
มวยไทย
นายวัชระ  สิงห์ฉาดฉาน   
ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 
คัดเลือกภาค 1  พ.ศ. 2560

ข้อมูลโดย ครูวิภาวดี  เต็มพร้อม

ไคท์เซิร์ฟ (Kite  surf)
นายศิรวิชญ์  ปรางศรี   

ตัวแทนทีมชาติไทย รายการชิงแชมป์โลก  

กีฬาลอนโบวล์ส
นางสาวสุกัญญา  พ่วงอยู่
ตัวแทนทีมชาติไทย รายการชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งที่ 29 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1  “นนทบุรีเกมส์” ณ จังหวัดนนทบุรี  

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่  1.  นางสาวธัญสิริ  สุทธิสถิตย์  ม.5/2  

 2.  นางสาวเจนจิรา  บุญนิมิตร  ม.5/6  
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน

ในระดับประเทศ ณ จังหวัดน่าน
ผู้ฝึกสอน  นายเฉลย  บุญช่วยเหลือ

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 39
(รอบคัดเลือกระดับเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2)

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่  1.  นางสาวปฏิมา  ขจิตวัฒนกุล  ม.6/6    
       2.  นางสาวเจนจิรา  บุญนิมิตร  ม.5/6  
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 39  ณ จังหวัดนครนายก     
ผู้ฝึกสอน  นายเฉลย  บุญช่วยเหลือ

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นางพัชรินทร์   รักษาธรรม

สุ ศึ ษก า แ ล ะข พ กศึ ษ าลกลุ่มสาระการเรียนรู้



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

¼Å¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹§Ò¹ÈÔÅ»ËÑµ¶¡ÃÃÁ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÃÐ´ÑºÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¤ÃÑé§·Õè 67

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÅÐ¤Ã¤Ø³¸ÃÃÁ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞ·Í§

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´â¤Ã§§Ò¹¤Ø³¸ÃÃÁ ÃÐ Ñ́º Á. µŒ¹ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞ·Í§

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÊÇ´Á¹µ�á»ÅÍÑ§¡ÄÉ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞ·Í§

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´à¾Å§¤Ø³¸ÃÃÁ ÃÐ´Ñº Á. µŒ¹ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞ·Í§

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÁÒÃÂÒ·ä·ÂÃÐ´Ñº Á. »ÅÒÂ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞà§Ô¹

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´â¤Ã§§Ò¹¤Ø³¸ÃÃÁÃÐ´Ñº Á. »ÅÒÂ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞà§Ô¹

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´à¾Å§¤Ø³¸ÃÃÁ ÃÐ´Ñº Á. »ÅÒÂ : ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞà§Ô¹

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾Â¹µÃ�ÊÑé¹ ÃÐ´Ñº Á. »ÅÒÂ :  ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºàËÃÕÂÞà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅâ´Â ¤ÃÙÊØÀÒ¾ÃÃ³ àÇªÈÃÕ

¡Ô¨¡ÃÃÁ Open House àËÅ×Í§á´§ á¡Å§’60

¤ÃÙÊØÃÑÊÇ Ṍ  ÊØ¢ÂÔè§ 
¹íÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ 
àÂÒÇª¹ä·Â»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂË‹Ò§ä¡ÅÂÒàÊ¾µÔ´ 
â´ÂÊÀÒà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÃÐÂÍ§

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

Ã‹ÇÁ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸ÔàÅç¡-»ÃÐä¾ ÇÔÃÔÂÐ¾Ñ¹¸� ¨Ñ́ ¤‹ÒÂàÂÒÇª¹ 

“ªÇ¹à´ç¡á¡Å§µÒÁÃÍÂ¾ÃÐà̈ ŒÒµÒ¡Ï ¡ÃØ§¸¹ºØÃÕ” 

¤ÃÙÊÑ§¤Á
¤¹à¡‹§
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 ระดมความคิดพิชิตรางวัล
ประจำาค่าย

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรประจำาค่าย 
ครูอารี บัวคุ้มภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

งานวันครูประจำาปี 2561
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลคุรุปูชนีย์และครูดีในดวงใจ
ครูสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เนื่องในงานวันครู ประจำาปี 2561

ค่ายภาษาไทยพัฒนาทักษะการอ่าน ประจำาปี 2561

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จ.นครนายก

ข้อมูลโดย ครูสุปาณี  อินองการ

 สุนกสนานกับกิจกรรม
เข้าฐานของค่าย

วิทยากรประจำาค่าย 
ครูบุณยรัตน์ วันชุ่ม 

ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่

ภ ษ า ไ ท ยากลุ่มสาระการเรียนรู้
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ค ต ศ า ส ต ร์ณิ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำาปีการศึกษา 2560
 ณ จังหวัดนครนายก  ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 
นักเรียน       1. เด็กชายอิทธิเทพ   มุกดาสนิท    
  2. เด็กชายวงศธร   วงศ์สมบัติ
ครูผู้ฝึกสอน  1. นางสาวทวินันท์   มณีโรจน์   
  2. นางสาวมลฤดี   เด่นดวง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน 

นักเรียน       นายณัฐกุล    สุพรรณวงศ์

ครูผู้ฝึกสอน     นางขวัญใจ    ศรีทาพักตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
            โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขัอมูลโดย นางสาวอังคณา  กรีณะรา

งานศิลปหัต
ถกรรมนักเ

รียน
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รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

จังหวัดนครนายก

รางวัลเหรียญทองแดง 
เครื่องบินพลังยางประเภทบิน ปล่อยอิสระ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  

วันที่ 6 มกราคม 2561
จังหวัดนครนายก

วิ ย ศา า ส ต ร์ทกลุ่มสาระการเรียนรู้

การติวโอเน็ต ม.3 19 ม.ค. 61

รางวัลเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย จ.นครนายก 

นางสาวฐานิยา  แซ่อุ่ย
และนางสาววริสรา เหลืองลอง   

ครูที่ปรึกษา นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำาไพ  
นายเอกรัฐ เอมเจริญ

ข้อมูลโดย ครูปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา

ค่ายนักสืบสายนำาออกเฝ้าระวังแม่นำาประแสและปลูกป่าชายเลน วันที่ 27 มกราคม 2561  ้   ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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รางวัลเหรียญทอง ลำาดับที่ 27  การแข่งขัน
ประดษิฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาตใินทอ้งถิน่ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทอง  ลำาดับที่ 14 
การแข่งขันประดิษฐ์

กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.ต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันจัดสวนแก้ว

ระดับม.ปลาย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดสวนชื้น

ระดับ ม.ต้น 

คหกรรม

รางวัลเหรียญทอง ลำาดับที่ 21 
การแข่งขันทำาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย 

งานอุตสาหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ก ร าง น อ า ชีา พ เ คท โ น โ ลและ ยี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จ.นครนายก

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

การแข่งขัน 
Computer Graphic 

and Homepage Contest 
ระดับมัธยมปลาย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
• นางสาวสิริกานดา ใจผ่อง 
• นางสาวมุธิตา เครือวัลย์

การแข่งขัน Microsoft Office 2013 
ระดับมัธยมปลาย รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวชัญญานุช นามสนิท

การแข่งขัน Animation Contest ระดับมัธยมปลาย 
รางวัลชนะเลิศ • นางสาวพัชราภา ผลประดิษฐ์ 

• นายธนพนธ์ พานทอง • นางสาวพรทิพย์ ศรีนาค

หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ต้น, หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น, หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ปลาย
หุ่นยนต์ ระดับกลาง ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง
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