
 
 

 

1. ด้านสถานศึกษา 
1.1  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
1.2  เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียนในฝ๎น รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา  2552 
1.3  ปีการศึกษา 2559– 2561  “ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
1.4 เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาO - NET  ชั้น ป.6  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ  ในปีการศึกษา  2552 , 2554 , 2555 , 2556, 2557, 
2558, 2559, 2560, 2561 

1.5 เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาNTชั้น ป.3  คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 
สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ระดับประเทศ ในปีการศึกษา  2556, 2557, 2558, 2561 

1.6  รางวัลชนะเลิศในการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็น
ตัวแทน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม  

-  ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก  ในปีการศึกษา  2550 - 2561 
-  ระดับชาติ  ในปีการศึกษา2554, 2555, 2557, 2558,2559, 2560, 2561 

1.7รางวัลดีเด่น ประเภท พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การประกวดผลงาน
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีการศึกษา 2559  
 1.8  การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบท่ี  3  ระดับก่อนประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย  91.95 และ ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 83.10   
 1. 9  เป็นโรงเรียนน าร่อง ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพท้ัง
องค์กร ระหว่างปี 2555 – 2561 

1.10ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาในเวทีวิชาการปีการศึกษา2559 

1.11โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียนธิ 
ศึกษาการภาค๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา2559 

1.12ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา2559 

1.13 ได้รับรางวัล เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นระดับประเทศโดยส่งเสริมการประกันคุณภา
ภาพภายในสถานศึกษาไปใช้บริหารจัดการศึกษาจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ ปีการศึกษา 
2560 

โรงเรียนมีผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา2559-2561 
 



1.14ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การประกวด BEIDQMAwordและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร ปี
การศึกษา 2560 

1.15 ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1การน าองค์กร ในการประกวด 
BEIDQMAwordและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร ปีการศึกษา 2560  

1.16 ได้รับโล่รางวัล ในความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ BEIDQM ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร ปีการศึกษา 2560  

1.17ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (ScQA) จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปี
การศึกษา 2561 

1.18 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับต าบล ปีการศึกษา 2561 
 

2. ด้านผู้บริหาร 
 1)เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ๔Hโดยใช้  (Best Practice)  ใน
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้“ ได้โดเด่นปีการศึกษา 2559 
 2) ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียนของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค๙ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา2559 
 3) ได้เผยแพร่ผลงานการประกวดผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านด้านบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสู่ประชาคมอาซัยน ปีการศึกษา2559 
 4) ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 
 5) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก 
ปีงบประมาณ 2559  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในฝ๎น  Lab 
schools ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชัน  สานฝ๎นสู่สากล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1  ปี
การศึกษา 2559 
 6) ได้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่ดี ( Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  และ
ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
 7) ได้รับรางวัล นวัตกรรม การพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนในฝ๎น โดยใช้กิจกรรม CM  
(Circle Meeting) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21ปีการศึกษา 2559 

8) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560  
9)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้าร่วม  

โครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่  31  ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2559-2561 
10) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560  



11) ได้อบรมผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
ให้เป็นวิทยฐานะ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 2560 
 12) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561  
 13)ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561  

14)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบป๎ญหา
ธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่  31  ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2559-2561 
 15)ผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่าง
ยั่งยืนปีการศึกษา 2560 

16) ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกร”ปีการศึกษา 2561 
 17) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, NTปีการศึกษา 2561 

18) ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVปีการศึกษา 2561 
 
3.ด้านครูผู้สอน 

ระดับประเทศ 
1)รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2ระดับชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
 2)ได้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  และ
ภาคตะวันออก ปีการศึกษา2559ครูอัญญาณา  โสดาราม –รองผู้อ านวยการวิลัย  สมสาร์ 
 3) ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้และท าสื่อ
ประกอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ครูอัญญาณา  โสดาราม 
 4)ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน
ครอัูญญาณา โสดาราม 
 5)  ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ครูนิภาพร  หวัง
เชิดกลางครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
 6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์
ป๎ญหา ปีการศึกษา 2559  ครูสุพัตราครประสี 

7)รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

8)รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

9)รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมระบายสีภาพช่วงชั้นที่ 1 ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561ครูอัญญาณา โสดาราม 



10)รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญเงินกิจกรรมระบายสีภาพช่วงชั้นที่ 2ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561ครูอัญญาณา โสดาราม 
 
 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
 1)ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2ประจ าปี 2559

ครอัูญญาณา  โสดาราม 

 2 ) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา เรียงร้อยถ้อยความช่วงชั้นที่ 2ประจ าปี 2559           

ครูกัญจณวรรณ กอบแก้ว 

 3) ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2559ครอูาภาภรณ์ เกิด

กุล   

 4) ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 2ปีการศึกษา 2559                 

ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล   

 5) ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2560ครูอาภาภรณ์เกิดกุล   

 6 ) ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561ครูอาภาภรณ์เกิดกุล   

 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  

 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65  ปีการศึกษา  2559 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมอันดับ1ชั้นป.4 – 6   ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 
เหรียญทอง ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4 – 6    ครอัูญญาณา โสดาราม   
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1–  3  ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.4 –  6    ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล  
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า  ชั้นป.4 –  6    ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว   
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ  ครสูายสุนีย์  ท้าวน้อย 
-กิจกรรมการป๎้นดินน้ ามัน    ครมูยุรัตน์ ภาษี 
ระดับประถมศึกษา 
-กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.1-3  ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป. 4 – 6 ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ชั้น ป. 4 – 6 ครอัูญญาณา  โสดาราม 



-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ชั้น ป.1– 3  ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ชั้นป. 4 – 6     ครอัูญญาณา  โสดาราม 
- กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นป.4- 6 ครอัูญชนา พัฒ

นทองค า,ครอูาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4-6    ครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show )ชั้น ป.4-6   ครอุู้มพร  นวลนูกูล 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ครจูุฑาวรรณ  หันทะยุง 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ชั้นป.4-6   ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
-กิจกรรมเขียนเรียงความ  ชั้นป.4-6   ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ชั้นป.1-3    ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป. 1 – 3 ครอัูญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป. 4 – 6   ครอัูญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสีชั้น ป. 1 – 3     ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ชั้นป.1- ม3     ครอัูญชณาพัฒนทองค า 
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นป.4-6ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ครสูุพัต

ราครประสี 
-กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นป.4-6    ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 

รางวัลเหรียญทองแดง 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3   ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมคัดลายมือ  ชั้นป.1-3   ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นป.1– 6 ครปูระสงค์  เชิอสุขครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4-6 ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว  
-การสร้างWebpage ประเภท Web Edition ชั้นป.4-6 ครูจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
 
2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66  ปีการศึกษา  2560 

เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1- 3  ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 



-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ  ครสูายสุนีย์  ท้าวน้อย 
- กิจกรรมการป๎้นดินน้ ามัน    ครมูยุรัตน์ ภาษ ีครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 
ระดับประถมศึกษา 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.4 – 6  ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1– 3 ครูจุฬาลักษณ์ บุญมาก 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4– 6 ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นป.4- 6ครอัูญชลี 

เขยเป็นสี ครูสุพัตราครประสี 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show )ชั้น ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.1-3 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.4-6 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.1-3  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.4-6  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ชั้น ป.1-3     ครูอัญชณาพัฒนทองค า ครูถวิลวดี 

ขันโอราฬ 
-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ชั้น ป.4-6 ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณครูมยุรัตน์ ภาษี 
-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ชั้น ป.4-6  ครจูุฑาวรรณ  หันทะยุง ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมเครื่องร่อน ร่อนไกล  ชั้น ป.1-3  ครูประสงค์ เชื้อสุข  
-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูอัญชนา  

พัฒนทองค า 
 
 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ชั้น ป.4-6 ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3  ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมชั้น ป.4-6  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3  ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

 -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชั้น ป.1-6 ครูประสงค์ เชื้อสุข 
-กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ชั้น ป.1-6  ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง ครูอุ้มพร 

นวนนุกูล 



รางวัลเหรียญทองแดง 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3    ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.4-6 ครุถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ครู

อัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตราครประสี 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ชั้น ป.4-6 ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ชั้นป.1-6   ครูประสงค์ เชื้อสุข 
 
3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2561 

เหรียญทอง (ระดับชาติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

 -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1- 3  ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 
 -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
 -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 

ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    ครมูยุรัตน์ ภาษ ีครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
-กิจกรรมการป๎้นดินน้ ามัน    ครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย ครูบุปผวรรณ วีระกิติกุล 
ระดับประถมศึกษา 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น ป.1 – 6  ครูอาภา

ภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1– 3 ครูชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน  
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ป.1– 6 ครูประสงค์  เชื้อสุข 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.4- 6                  ครูอัญญาณา โสดารามครูมยุรัตน์ ภาษี  
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญญาณา โสดาราม ครูมยุรัตน์ ภาษี  
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1- 3                  ครูอัญญาณา โสดาราม  
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมเล่านิทาน ชั้น ป.1- 3                   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน  



-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน  
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ชั้น ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ครู

ทิพย์สุดา สีอ่อน ครูสุพัตราครประสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตราครประสี 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ชั้น ป.1-3  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ  
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ชั้น ป.4-6  ครูจิระวรรณ เชื้อสุข  

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.1-3ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ครูอุ้มพร นวนนุกูล ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง  
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ชั้น ป.1-3 ครูอัญชนา พัฒนทองค า  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ

ครูอัญญาณา โสดาราม 
-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ป.1-6 นิภาพร หวังเชิดกลาง  
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3ครูจุฑาวรรณหันทะยุง ครู

อุ้มพรนวนนุกูล 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง ครูอุ้มพร 

นวนนุกูล 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง ครูอุ้มพรนวนนุกูล 

รางวัลเหรียญทองแดง 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.1-3    ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.4-6 ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม ) ชั้น ป.4-6ครูถวิลวดี ขันโอราฬครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.1-3  ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ชั้น ป.1-6  ครูประสงค์ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-6 ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง  
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง  
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง ครูชัชฏาภรณ์ 

แหวนเงิน 
 

 
 



ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 
 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 1)  ครูผู้มีวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา  ประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน 6 คน 
ได้แก่ อนนท์หันทยุง,อัญชนาพัฒนทองค า,นิภาพรหวัง เชิดกลาง,กัญจนวรรณ กอบแก้ว,อุ้มพร นวนนุกูล/ถวิลวดี 
ขันโอราฬ 
 2) เข้า ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วได้แก่ อนนท์
หันทยุง,วิลัย สมสาร์,จิระวรรณ เชื้อสุข, สายสุนีย์  ท้าวน้อย, จุฑาวรรณ หันทะยุง,ถวิลวดี ขันโอราฬ,สุพัตราคร
ประสี, ณรงค์ สีคุณ,มยุรัตน์ ภาษี, จารุวรรณ วงศ์วรรณ,Mr.AldrinlabadiaJarlata 
 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 1)  ครูผู้อุทิศตน ประจ าปี 2560จ านวน 6 คน ได้แก่  จิระวรรณ เชื้อสุข,อาภาภรณ์ เกิดกุล,สุพัตราครประ
สี, นิภาพร หวังเชิดกลาง, จุฑาวรรณ หันทะยุง, สายสุนีย์ เท้าน้อย 
 2)  ครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา ประจ าปี 2560จ านวน 4 คน ได้แก่  อนนท์หันทยุง,นิภาพร
หวัง  เชิดกลาง,มยุรัตน์ ภาษ,ีสุพัตราครประสี 
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 1)  ครตู้นแบบประจ าปี 2561จ านวน5 คน ได้แก่  ครูอัญญาณา โสดาราม, ครูสายสุนีย์  ท้าวน้อย
,ครูอัญชนา พัฒนทองค า,ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง, ครูยุวดี สืบส าราญ 
 2)  ครดูีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561จ านวน 13 คน ได้แก่ ครูจิระวรรณ เชื้อสุข, ครูทิพย์สุดา สีอ่อน
,ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน, ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ, ครูถวิลวดี ขันโอราฬ, ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง, ครูสุพัตราคร
ประสี,ครูอัญชลี เขยเป็นสี, ครูอุ้มพร นวนนุกูล,ครูอัญชนา พัฒนทองค า,ครูอัญญาณา โสดาราม,ครูอาภาภรณ์ เกิด
กุล และครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 
 
4.ด้านนักเรียน 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.3 - ป.4เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล1 โครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่35  ชมรมพุทธศาสตร์
สากล–อภิรดา  พาสัน/รุ้งพลาย ปานทรัพย์/ 
 - ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล2 โครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  ชมรมพุทธศาสตร์
สากล   -กุลสตรี  บัวกลาง/วรพจน์  เจือจันทร์/ณัฐธิดา  รอดอุด/ 
 - ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่1  โครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  ชมรม
พุทธศาสตร์สากล   -นิภา  ค าเหลือง/สุดารัตน์  เจริญเขต/วิไลรัตน์  แก่นลา 

-ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่2  โครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  ชมรม
พุทธศาสตร์สากล-อดิศักดิ์  ศรีภมร /วรัญญา  สงเหลา/อภัสรา  มหานาม/ศศิธร  แพทย์หลวง 

 



ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา2559 
 -กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1 – 3   -เด็กหญิงแน็ทคอนสเม็ด  ชั้นประถมศึกษาปีที่2 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.4 – 6  - เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า ชั้นป.4 – 6  -เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา   ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ชั้น ป.4 – 6  -เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร     ชั้นประถมศึกษาปีที่6 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2559 
 1) กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดี ที่เพ่ือนรัก  ปีการศึกษา 2559กรวลัย นิลสนธิ/สุภัชชา อักษร / 
จุฑาภัทร  มีเทียนกิจ/สัตกมล  ทิมา /รัตนากร  แจ่มแจ้ง /ณัฐพล  พันโคกกรวด /ธนัญญา  นิพล/ ธิดารัตน์  บุญ
สมบัติ / อดิศักดิ์  ศรีภมร/ อาภัสรา มหานาม /นิภา  ค าเหลือง/วิไรรัตน์  แก่นลา 
 2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา  2558   
 

เหรียญทอง ( ตัวแทน ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1 – 3   -แน็ทคอนสเม็ด  ชั้นป.2 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.4 – 6  -ดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นป.5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า     ชั้นป.4 – 6  -ณัฐณิชา  พิมพา   ชั้นป.5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ชั้น ป.4 – 6  -สุภัชชา  อักษร     ชั้นป.6 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ –ปิยะวุฒ มงคะสิงห์/ญานิดา บุญสิริ 

  -กิจกรรมป๎้นดินน้ ามัน       -โยวิตราญ์  ศรีเมือง/ธรรมธร ประพันธ์/กุลสตรี บัวกลาง  
ระดับประถมศึกษา 
1.กิจกรรมการแข่งขันปติมากรรมป.1 – 3 –อดิศักดิ์ ศรีภมร/รับขวัญ สารภี/ธนันญานิพล 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.1-3 -ธนพล  ศรีนวล/ณัฐกิตต์  ดอกจันทร์กลาง 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6  -ณัฐพล  พันโคกกรวด/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ 
4. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-6 –เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร 
5.ศิลป์สร้างสรรค์    ป.4-6 –อนุวัฒน์  เตียง 
6.เล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางการรู้ ป.1-6  -ณัฐชา  งิ้วงาม 
7.ประกวดมรยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 –จิระศักดิ์  อุ่นมุกดา/รัญ

ชิดา  เพชรหิน 
8.ประกวดมรยาทงามอย่างไทย ป.1-3–สุดารัตน์  เจริญเขต/รัตนโชติ  สุขกล่ า 
9.การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3  -แน็ทเจียแดน 
10.การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6  -ดวงทิพย์  เปลี่ยนสี 



11.สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 –ศุภสิริ วงษ์นามเถาว์/รัตนวดี  ทะสกุล/รัตนาภรณ์กริ่มทุ่งทอง/
พิมพ์มาดา  ลูกจันทร/์ปณิตา  ประจ าตน/ณัฐพล  กาละพันธ์/จันทร์กานต์  นักเคน/ขวัญธิศุ โมราขาว/กนกขวัญ 
สุทธสนธ์/โสภิตา  แก้วศร ี

12.กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6  -ณัฐนิชา  พิมพา 
13. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 –แพรธานทอง  พันภูมิ 
14. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3–ธิดารัตน์  บุญสมบัติ 
15. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show )–อทิตยา  หนุนเงิน/สายสมร เตียง/

ปาริฉัตร สายจันทร์ 
16. กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) –ภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน/ณิชานัน วงศ์วรรณ 
17. กิจกรรมวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 อัญญามัญ  บ้านแสน/ 

ไอรดา จันทร์แช่ม 
18. กิจกรรมเขียนตามค าบอก ป.4-6 –หทัยชนก สุพรหมมา 
19.กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ 

 รางวัลเหรียญเงิน  
1. กิจกรรมวาดระบายสี ป.1 -3– วรรณา  เครืออนันต์ 
2. กิจกรรมมารยาทไทย หญิง ชั้น ป.4 – 6   –ภานุพงษ์  หรทึก  /นภัสสร  หอมไกล 
3. กิจกรรมโครงงานคณิต ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.4-6 
–รัตนากร  แจ่มแจ้ง/ภูมิระพี พลน า/ป๎ณวิชช์  ชูเมือง 

 รางวัลเหรียญทองแดง 
1.กิจกรรมการนัดดแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 –ปิยพัชร  วิเชียร/ปนัดดา  

แก้วทับ 
2.กิจกรรมคัดลายทือสื่อภาษาไทย ป.1-3  -วทัํุตา  เกียรติเกาะ 
3.กิจกรรมปริศนาสร้างสรรควรรณคดีไทย ป.4-6  -ชนิสรา สมจันทร์/รามิลเกษสกุล/หทัยชนก 

พวงศรี 
4.กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Editor ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ/ขุนคลัง  ทองดี 

ระดับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาดประจ าปี 2559 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คลองหาดเกมส์”ประจ าปี 2559  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลหญิง  อโนมา คุ้มครอง/ชนากานต์ น าพา/  

ชญานัท  ตองอ่อน/ กฤติยาภรณ์ หาจ าปี/พิยดา กล้าหาญ/พัชราภรณ์  เทียนแก้ว/ปนัดดา พันโคกกรวด/
วรัญญา  สมบูรณ์พงษ์ 

ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2559 
 - กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2559 -ภูริณัฐ  เปี่ยมถาวร/  
สุภิสรา อินทร์เทศราช/กุลสตรี บัวกลาง/ชุติภัทชญา สิทธิแก้ว /ธนกฤต เจียงแก้ว/นิภา ค าเหลือง/ 



ศศิธร  แพทย์หลวง /กัญญาวีร์  จันทร์เกษ /ธนัญญา นิพล/วรเมศฝอดสูงเนิน/ณัฐพล พันโคกกรวด 
/วิษณุ  หมวดก๋อย/ปาราเมธ  แนมพลกรัง/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ /ณัฏฐณิชา พิมพา /ยุพารัตน์ อายุสี 
/รัญชิดา  เพชรหิน /อมราวดี  แสงทอง /พิยดา กล้าหาญ /ปวริศา  ภู่มาก / พลอยชมพู  ผาชัย / 
นุติพง์ ร่มเย็น /อนุวัฒน์  เตียง 
 

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3 เด็กหญิงแนทครเสม็ด  
-ผลสอบ NT ได้คะแนนเต็ม วิชาความสามารถด้านการคิดค านวณ เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างประดับ 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา 2560 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1- 3 เด็กหญิงแนทครเสม็ด 

 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
เหรียญทอง 

ระดับประถมศึกษา 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.4 – 6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1– 3 เด็กชายปิยะพงษ์ ยอดกุล 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4– 6 เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสมบัติ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นป.4- 6เด็ก

ชายณัฐฏิ์เกียรติ เหล่าเขตกิต เด็กชายนัฐพล สงเหลา เด็กชายพลพิพัฒน์ เพชรสง่า 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงปาริฉัตร สายจันทร์  

เด็กหญิงสายสมร เตียง เด็กหญิงอทิตยา  หนุนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.1-3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์เกษ เด็กหญิงญานิศา 

วงศ์วรรณ เด็กหญิงรุจิราพร  โสภี เด็กหญิงวิไรรัตน์ แก่นลา เด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงธนพร พุทธา เด็กหญิงธนัญญา นิพล   

เด็กหญิงรับขวัญ  สารภี เด็กหญิงวนิดา  สุขเจริญ เด็กหญิงวรรศิริ สิทธิแก้ว 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงแนทครสม็ด 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.4-6  เด็กหญิงพูนศรี  โมราขาว 
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ชั้น ป.1-3     เด็กหญิงกนกขวัญ สุทธสนธ์ เด็กหญิงขวัญธิศุ             

โมราขาว เด็กหญิงณัฐพร  กาละพันธ์ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สารพิษ เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน เด็กหญิงรัตนาวดี  



ทะสกุล เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์ เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถา เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ เด็กหญิงอโนมา 
คุ้มครอง 

-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ชั้น ป.1-6 เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ เด็กหญิงจุฑาภัทร      มีเทียน
กิจ เด็กหญิงชนากานต์ น าพา เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพา เด็กหญิงดาริกา รูปหล่อ เด็กหญิงต้นน้ า ตาไธสง เด็กหญิง
ยุพารัตน์ อายุสี เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทอง 

-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ชั้น ป.4-6  เด็กชายขุนคลัง ทองดี เด็กหญิงจุฑาภัทร มีเทียนกิจ 
-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6เด็กชายยศวรถ าวาปี เด็กหญิง

อภิญญา เจนเขตร์การ 
รางวัลเหรียญเงิน 

-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ชั้น ป.4-6 เด็กชายภัทรเกียรติ ภูมิเงิน เด็กชายวิศนุ 
หมวดก๋อย 

-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างประดับ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมชั้น ป.4-6  เด็กชายณีครเสม็ด เด็กหญิงปวันรัตน์ ภู่มาก 

เด็กหญิงวทัญํุตา เกียรติเกาะ เด็กชายศุภกร จันทรโชติ เด็กหญิงอัญญมัญ บ้านแสน  
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3  เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญ

เขต 
 -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชั้น ป.1-6 เด็กหญิงปพิชญา ไชยสิน 

-กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ชั้น ป.1-6  เด็กหญิงอัญชนา บุตรดาวงษ์ 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3เด็กชายธนกฤต เจียงแก้ว                       

เด็กชายอิงศิวานนท์ จอกนาค 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3    เด็กชายอัครินทร์จิมรัมย์ 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงชุติภัทร โกษากุล 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6เด็ก

ชายป๎ณณวิชช์ ชูเมือง เด็กชายภูมิระพี พลน า เด็กหญิงรัตนากร แจ่มแจ้ง 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล เด็กชายภานุพงษ์ หรทึก 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ชั้น ป.1-6   เด็กหญิงรออันน่า ศิริยามันค์ 
 

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงแนทครเสม็ด 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงก่ิงฉัตร พลาสี 

เหรียญเงิน 



-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1- 3  เด็กหญิงแนทครเสม็ด 
 -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงก่ิงฉัตร พลาสี 
 -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง  

ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    เด็กหญิงธัญญานุช  กองค าเด็กหญิงมนต์นภา   

จันทราเด็กหญิงวรกาญจน์  เรืองสมบัติ 
-กิจกรรมการป๎้นดินน้ ามัน    เด็กชายชยันต์  ประโยชน์มี เด็กชายสุวรรณ   

จันทิชัยเด็กชายวริทธื์  จันทร์ตรา 
ระดับประถมศึกษา 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6  เด็กชาย

ยศวร  ถ าวาปี เด็กหญิงอภิญญา  เจนเขตร์การ 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1– 3เด็กหญิงอคัมศิริ  ยินดีทรัพย์ 
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ป.1– 6เด็กหญิงศิริณภา  แสงจันทร์ 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.4- 6                  เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ 

เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวดเด็กชายภาณุพงศ์  ทวีศิลป์ 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.1- 3                   เด็กหญิงกรกัญญา  เชื้อสะทุม 

เด็กชายรวินันท์  วรรณเกตุเด็กหญิงโชติกา  บุญทองย้อย 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1- 3                  เด็กชายวรเชษ  พลอาจ 

  
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.4-6                   เด็กหญิงนภัสสร หอมไกลเด็กชายภานุพงษ์  หรทึก 
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.1-3                   เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า 

เด็กหญิงสุดารัตน์เจริญเขต 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้น ป.1- 3                เด็กชายวรพจน์  เจือจันทร์ 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.4- 6                   เด็กหญิงณัฐวิภา  กองค า 

เด็กหญิงทัญํูตา  กียรติเกาะเด็กหญิงรับขวัญ  สารภีเด็กหญิงวรัญญา  สงเหลาเด็กหญิงไอรดา  จันทร์แช่ม 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1- 3                   เด็กหญิงกนกพร  เปี่ยมถาวร 

เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่พ่วงเด็กหญิงภาสิณี  ไหลยาเด็กหญิงวิไลรัตน์  แก่นลาเด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 



-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงธนพร  พุทธา
เด็กหญิงธนัญญา  นิพลเด็กหญิงปวันรัตน์  ภู่มาก 

-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 
เด็กชายป๎ณณวิชช์  ชูเมือง เด็กหญิงรัตนากร  แจ่มแจ้ง เด็กหญิงศศิธร  แพทย์หลวง 

-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สารพิษเด็กชายธนภูมิ  เนระภูสีเด็กชายอดิศักดิ์  ศรีภมร 

-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ป.1-3 เด็กหญิงอัมรินทร์  หัสดง 
-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.1-3เด็กหญิงนิภา  ค าเหลือง 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด 

เด็กชายบุญโชค  ทองเหลืองสุข เด็กชายพีรภาส  ชุ่มชูใจ 
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ชั้น ป.1-3 เด็กหญิงกนกขวัญ  สุทธสนธ ์

เด็กหญิงขวัญธิศุ โมราขาวเด็กหญิงณัฐพร กาละพันธ์เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน 
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทองเด็กหญิงรุ่งนภา พุทธาเด็กหญิงวรรณศิริ สิทธิแก้ว 
เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถาเด็กหญิงหทัยชนก สรรพาย ุ

-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ป.1-6 เด็กหญิงอัญญามัญ  บ้านแสน 
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3.  

เด็กชายธนกฤษ เจียงแก้วเด็กชายศุภกานต์ วงษ์นามเถา 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6เด็กชายฐพลณัฐ  โชคจารุพรชัย 

เด็กชายภูธน  ค าเหลือง 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3เด็กชายธนกฤษ  เจียงแก้ว 

เด็กชายศุภกานต์   วงษ์นามเถา 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.1-3    เด็กชายรัฐภูม ิ รั่งกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงณัฏณิชา   ค าผง 
-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม ) ชั้น ป.4-6เด็กชายภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน 

เด็กชายวิษณุ  หมวดก๋อย 
-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.1-3  เด็กชายปุณภพ  สาวันดี 

 -กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.4-6  เด็กหญิงอาภัสรา  มหานาม 
-กิจกรรมแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ชั้น ป.1-6  เด็กชายณ ี ครเสม็ด 

เด็กหญิงปิยาพัชร  วิเชียร 
-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-6 เด็กชายปิยะพงษ์  ยอดกุล 



-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6เด็กหญิงอัจริยาพร  เจียมเจริญ 
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6เด็กชายพุทธินันท์  จอกนาค 

เด็กหญิงอัญญามัญ  บ้านแสน 
ระดับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาดประจ าปี 2561 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตะกร้อชาย 
ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2561 
 -เด็กหญิงโสภิดา  ทะมานนท์ เด็กหญิงอรรัมภา  จงแต่งกลาง เด็กชายทินกร  บุตรดาวงษ์  
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญเขต เด็กหญิงแน็ทครเสม็ด เด็กหญิงวทัญํุตา  เกียรติเกาะ เด็กหญิงณัฐพร  กาละพันธ์  
 
 


