• เหรียญทองแดง 
การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 18 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระดับประเทศ)

• รางวัลชนะเลิศ
งานตอบปญหาแพทยศาสตรวิชาการ คร้ังท่ี17 วันท่ี 4 กันยายน 2564 
ในรูปแบบออนไลน จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ระดับประเทศ)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายกันตรัต  เขมาลีลากุล   ม.5/3

• สาขาวิชาฟสิกส
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาฟสิกส
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)
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นางสาวพิมพนารา  ศรีสวัสด์ิ   ม.5/3

• สาขาวิชาดาราศาสตร
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาดาราศาสตร ม.ปลาย
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวกนกพร  ปลันธนดิลก   ม.5/3

• รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศลําดับท่ี 1
การแขงขันรอบสุดทายของโครงการหลักสูตรอบรมเขมขน 
ระยะส้ันแพทย-วิศวกรรมและวิทยาการขอมูลแพทย ประจําป 2564 
หัวขอ “Medical hackathon for chronic diseases” 
วันท่ี 18 กันยายน 2564 (ระบบซูม) จัดโดย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)
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นางสาวศิริภัสสร  อ้ึงวัฒนา   ม.5/3

รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันรอบสุดทายของโครงการหลักสูตรอบรมเขมขน ระยะส้ันแพทย-วิศวกรรม
และวิทยาการขอมูลแพทย ประจําป 2564 หัวขอ “Medical hackathon for chronicdiseases”
วันท่ี 18 กันยายน 2564 (ระบบซูม) จัดโดย คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายณภัทร  รัตนเดชสกุล   ม.5/3

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวณปยา  ลังกาฟา   ม.5/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวปรางคกัลยกร พิชัย   ม.5/3

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวนรีกานต  วงศธานี   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายธรรศ  ธัมมิกานนท   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายอชิระ  ประสิทธ์ิอยูศีล   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)
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คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวพัชรธิดา  วงศวัฒนดารา   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายธรรม  เลาหพูนรังษี   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันที่ 14 มกราคม 2565  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายเนติ  ธรรมฤกษฤทธ์ิ   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักด์ิ   ม.5/3
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นายพลชล  เข่ือนคํา   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาเคมี
วันท่ี 14 มกราคม 2565  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวปภาวรินทร  ญาสมุทร   ม.5/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายธนกฤษ  เดชอานันทภร   ม.5/3

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาฟสิกส
วันท่ี 14 มกราคม 2565  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นางสาวศรัณยา  ใบไม   ม.5/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวสิริกมล  เหมือนขวัญ   ม.5/4

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)

นายณภัทร  เกียรติไชยากร   ม.5/5

• รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันรอบสุดทายของโครงการหลักสูตรอบรมเขมขน 
ระยะส้ันแพทย-วิศวกรรมและวิทยาการขอมูลแพทย ประจําป 2564 
หัวขอ “Medical hackathon for chronic diseases”
วันท่ี 18 กันยายน 2564 (ระบบซูม) 
จัดโดย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
 (ระดับภาค)

นางสาวอรกัญญา  จิรสินการิน   ม.5/5

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)
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นางสาวสุธินันท  ใจมูล   ม.5/5

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวกฤติมา  บุญซาว   ม.5/5

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวบัณฑิตา  เพชรอําไพ   ม.5/6

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดภาพถายวิทยาศาสตร โครงการวิจิตรวิจัย (Image of Science) ประเภทยอดนิยม
ประจําป 2564  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน) 
จัดโดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
(ระดับประเทศ)

• รางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันประกวดเรียงความและการนําเสนอ (Video Presentation)
สําหรับผูเรียนภาษาเกาหลี
ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 
จัดโดย ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจําประเทศไทย
(Korean Education Center in Thailand)
(ระดับประเทศ)
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นายกฤษณ  เอมศิรานันท   ม.5/6

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาฟสิกส
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)

นางสาวธรรศพร เปาอินทร   ม.5/7

• สาขาวิชาเคมี
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต(ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

• รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 17
วันท่ี 18 – 22 ธันวาคม 2564 
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แขงขันรูปแบบ Remote Access Exam 
(ระดับประเทศ)

นางสาวพฤกษา  คุณาศิระ   ม.5/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(ระดับภาค)
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นางสาวกุลญรักษ  ไพบูลยธนศาล   ม.5/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาดาราศาสตร ม.ปลาย
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายจิตติภัธฆ  จิตม่ันชัยธรรม   ม.5/9 

รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง
ประเภท Immersion Finswimming 100 เมตร ชาย
การแขงขันกีฬาดําน้ําฟนสวิมม่ิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 5
วันท่ี 16–19 ธันวาคม 2564
ณ สระวายน้ําศูนยกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  จัดโดย สมาคมกีฬาดําน้ําแหงประเทศไทย
(ระดับประเทศ)

นายวริษฐ  วงศพาห   ม.5/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายพรรวินท  ทิมัน   ม.5/7

คายโอลิมปกวิชาการ สาขาชีววิทยา
วันท่ี 14 มกราคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)
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นางสาวภัทรวดี  หลอดี   ม.5/10

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวสิราวรรณ  สิริอารีย   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 จัดโดย
บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ) 

นายรวิภาส  ทิพยรัตน   ม.6/1

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
 (ระดับจังหวัด)
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นางสาวปยวรา  วรศิลปสุวรรณ   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายวสุ  ประสพลาภ   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวปวริศา  บัณฑิตอดิศักด์ิ   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาววาริศา  นาระทะ   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ) 
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นางสาวคชานันท  พันธไพศาล   ม.6/1

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
(ระดับจังหวัด)

นางสาวรดิศรา  ฐานานุกูล   ม.6/1

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายสิทธิพล  คําดา   ม.6/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)
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นางสาวพิมพณิชากร  อริยชัยกุล   ม.6/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวจอมพิมพ  ราชแพทยาคม   ม.6/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายชาญธิษณ  พัวศิริ   ม.6/1

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวแพรวา  ศรีจาด   ม.6/2

รางวัล “TOP Volunteer Award 2022” 
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัล “TOP Volunteer Award 2021” 
การแบงปนท่ียิ่งใหญ คือ การใหท่ีไมส้ินสุด  วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
จัดโดย ศูนยใหคําปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม
(ระดับประเทศ)
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นางสาวณิชากร  มาศวิเชียร   ม.6/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวขาวขวัญ  อุนแสง   ม.6/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวเมฎาร  อินทรฤทธ์ิ   ม.6/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวปพิชญา  โลรันยะ   ม.6/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)
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นายเสฎฐวุฒิ  ขันทสีมา   ม.6/3

• รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันรอบสุดทายของโครงการหลักสูตรอบรมเขมขน ระยะส้ันแพทย-วิศวกรรม
และวิทยาการขอมูลแพทย ประจําป 2564 หัวขอ “Medical hackathon for chronic diseases” 
วันท่ี 18 กันยายน 2564 (ระบบซูม)
จัดโดย คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

• เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับท่ี 16)
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวจุฑาทิพย  พันธพืช   ม.6/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายณัฐพล  เดชพุทธวัจน   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวธีราภรณ  เลิศพงศพิรุฬห   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นายปราณ  มุตตารักษ   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวพิศุทณี   งาเวียง   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายรัฐวิทย  อังกูรสิทธินนท ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวจริง  ใจจันทร   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวพิชญอาภา  เอ่ียมคณิตชาติ   ม.6/3

ประกาศเกียรติคุณ
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวสิรีธร  ศรีสุตา   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวศิริภา  อ้ึงวัฒนา   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวปุณริศา  บุณยรัตนวรรณลัย   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวขวัญชนก  เพียรชนะ   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวศรุดา  อินทโชติ   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวยุพาภรณ  อินตะราช   ม.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นายพัฒนภูมิ  สมบูรณ   ม.6/3

รางวัลผานเกณฑระดับเพชร 
การแขงขันตอบปญหาวิชาการ ระดับม.ปลาย วิชากฎหมายและการเมือง 
งาน Academic War สงครามแหงปญญา คร้ังท่ี 3 
วันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย Tcaster
(ระดับประเทศ)

นายนนทปวีร  ศิริรุงเรืองสาร   ม.6/3

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

• รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันเคมีระดับชาติ คร้ังท่ี 17
ระหวางวันท่ี 18 – 22 ธันวาคม 2564 
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แขงขันในรูปแบบ Remote Access Exam 
(ระดับประเทศ)

นายญาณวิชญ  ชูวงษ   ม.6/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวชมพูนุท  ชํานาญ   ม.6/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวภารดี  ศิริพันธ   ม.6/4

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวรชตวรรณ  นิรัญศิลป   ม.6/4

• รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
  สาขาส่ือมวลชนเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีปองกันปญหาสังคม
การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ
ประจําป 2564 ประกาศเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564
จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ระดับประเทศ)

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)
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นางสาวณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ   ม.6/5 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการแคมปผูประกอบการรุนเล็ก เด็กหัวการคา “WASTE TO WOW” 
วันท่ี 28 เมษายน 2564 (ระบบออนไลน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
(ระดับประเทศ)

• รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวพชรพร  แกวสุวรรณ   ม.6/5

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวสิรีธร  ธนะสาร   ม.6/5

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวชนจันทร  อินทรสิงห   ม.6/5

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นางสาวณัฏฐนิช  เธียรธัญญกิจ ม.6/6 

• เกียรติบัตรสุดยอดเยาวชนตนแบบแหงป (ประเภทเยาวชน)
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ รางวัล BEST OF YSC 
โครงการ “เยาวชนคนดี คนเกง มีคุณธรรม สรางสรรคพัฒนาสังคม”
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม จัดโดย
สภาองคกรเยาวชนสรางสรรคพัฒนาสังคม รวมกับสภาองคกรเยาวชนคนสรางชาติ
(ระดับประเทศ)

• โลเกียรติคุณ ผูมีความสามารถและผลงานเปนประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติ “บุคคลแหงชาติ” พุทธศักราช 2564
สาขาเยาวชนตนแบบตัวอยางดีเดน 
วันท่ี 4 เมษายน 2564  ณ หอประชุมไปรษณียไทย  กรุงเทพมหานคร
จัดโดยคณะกรรมการเครือขายสงเสริมสังคมไทย
(ระดับประเทศ)

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาษาอังกฤษ
ประกวดพูดสุนทรพจนเพ่ือวันคุมครองโลก (The Speech on Earth Day) 
วันท่ี 22 เมษายน 2564  จัดโดย โครงการประกวดสุนทรพจนเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงโลก Change the World speech Contest 
(ระดับประเทศ)

• รางวัลเยาวชนดีเดน
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลเยาวชนดีเดน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
วันท่ี 20 กันยายน 2564  จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน
วันท่ี 20 กันยายน 2564  จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
(ระดับจังหวัด)
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นางสาวไรวิลฬ  สิงหใส   ม.6/6 

รางวัล “TOP Volunteer Award 202” 
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัล “TOP Volunteer Award 2021” 
 การแบงปนท่ียิ่งใหญ คือ การใหท่ีไมส้ินสุด วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
จัดโดย ศูนยใหคําปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม
(ระดับประเทศ)

นางสาวอารดา  โอบนิธิสุรดิษ   ม.6/6 

รางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดเชียงใหม 
การคัดเลือกเยาวชนดีเดนเน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2564 ในโครงการ
มหกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564
วันท่ี 20 กันยายน 2564 จัดโดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายธรรณธร  ทิพยพะยอม   ม.6/6

คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวลักษิกา  รุจิเรขวัตร   ม.6/6

เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอับดับท่ี 9)
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวสุภัสสร  ศรีไพบูลย   ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวรุงวาสนา  พิละกันทา   ม.6/6

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นายชนธัญ  ลังกาพินธ   ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายกิตติพศ  หม่ืนจิตร   ม.6/6

ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีนักเรียน
ท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)
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นายธนัท  อนุสรณสมชาย   ม.6/7 

• รางวัลชนะเลิศ division 2
การแขงขัน Northern Thailand Junior Golf Club
วันท่ี 12 – 13 มิถุนายน 2564
ณ Chiang Mai Highlands Golf and Spa Resort เชียงใหม 
จัดโดย Junior Golf scoreboard , NTJGC
(ระดับภาค)

• รางวัลท่ี 2
การแขงขัน TGA-SINGHA Golf Ranking 2021-2022 
วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ Mae Moh Golf Course,
ลําปาง   จัดโดย Thailand Golf Association (TGA)
(ระดับประเทศ)

• ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี
นักเรียนท่ีสรางผลงานดีเดน วันท่ี 20 กันยายน 2564 
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม
(ระดับจังหวัด)

นายพศวีร  จําวงค   ม.6/7

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)

นางสาวสุชานันท  คันธา   ม.6/7

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand) 
(ระดับประเทศ)
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นางสาวธนวรรณ  กาคําเครือ   ม.6/7

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นางสาวภัสชล  เรือนสุภา   ม.6/8

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ) 

นางสาวพิมพชนก  ชาติมนตรี   ม.6/8

ประกาศเกียรติคุณ
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศคร้ังท่ี 2 (TESET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 12 กันยายน 2564 
จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand)
(ระดับประเทศ)

นายปุณยวีร  โกกิลานนท   ม.6/9 

• รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเด่ียวชาย
การแขงขันเทควันโดพุมเซออนไลน Taekwondo for all International
Virtual Poomsae Championship 2021
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 จัดโดย Taewondo Acadeny (Indea)
(ระดับนานาชาติ)

• รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันเทควันโดพุมเซออนไลน Shahai Chaina Internationa Taekwondo
Invitational Tournament 2021
วันท่ี 21 สิงหาคม 2564   จัดโดย Shanng hai taekwondo association
(ระดับนานาชาติ)
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นายอิทธิกูล  แกวมูล   ม.6/9 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 
การประกวดกลาวสุนทรพจน หัวขอ “จิตสํานึกเยาวชน ไมทนตอการทุจริต”ภายใตโครงการ
ผลิตส่ือรณรงคเพ่ือสรางกระแสตอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ช.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 17 สิงหาคม 2564  จัดโดย สํานักงาน ป.ช.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม
 (ระดับจังหวัด)

นางสาวนภัสสร   หลิดชิววงศ     ม.5/1 

นายกฤษ           ฐิติจําเริญพร      ม.5/1

นายวัฒนพงษ     อุทธโยธา         ม.5/1 

• รางวัลท่ี 1 ประเภทประยุกตใชงาน   
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 23 
National Software Contest 2021 (NSC 2021)
วันท่ี 19 มีนาคม 2564  ณ เว็บไซต National software Contest 
จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.)
(ระดับประเทศ)

• รางวัลเหรียญทอง   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาประยุกตศาสตร ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ระดับภูมิภาค ประจําป 2564 วันท่ี 27 สิงหาคม 2564
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในรูปแบบออนไลน
(ระดับภาค)

• รางวัล Best of the Best , รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรประยุกต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวระดับประเทศ
คร้ังท่ี 17  วันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ
และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(ระดับประเทศ) 
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นายธนพงศ  เทพรักษ        ม.6/7
นายณภัทร    อุนนะนันทน   ม.6/9

รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดคลิปวีดิโอส้ัน

ตอน #หยุดเหยียดไมเกลียดกันโครงการหยุดบูลล่ีดวยส่ือพีซี

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564  จัดโดย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

(ระดับประเทศ)

นางสาวคันธาลักษณ  ริตพวง   ม.4/3
นายทิวากร  มาตันบุญ                ม.4/3

• รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster 
• รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral
• สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ

การแขงขันระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตร และนวัตกรรม The 2nd International
Conference for Students in Science and Innovation ; ISSI
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร และนวัตกรรม
สําหรับนักเรียน คร้ังท่ี 2  และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 36
วันท่ี 8 – 9 กรกรฎาคม 2564 ระบบออนไลน
จัดโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
รวมกับศูนยมหาวิทยาลัย พสวท.คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ระดับนานาชาติ)

     นางสาวรินรดา    นะนิตย   ม.4/3
     นางสาวกัญชรส  มีรัตน     ม.4/3

รางวัล Popular Vote
การประกวดคลิปวีดิโอส้ัน

ตอน #หยุดเหยียดไมเกลียดกันโครงการหยุดบูลล่ีดวยส่ือพีซี

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564  จัดโดย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

(ระดับประเทศ)
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นายทีปกร  โตศักด์ิ                ม.4/3
นางสาวกฤตยา  พันธุแพง   ม.4/3

• รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster
• รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Oral
• สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การแขงขันระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตร และนวัตกรรม The 2nd International
Conference for Students in Science and Innovation; ISSI  ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมสําหรับนักเรียน คร้ังท่ี 2
และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน
พสวท. ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 36 วันท่ี 8 – 9 กรกรฎาคม 2564 ระบบออนไลน
จัดโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับ
ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ระดับนานาชาติ)

นางสาวพิชญชญาภา  บอคํา   ม.6/8
นางสาวนัทนัน  อินตะจักร         ม.6/8

รางวัลชนะเลิศ แขงขันตอบปญหาความรูท่ัวไป
เก่ียวกับประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมัน
การแขงขันงานสัปดาหภาษาเยอรมันออนไลน (Digital Week of the German
Language) วันท่ี 23,25,27 สิงหาคม 2564 จัดโดย สถาบันเกอเธกรุงเทพ
(ระดับประเทศ)



108

รางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน

ชิงชนะเลิศภูมิภาค แหงประเทศไทย
ประจําภาคเหนือ

วันท่ี 11 – 12 ธันวาคม 2564
ณ สนามกีฬาอบต.สุเทพ

จังหวัดเชียงใหม
จัดโดย สมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอล

แหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

(ระดับภาค)

นายสิทธิพล  คําดา                    ม.6/1 
นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ   ม.5/1 
นายกฤษ    ฐิติจําเริญพร          ม.5/1 

รางวัล MERIT 
การแขงขัน Asia Pacific ICT Alliance Awards
2020/2021 (APICTA 2020/2021)
วันท่ี 10 ธันวาคม 2564 แขงขันรูปแบบออนไลน
จัดโดย APICTA (ระดับประเทศ)

นายชินภัทร           อะปนะ                     ม.5/10
นายโชติพัฒน       จันทรจํานง             ม.5/8
นายนันทนัช          สิงสาทร                  ม.4/10
นายภูพิงค            แกนแกว                  ม.5/10
นายณัฐวัตร          แกวจีน                    ม.5/8
นายภาณุวัฒน      สิงหกันฑ                ม.5/8
นายพรรคพล        นําบุญจิตต             ม.5/10
นายเนติพงศ         คําพร                     ม.5/10
ดช. เฉลิมราช        ธรรมแสน               ม.3/13
ดช. นวภูมิ             เอ่ียมอองกิจ           ม.4/9
ดช. ญาณภัทร      ถนอมกุลกาญจน   ม.2/6
ดช. ภูมิบดินทร     คงเพ็ช                    ม.3/7
นายปรินทร           จึงเจริญ                 ม.4/9
ดช. ชัยยิด  ฮุเซน  ชาห                        ม.3/13
นายณภัทร            ขันดี                       ม.4/11
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นัืกเรียนืผููู้้้มีผู้ลงานืดีัเด่ันื 
โรงเรียนืปรินืส์รอยแยลส์วิัทยาลัย ปีการศึกษา 2564

(ข้้อมููล ณิ 11 กุุมภาพััื่นืธ์์ - 30 เมูษายนื 2564)
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การสอบแข่่งขั่นทัักษะภาษาอังกฤษ (ระดัับภาค)เหนือ ครั�งท่ั� 3 โดัยบริษัทั อคาเดัมิิค คอนเทัสต์์ (ประเทัศไทัย) 

จำำากัดั วัันอาทิัต์ย์ท่ั� 7 ม่ินาคมิ 2564 (ระดัับภาค)

นางสาววริิยา จัันทร์ิใส 

ม.3/2

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายอาณา นุสิทธิิ์� 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายกันตธีิ์ กลมอ่อน 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

นายภููริิ ภูู่ธิ์งชัยฤทธิิ์� 

ม.3/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กหญิิงจิัณณ์นิตา จิัตกุล 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธิ์าริา ทิพย์พะยอม 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธิ์นบดี็ สีห์โสภูณ 

ม.2/1

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กหญิิงพลอยวริินทร์ิ ชำานาญิ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง
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การสอบแข่่งขั่นทัักษะภาษาอังกฤษ (ระดัับภาค)เหนือ ครั�งท่ั� 3 โดัยบริษัทั อคาเดัมิิค คอนเทัสต์์ (ประเทัศไทัย) 

จำำากัดั วัันอาทิัต์ย์ท่ั� 7 ม่ินาคมิ 2564 (ระดัับภาค)

นางสาววริิยา จัันทร์ิใส 

ม.3/2

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายอาณา นุสิทธิิ์� 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายกันตธีิ์ กลมอ่อน 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

นายภููริิ ภูู่ธิ์งชัยฤทธิิ์� 

ม.3/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กหญิิงจิัณณ์นิตา จิัตกุล 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธิ์าริา ทิพย์พะยอม 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธิ์นบดี็ สีห์โสภูณ 

ม.2/1

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กหญิิงพลอยวริินทร์ิ ชำานาญิ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง
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เด็็กหญิิงอาภูาณัฐ ภููเนตริ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายอภิูนัทธ์ิ์ กาญิจันากิตติ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธัิ์ญิญิธิ์ริ เหลืองกัลยาณคุุณ 

ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายธีิ์ร์ิธิ์วัช เที�ยงโคุกสูง 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายปุุญิญินิษฐ์ อินทริาวิวารัิตน์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กหญิิงอริิสา มิคุาเอลา ฮีีโรินิมี 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายอภิูวิชญ์ิ ตัญิจัพัฒน์กุล 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายฟากฟ้า ชิริะกุล 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง

เด็็กชายกิตติพิชศ์์ ปุานพาน 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทอง
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เด็็กหญิิงกนกอริ กาญิจันรัิงสี 

ม.2/4
เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายวชิริพงศ์์ พริหมจัารีิย์ 

ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงนันทิพริ ทองมณี 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายพลวรุิตม์ อริิยา ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน
เด็็กหญิิงณฐนน ธิ์ริริมรัิกษ์ ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงจัรัิสวริริณ ตรีิอินทอง 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงปุุณิกา อารีิรัิกษ์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายพันธ์ุิ์พิภูพ กองบุญิเทียม 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงสุปุรีิยา กาญิจันะวณิชย์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงกชพริ เพิ�มกำาลังพล 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงฐิภูากาญิจัน์ แสงแก้วมงคุลกุล 

ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน
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เด็็กหญิิงกนกอริ กาญิจันรัิงสี 

ม.2/4
เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายวชิริพงศ์์ พริหมจัารีิย์ 

ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงนันทิพริ ทองมณี 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายพลวรุิตม์ อริิยา ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน
เด็็กหญิิงณฐนน ธิ์ริริมรัิกษ์ ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงจัรัิสวริริณ ตรีิอินทอง 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงปุุณิกา อารีิรัิกษ์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายพันธ์ุิ์พิภูพ กองบุญิเทียม 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงสุปุรีิยา กาญิจันะวณิชย์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงกชพริ เพิ�มกำาลังพล 

ม.2/4

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงฐิภูากาญิจัน์ แสงแก้วมงคุลกุล 

ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน
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เด็็กหญิิงธิ์าริริิน หล้าอินสม 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงสุพิชชา โชติริสนิริมิต 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงพริริณปุพริ บุญิเกิด็ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายชลัช สุวณิชย์ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

นางสาวณอัญิญ์ิ แสนแก้วทอง 

ม.3/12

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงเขมจิัริา ทองเหลา 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายภููมิใจั ชัยอิสริเสรีิ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กชายศิ์วกริ เปุ้�ยปุลูก

 ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงสิมิลัณ นฤภัูย 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน

เด็็กหญิิงฉััพพริริณรัิงษี คุะชาปิุยรัิตน์ 

ม.2/5 

 เกีียรติิบัติรเหรียญเงิน
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เด็็กชายพงศ์ภัูคุ บุญินะ 

ม.2/1
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงกฤติญิา เด็ชพุทธิ์วัจัน์

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงพัทธ์ิ์ธีิ์ริา สีสด็ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงทิพยาภูา ภููมิวิเศ์ฎ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงมิยูกิ วากิ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงณัฐชนันท์ ชมพูนุทแจ่ัมจัรัิส 

ม.2/4 

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กชายวิสา สิทธิิ์วงค์ุ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงกัญิญ์ิกุลณัช วิวัฒน์สมทากุล

 ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงพิชชา สาคุริินทร์ิ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงสุวิชยา ณ เชียงใหม่ 

ม.2/5 
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง
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เด็็กชายพงศ์ภัูคุ บุญินะ 

ม.2/1
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงกฤติญิา เด็ชพุทธิ์วัจัน์

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงพัทธ์ิ์ธีิ์ริา สีสด็ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงทิพยาภูา ภููมิวิเศ์ฎ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงมิยูกิ วากิ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงณัฐชนันท์ ชมพูนุทแจ่ัมจัรัิส 

ม.2/4 

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กชายวิสา สิทธิิ์วงค์ุ 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงกัญิญ์ิกุลณัช วิวัฒน์สมทากุล

 ม.2/5 

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงพิชชา สาคุริินทร์ิ 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงสุวิชยา ณ เชียงใหม่ 

ม.2/5 
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

115

เด็็กหญิิงริมณ สุภูา 

ม.2/5
เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กชายอธิิ์บดี็ หาญิสนามยุทธิ์ 

ม.2/9

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงณภูาด็า วาริะเลิศ์

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงณัฐธิิ์ด็า ทัช 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กชายกริกมล อมริทัตพงษ์ 

ม.2/10

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กหญิิงพิชชานันท์ งามเมือง 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

เด็็กชายแพทริิคุ ปุรัิตถกริ โย 

ม.2/5

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง

นางสาววริยา พงษ์ชัยสิทธิิ์� 

ม.3/45 

เกีียรติิบัติรเหรียญทองแดัง
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นางสาวภูริชญา  สุมณศิริ   ม.5/8

• รางวัลท่ี 2 การแขงขันประเภท
Novelty Solo รุน Senior

• รางวัลท่ี 3 การแขงขันประเภท
Song & Dance Solo

• รางวัลชมเชย การแขงขันประเภท
Nation Dance Solo
(ระบําประจําชาติ) : ระบําอินเดียประยุกต
การแขงขัน A.T.O.D International Dance
Competition 2021
วันท่ี 17-21 มีนาคม 2564
ณ โรงละคร อักษรา คิง พาวเวอร กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.)
ประเทศออสเตรเลีย
(ระดับนานาชาติ)

นายธนาธิป  คงชอบ   ม.4/7

รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี 3 ประจําปพ.ศ. 2563 (TAC) 
วันท่ี 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหอพระ
จัดโดย บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด
(ระดับภาค)

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
                                   ปการศึกษา 2563
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นายรวิภาส            ทิพยรัตน        ม.6/1
นายชาญธิษณ      พัวศิริ              ม.6/1
นายบัญญาพนต  ไชยองคการ   ม.5/1

รางวัลท่ี 1 ประเภทสงเสริมการเรียนรู 
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 23
National Software Contest 2021 (NSC 2021)
วันท่ี 19 มีนาคม 2564
ณ เว็บไซต National software Contest
จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
(ระดับประเทศ)

นายอัมรินทร      นอยเผา   ม.5/1
นายธันวาพล      ผูอยูสุข    ม.5/1
นางสาวชวัลนุช  อนุกูล      ม.5/1

รางวัลท่ี 3 ประเภทประยุกตใชงาน (ไมมีรางวัลท่ี 2) 
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 23
National Software Contest 2021 (NSC 2021)
วันท่ี 19 มีนาคม 2564  ณ เว็บไซต National software Contest
จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.)
(ระดับประเทศ)

นายสิรภพ        รินชุมภู      ม.6/7
น.ส.อมลลดา   หม่ืนรังษี    ม.6/7
นายณัฏฐภัทร  แสงดวง    ม.5/1

 รางวัลชมเชย ประเภทเพ่ือความบันเทิง  
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 23
National Software Contest 2021 (NSC 2021)
วันท่ี 19 มีนาคม 2564
ณ เว็บไซต National software Contest  จัดโดย สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
(ระดับประเทศ)
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นายธนวินท ทองใบ   ม.6/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน–12 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จ พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)

นายปภิณวิช อาสนเพชร   ม.6/1

สาขาวิชาฟสิกส
คายโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจําปการศึกษา 2563
วันท่ี 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ระดับภาค)




