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1. ผลงาน และการแสดงออกของผูเรียน 
ผลงานจากการไดรับรางวัลตางๆ ของนักเรียนโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ปการศึกษา 2557 
ลําดบั ช่ือ -นามสกลุ ผลงานท่ีไดรับรางวลั 

กลุมสาระการเรียนรู คณติศาสตร 
1 เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ ป.6/4 เหรียญทองคณิตศาสตร สพฐ. 
  เหรียญเงนิคณติศาสตร จากโรงเรียนสิริน

ธรราชวิทยาลัย 
  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จาก Center 

one 
  ชนะเลิศเกม 24 จากโรงเรียนวัดอิน

ทราราม 
  ชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียนสตรีอัปสร

สวรรค 
2 เด็กชายอธิสิทธิ์  คูอภิชาต ม.2/2 

เด็กชายเจษฎา  แซภู ม.2/2  
เด็กชายศุภวิชญ  ดีอุดมวงศา ม.2/2 

ชนะเลิศอันดับ3เกม 24 จากโรงเรียนซาง
ตา 
ครูสคอนแวนท 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
1 เด็กหญิงเพชรราภรณ  ฟาง  ป.3/3 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ

วิชาภาษาไทยไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับ
ภาค) บ.เซน็เตอรวันเอ็ดดเูคชัน้ 

2 เด็กหญิงโชติกา  แอนโก  ป.4/4 ชนะเลิศการแขงขันการอานออกเสียงจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 

3 เด็กชายภูมิเดชา  สุวรรณรัตน ป.5/4 ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันตอบปญหา
จาก 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จาก
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
4 เด็กหญิงริญญรภัส  ฉัตรมงคลชยั การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
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ป.6/4 วิชาภาษาไทยไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับ
ภาค) บ.เซน็เตอรวันเอ็ดดเูคชัน้ 

  ชนะเลิศการแขงขันสะกดคํา จากโรงเรียน
วัดอินทราราม 

5 เด็กชายวชิรา  ชารัมย  ป.6/1 รองชนะเลิศอันดับ3 การเลานิทาน
ประกอบทาทาง จากโรงเรียนซางตาค
รูสคอนแวนท 

6 เด็กหญิงอัจฉริยา  หลอกุลแสง ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันตอบ
ปญหาจาก 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จาก
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

7 เด็กหญิงวีรยา  ปยะตระภูมิ ป.6/2 รองชนะเลิศการแขงขันสะกดคํา จาก
โรงเรียนวัดอินทราราม 

8 เด็กชายปริญญา  เลิศเดนธรรม ม.2/1 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาไทยไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดด ู
เคชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 
1 เด็กชายปณฑิวัฒน  ธรรมนญูรักษ  

ป.6/4 
รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

2 เด็กหญิงพิมพชยา ฉายเพิ่มศกัดิ ์
ป.6/4 

รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 
3 เด็กชายปณฑิวัฒน  ธรรมนญูรักษ  

ป.6/4 
รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

4 เด็กชายปณฑิวัฒน  ธรรมนญูรักษ  
ป.6/4 

รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

5 เด็กหญิงพิมพชยา ฉายเพิ่มศกัดิ ์
ป.6/4 

รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

6 เด็กหญิงชญาภา  เปร่ืองวิทยานนท รองชนะเลิศอันดับ1  ตอบปญหาทาง
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ป.6/4 วิชาการ จากโรงเรียนโรงเรียนซางตาค
รูสคอนแวนท 

7 เด็กหญิงพิมพชยา  ฉายเพิ่มศักดิ ์
ป.6/4 

รองชนะเลิศอันดับ1  ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนโรงเรียนซางตาค
รูสคอนแวนท 

8 เด็กหญิงอัจฉริยา  หลอกุลแสง ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ1  ตอบปญหาทาง
วิชาการ จากโรงเรียนโรงเรียนซางตาค
รูสคอนแวนท 

9 เด็กชายธนกฤต  บญุญาวรกุล ป.3/3 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพ จาก 
Center one 

10 เด็กชายอัครวินท  กจิสมัคร ม.2/1 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาวิทยาศาตรไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดด ู
เคชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 เด็กชายรุจดนัย  วิวัฒนเจริญ  

ป.4 
รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันประกวด
มารยาท จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 เด็กหญิงณีรนุช  หลอกุลแสง 

ป.4 
รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันประกวด
มารยาท จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 

3 เด็กหญิงอัจฉริยา  หลอกุลแสง ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ2  ตอบปญหาอาเซียน 
จากโรงเรียนวัดอินทราราม 

4 เด็กหญิงอัจฉริยา  หลอกุลแสง ป.6/2 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาสังคมศึกษาไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซน็เตอรวันเอ็ด
ดูเคชัน้ 

5 เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ ป.6/4 เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ โรงเรียน
สตรีวิทยา 

6 เด็กหญิงอนชัญา  วุฒิเศลา ป.5/2 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาสังคมศึกษาไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
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ลําดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซน็เตอรวันเอ็ด
ดูเคชัน้ 

7 เด็กหญิงญาณิศา  เงาสมสกุล ม.2/1 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาสังคมศึกษาไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดดูเค
ชั้น 

กลุมสาระการเรียนรู สขุศึกษาและพลศกึษา 
1 นักฟุตบอลรุนอายุ 15 ป(มัธยม) -ชนะเลิศฟตุบอล 7คน ออมนอยมินิคัพ 

-ชนะเลิศฟตุซอลกทม.ลีก 
-อันดับ 3  4 ฟุตบอลไพมินิสเตอร กรมพล
ศึกษา 
-รองชนะเลิศฟุตบอลไพมินิสเตอรหญิง 
กรมพลศึกษา 
-รองชนะเลิศฟุตซอลจากวันแมสูวันพอ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกจิ  
-อันดับ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษาหญิง 
-ชนะเลิศฟตุซอลเขตธนบุรี 
-อันดับ 3 ฟุตซอลพฤกษา 3 

กลุมสาระการเรียนรู สขุศึกษาและพลศกึษา 
  -ชนะเลิศฟตุซอลวิชาการเขต3 อัครสังฆ

มณฑล 
2 นักฟุตบอลรุนอายุ 12 ป(ประถม4-6) -ชนะเลิศฟตุซอลเขตธนบุรี 

-ชนะเลิศฟตุซอลวิชาการเขต3 อัครสังฆ
มณฑล 

3 นักฟุตบอลรุนอายุ 8 ป(ประถม1-3) -ชนะเลิศฟตุซอลวิชาการเขต3 อัครสังฆ
มณฑล 
-รองชนะเลิศฟุตซอลพุทธศาสนาตานยา
โรงเรียนดาวคนอง 

ภาษาจีน 
1 เด็กชายนราวิชญ  วงษศรีแกว ป.4/3 

เด็กหญิงณีรนุช  ธนาฤดี ป.4/3 
เด็กหญิงปวริศา  ฉายวิลัยกรณ ป.4/2 

ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขัน friendship 
Cup ณ ศูนยวัฒนธรรมจีน 
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เด็กชายธนะพนธ  วงคษา ป.4/2 
ผลการแขงขันที่ไดรับรางวัลในงานวิชาการเขต 3  

ฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ รางวัลท่ีได 

กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
1 เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ ป.6/4 เหรียญเงนิคณติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1 เด็กหญิงนิชาภา  เถื่อนมวง ป.3/2 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การอานออกเสียง) 
2 เด็กชายศรัณยลภัส  ชวินเดตชภูวดล ป.3/2 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การพูดเลาเร่ือง) 
3 เด็กหญิงพชิญสณี วงศสุวรรณ ป.3/4 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การคัดลายมือ) 
4 เด็กหญิงกานธกนิษฐ  ลักษณวิศษิฎ ป.4/4 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การพูดเลาเร่ือง) 
5 เด็กหญิงภูริญา  ใจสุระ  ป.5/2 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การคัดลายมือ) 
6 เด็กชายชยัโรจน  ธีรวัฒนสกุล  ป.5/4 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การอานออกเสียง) 
7 เด็กชายภูวนาถ  แซเตีย ม.1/1 เหรียญเงนิการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การพูดเลาเร่ือง) 
8 เด็กหญิงอารียา  ภูงามดี ม.1/1 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การคดัลายมือ) 
9 เด็กหญิงธนัญญา  ทรัพยทวีกุล ม.1/2 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การคัดลายมือ) 
10 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงสุวรรณ ม.3/1 เหรียญทองการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย(การอานออกเสียง) 
ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ รางวัลท่ีได 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 เด็กชายสุนิธิ  ยะสะวุฒิ ป.3 เหรียญเงนิประกวดมารยาท 
2 เด็กหญิงรสิตา  พลเยี่ยม ป.3 เหรียญเงนิประกวดมารยาท 
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3 เด็กหญิงณีรนุช  ธนาฤดี  ป.4/3 เหรียญทองประกวดมารยาท 
4 เด็กชายรุจดนัย  วิวัฒนเจริญชยั  ป.4/1 เหรียญทองประกวดมารยาท 
5 เด็กหญิงพิมพรภัทร  เพ็ชรงาม  ม.3 เหรียญทองประกวดมารยาท 
6 เด็กชายธนิสร  เลิศแกวศรี  ม.2 เหรียญทองประกวดมารยาท 
7 เด็กชายธนาดล  จิตเจริญธรรม ม.3 เหรียญทองแดงการตอบปญหา

วิชาการระดับชัน้มัธยม1-3 
8 เด็กชายปยวัฒน  ธีระชาญโชติ ม.3 เหรียญทองแดงการตอบปญหา

วิชาการระดับชัน้มัธยม1-3 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1 เด็กชายคณุาธิป  เจริญสวัสดิ์พงศ ป.6/1 

เด็กชายณฐัฑัม  อองธรรมวงศ ป.6/1 
เด็กชายศุภกร  ไทยคงธรรม ป.6/1 

เหรียญทอง Science Show 

2 เด็กชายกฤตภาส  ทรงพลนพจร ม.2/1 
เด็กหญิงญาธิดา  อ่ิมเต็ม ม.2/1 
เด็กหญิงพชรวรรณ  อวมชํานาญไพร ม.2/1 

เหรียญทอง Science Show 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
1 เด็กหญิงสาธิตา  บวรธรรมปติ ป.3 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 

คอมพิวเตอร(วาดภาพกราฟฟค) 
2 เด็กหญิงปาราวี  บรมินอาชากูล ป.3 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 

คอมพิวเตอร(วาดภาพกราฟฟค) 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

3 เด็กชายรติภัทร  นภานุรักษ ป.5 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 
คอมพิวเตอร(โปรแกรม Excel) 

4 เด็กหญิงนัชมน  เกษมบุญชัย ป.5 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 
คอมพิวเตอร(โปรแกรม Excel) 

5 เด็กหญิงชญาเณท  เกศรีระคปุต ม.2 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 
คอมพิวเตอร(โปรแกรม PowerPoint) 

6 เด็กหญิงสาลินี  พนัธบัว ม.2 เหรียญทองการแขงขันดานการใช 
คอมพิวเตอร(โปรแกรม PowerPoint) 

7 เด็กหญิงธิดาทิพย  อวนสุชาติ ม.3 เหรียญทองประกวดแกะสลัก 
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เด็กหญิงนีรนุช  แซตั้ง ม.3 
เด็กหญิงเบญจพร  ณ สงขลา ม.3 
เด็กหญิงธญัรัตน  ธาตุสุวรรณ ม.3 
เด็กหญิงญาณิศา  เงาสมสกุล ม.2 

แครอทเปนดอกรักเล จัดใสในแจกนั 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1 เด็กชายทิวานนท  ชางสวาง ป.2/1 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 

ปลุกใจ ชวงที่ 1 
2 เด็กหญิงอาลีนา  ชางสวาง ป.3/2 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 

ปลุกใจ ชวงที่ 1 
3 เด็กชายสรรคชยั  อัควทวีโชค ป.6 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 

ปลุกใจ ชวงที่ 2 
4 เด็กหญิงดุลยพร  เกษมสุข ป.4 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 

ปลุกใจ ชวงที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

5 เด็กชายวรวิท  เปรมเมืองทอง ม.3 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 
ปลุกใจ ชวงที่ 3 

6 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายวิลัยกรณ ม.3 เหรียญทองแขงขันรองเพลง 
ปลุกใจ ชวงที่ 3 

7 เด็กชายนฐันนัท  กําศร ป.3 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถม 1-3 

8 เด็กหญิงพิมพชนก  อินทรเทศ ป.3 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถม 1-3 

9 เด็กหญิงแพรวา  พันธุคง ป.6 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถม 4-6 

10 เด็กหญิงวาทนิี  เกล้ียงเจริญ ป.6 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถม 4-6 

11 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณวิมลศรี ม.3 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นมัธยม3 

12 เด็กชายวุฒิชยั  ไวติดตอ ม.3 เหรียญทองแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นมัธยม3 
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ความสามารถทางวิชาการ  ระดับปฐมวัย 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ช้ัน กิจกรรมท่ีเขารวม รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 
1 ด.ช.พสิษฐชลสุข 1/1 การแขงขันคัด

ลายมือ 
 โรงเรียนซางตา 

ครูสศึกษา 
2 ด.ญ.ธนพร วาสนารุงเรืองสุข 1/2 ‘’  ‘’ 
3 ด.ช.กิตติธชั  ชางทอง 2/1 ‘’  ‘’ 
4 ด.ญ.พลอยปภัส  จิตตปิกรณรักษ 2/2 ‘’  ‘’ 

5 ด.ช.ภพธร  จันทิมาคม 3/2 ‘’  ‘’ 
6 ด.ญ.ณฐมน  เริงอาจ 3/1 “ รางวัลเหรียญเงนิ “ 
7 ด.ญ.อัญชญัพรเจริญ 2/1 การแขงขันแอโรบิค รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
8 ด.ญ.ปริยาภัทร  เรืองเนตร 2/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
9 ด.ช.ภูริชญา อลมาน 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
10 ด.ช.ภูรินท รัตนวร 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
11 ด.ญ.โสภิดา หอวิจิตร 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง “ 
12 ด.ญ.มนัสนนัท ศรีภูมาตร 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
13 ด.ญ.สุทัตตา หมวกพิมาย 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
14 ด.ญ.อนัญพร โอษฐศิริยานนท 3/2 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
15 ด.ญ.อันนา อํามฤตโชต ิ 3/2 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
16 ด.ญ.พรธิชา  เทียบคํา 3/2 ‘’ รางวัลเหรียญทอง “ 
17 ด.ช.วุฒิศักดิ ์  ยืนยงรวิวาร 3/2 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
18 ด.ช.อริสร  เตชะวิริยะวงศ 3/2 “ รางวัลเหรียญทอง “ 
19 ด.ช.ฐานวัฒน ยะสะวุฒิ 3/2 การแขงขันแอโรบิค รางวัลเหรียญทอง ‘โรงเรียนซางตา 

ครูสศึกษา 
20 ด.ช.คุณานนท พึ่งกลาง 3/2 ‘’ รางวัลเหรียญทอง ‘’ 
21 ด.ญ.ณัฐชา     ศักดิ์ไทยสมบูรณ 3/2 การแขงขันปนดนิ

น้ํามัน 
รางวัลเหรียญเงนิ ‘’ 

22 ด.ช.พรหมพัฒนรักษสุทธิ ์ 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญเงนิ “ 
23 ด.ช.กันตธร      แซเจี่ย  3/1 ‘’ รางวัลเหรียญเงนิ ‘’ 
24 ด.ช.ชวัลวิทยกิจทรัพยไพบูลย   การแขงขันระบายสี  “ 
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25 ด.ญ.รมยรวินท ศิริกุญชรชัย  ‘’  ‘’ 
26 ด.ช.อภินันท รินเงิน    ‘’  ‘’ 
27 ด.ญ.ภคพร อํานวยสุขพรชัย  ‘’  ‘’ 
28 ด.ญ.ณัฐณิชา คูพฤกษาพนัธ 3/1 ‘’ รางวัลเหรียญทอง “ 
29 ด.ช.ปณณวิชญ วงษณะรัตน 3/2 ‘’  ‘’ 
30 ด.ช.บรม ธารสุวรรณวงศ 3/1 การแขงขันรองเพลง

ไทยลูกทุง 
รางวัลเหรียญเงนิ “ 

31 ด.ญ.อัสรี ชางสวาง 3/2 การแขงขันรองเพลง
ไทยลูกทุง 

รางวัลเหรียญเงนิ ‘’ 

33 ด.ญ.กัลยาณนิ ไชยนิตย    3/1 การแขงขันเลานทิาน
ประกอบบทบาท

สมมุต ิ

รางวัลเหรียญทอง ‘’ 

33 ด.ญอาวรณ ี เพงพิศ 3/1 ‘’ ‘’ ‘’ 
34 ด.ช.ชิติพทัธ กรอบกระจก 3/1 ‘’ ‘’ “ 
35 ด.ช.วัลลภ ลีลาสถาพรกูร 3/2 ‘’ ‘’ ‘’ 
36 ด.ช.ฟนท เลคส  3/2 ‘’ ‘’ “ 
37 ด.ช.ตนขาว ชื่นฟก  3/2 ‘’ ‘’ “ 
38 ด.ญ.ปพิชญา แซหลอ   3/2 การแขงขันเลานทิาน

ประกอบบทบาท
สมมุต ิ

รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนซางตา 
ครูสศึกษา 

39 ด.ญ.อภิชญา นวมไข  3/2 ‘’ ‘’ “ 
40 ด.ญ.ณฐอร หมันสา  2/1 ‘’ ‘’ ‘’ 
41 ด.ญ.วรณัน วิศวกุล  2/1 ‘’ ‘’ “ 
42 ด.ช.ณัฏฐ ขําด ี 2/2 ‘’ ‘’ “ 
43 ด.ญ.ฮาวา ชางสวาง 2/2 ‘’ ‘’  
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