
ผลงานดเีดนในรอบปทีผ่านมา (ปการศกึษา ๒๕๕๘) 
ของโรงเรยีนคลองกลนัตนั (มีสวุรรณอนสุรณ) 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 
โรงเรียนคลองกลันตัน 
(มีสุวรรณอนุสรณ) 

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
สูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระ
การเรียนรูพ.ศ.2555-255๘ 

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

คร ู ระดบัประเทศ  
นางชัชณา เสรีกุล 
ครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการรพิเศษ 

รางวัล “คนดีของแผนดิน” 
ประจําป  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
สาขา “แมพิมพของชาติดีเดน” 
- ฯพณฯนายอําพล  เสนาณรงค  
องคมนตรี ประทานรางวัล“คนดีของ
แผนดิน” ประจําป  พุทธศักราช  
๒๕๕๘ สาขา “แมพิมพของชาติ
ดีเดน” ณ วนัท่ี ๒๖ กุมภาพันธ๒๕๕๘ 

มูลนิธิธรรมลักษณศิลา 
Thammaluksila  Foundation 

นางชัชณา เสรีกุล 
ครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการรพิเศษ 

-  รางวัล “คนดีแบบอยางของชาติ”  
ประจําป  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
สาขา “ผูทําคุณประโยชนตอสังคม  
ประเทศชาติและศาสนา ” 
- สมเด็จพุฒาจารย(สนิท ชวนปญโญ)
เจาอาวาสวัดไตรมิตรประทานรางวัล
“คนดีแบบอยางของชาติ”  
ประจําป  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
ณ   วันท่ี ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

มูลนิธิธรรมลักษณศิลา 
Thammaluksila  Foundation 

นางชัชณา เสรีกุล 
ครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการรพิเศษ 

- รางวัล “คุรุสดุดี”  
- พลเอก ดาวพงษรัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
-  ไดรับเกียรติบัตร ใหไว ณ  
  วันท่ี๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
- ไดรับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
   “คุรุสดุดี”ใหไว ณ  
  วันท่ี๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 



 
 
 

คร ู ระดบักรงุเทพมหานคร  
นางเปรมใจ  แสงรัตนายนต 
ครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการรพิเศษ 

ตัวแทนครูเขตสวนหลวง เขาแขงขัน
ขับเสภาระดับกรุงเทพมหานคร 
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กรุงเทพมหานคร 

นางอัญชลี  นพหิรัญ  
ครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการรพิเศษ 
 

ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัลครูผูมี
ผลงานดีเดน ของสํานักงานเขตสวน
หลวง ประจําป 2558 

กรุงเทพมหานคร 

นักเรยีน ระดบัประเทศ  
เด็กชายพีรธัส  กล่ันภากรณ 
เด็กหญิงวาสิตา  เนื่องทองหลาง 
เด็กหญิงพรนิภา  ดรมุง 
เด็กหญิงพาทินธิดา  นาเมืองรักษ 
นางอัญชลี นพหิรัญ 
คุณครูผูควบคุมทีม 

ชนะเลิศการประกวดงานประดิษฐ
ของเลนจากวัสดุเหลือใช  ชิงถวย
ประธานพระเจาหลานเธอพระองค
เจาทีปงกรรัศมีโชติ 

บริษัทฟนเนเรี่ยม 

เด็กหญิงพรภักดิ์  โนนคําพันธ 
อัญชลี นพหิรัญ 
คุณครผููควบคมุทีม 

ชมเชยการแขงขันประกวดสูตร
แซนดวิช ชิงแชมปประเทศไทย 
“แซนวิช จานเด็ด คนเกง 2015 ” 

บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด ผูผลิต
ขนมปงฟารมเฮาส 

นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 -6  

สอบไดธรรมศึกษาชั้นตรี ๔๗ คน ประเทศ 

นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6  

สอบไดธรรมศึกษาชั้นโท ๒๑ คน ประเทศ 

นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6  

สอบไดธรรมศึกษาชั้นเอก ๓คน ประเทศ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ จํานวน ๘๕ คน 

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
สูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

ประเทศ 

นักเรยีน ระดบักรงุเทพมหานคร  
เด็กหญิงสิภิญาณี ภาพนอก 
นักเรียนช้ัน ป.6 

ตัวแทนเขตสวนหลวงเขาแขงขันการ
อานจับใจความ ป.๔-๖  
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
การอาน สํานักงานเขตสวนหลวง 



 
 

นักเรยีน ระดบักรงุเทพมหานคร  
เด็กหญิงธนัชชา  นิลคูหา 
เด็กหญิงอลิชา สิงหคํา 
เด็กชายวิทวัท  ชูจันทร 
นักเรียนช้ัน ป.6 

ตัวแทนเขตสวนหลวงเขาแขงขัน  
โครงงานภาษาไทย   
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
การอาน สํานักงานเขตสวนหลวง 

เด็กชายธนพรรธน เมือง
ทรัพย 
นักเรียนช้ัน ป.๔ 

ตัวแทนเขตสวนหลวงเขาแขงขัน       
เรียงความ ป.๓-๔  
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
การอาน สํานักงานเขตสวนหลวง 

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญญา 
นักเรียนชั้น ป.6 

ตัวแทนเขตสวนหลวงเขาแขงขัน 
เรียงความ  
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
การอาน สํานักงานเขตสวนหลวง 

เด็กหญิงธนัชชา  นิลคูหา 
นักเรียนชั้น ป.6 

ตัวแทนเขตสวนหลวงเขาแขงขัน        
การเขียนบทรอยกรอง  
ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 
การอาน สํานักงานเขตสวนหลวง 

เด็กชายสิทธิกร  สังวรจิตร 
นักเรียนชั้น ป.๔ 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (การคิดคํานวณ )  
 ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กชายกฤษฎา  ลอยมณี 
นักเรียนชั้น ป.๔ 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (การคิดเลขเร็ว)  
ณ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กหญิงลัดดาวัลย   
ปานพิมพ 
นักเรียนชั้น ป.๕ 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร  (การคิดคํานวณ )  
ณ วันท่ี ๑๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  



นักเรยีน ระดบักรงุเทพมหานคร  
เด็กหญิงแสงอรุณ   
ถ่ินทองหลาง 
นักเรียนชั้น ป.๕ 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (การคิดเลขเร็ว)  
ณ วันท่ี ๑๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กหญิงสวิตตา  ละมูล
นักเรียนชั้น ป.๖ 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (การคิดเลขเร็ว )  
ณ วันท่ี ๑๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กชายอานุภาพ   
ศรีวรรณหลอด  
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖  

 

ตัวแทนเขตสวนหลวง เขาประกวด
แขงขันความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (การคิดเลขเร็ว )  
ณ วันท่ี ๑๓กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กชายกฤษฎา  ลอยมณี 
นักเรียนชั้น ป.๔ 

ไดรับคัดเลือกเขาคายพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตรสูความเปน
เลิศตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยะของนักเรียนทางดาน
คณิตศาสตร ของสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ณ บรุคไซควัลเลย 
รีสอรท จังหวัดระยอง 
ณ วันท่ี ๓๐-๓๐ กรกฎาคม ถึง  ๑-๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขต 
สวนหลวง  

เด็กชายปริพัตร  ฝนระหัน 
เด็กหญิงอรกันต  ชวยเมือง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแขงขันงานทักษะคอมพิวเตอร 
ในงาน “๓๗ ศรีพฤฒา ปริทรรศน 
๒๕๕๘  ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

จัดโดยโรงเรียนศรีพฤฒา  
สํานักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงวนิดา สุรันนา 
เด็กหญิงสวิตตา  ละมลู 
เด็กชายคณาวุฒิ  วัฒนาถาวร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖  

การแสดงวิทยาศาสตร  
(Science Show) ระดบั ป.๖ 
ชุด ถํ้ามังกรพิศวง 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  
สํานักงานเขตสวนหลวง  



  
 

นักเรยีน ระดบักรงุเทพมหานคร  
เด็กหญิงกัลยาณี  ดวงพา 
เด็กหญิงเก็จแกว  คําฟู 
เด็กชายนทีธร  สุทธาวา 
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ 

 

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับปฐมวัย 
เรื่อง ทําอยางไรใหน้ําใสปง 

การประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  
สํานักงานเขตสวนหลวง  

เด็กหญิงมณฑกานต        
และมัด 
เด็กหญิงสุพิชญา แสงศรี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๕  

 

รางวัลชนะเลิศ  
การเลานิทานภาษาอาหรับ  

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอรกันต   
ชวยเมือง 
เด็กหญิงสิภิญาณี   
ภาพนอก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบ
ปญหาความรูเก่ียวกับอาเซียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6  
กิจกรรมวันวิชาการ 58 เกษม
กาวหนา  พัฒนาสูสากล ณ วันท่ี 27 
มกราคม 2559 

โรงเรียนเกษมพิทยา  

นักเรยีน ระดบัสาํนกังานเขต  
เด็กหญิงประเทืองทิพย  
ศรีวิบูลย 
เด็กหญิงธันชนกน   
สิทธิคง 
เด็กหญิงอิสริยาภรณ   
ชัยวรรณะ 
เด็กหญิงวิสุตา  กองธรรม 
เด็กหญิงศิริภา เฉยชาวนา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖  

เหรียญทองการสวดมนตหมู          
ทํานองสรภัญญะประเภททีม 5 คน 
หญิงลวน  
ณ วันจันทร ท่ี 27 กรกฎาคม 
2557 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา          
ครั้งท่ี 6 ปร  ะจําป 2558 

เด็กหญิงนันทนภัส  
เสิกนาค  
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองการบรรยายธรรม  
ณ วันจันทร ท่ี 27 กรกฎาคม 
2557 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา          
ครั้งท่ี 6  ประจําป 2558 



  
 
 
 
 
 
 
 

นักเรยีน ระดบัสาํนกังานเขต  
เด็กหญิงสิริกร  แยมเกตุ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองการวาดภาพพุทธศิลป 
ณ วันจันทร ท่ี 27 กรกฎาคม 
2557  

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา 
ครั้งท่ี 6  ประจาํป 2558 

เด็กชายโมฑณา  เขมนการ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๕ 
เด็กหญิงอรกันต  ชวยเมือง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองมารยาทไทย  
ณ วันจันทร ท่ี 27 กรกฎาคม 
2557 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา  
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2558 

เด็กหญิงวนิดา  สุรันนา 
เด็กชายจักรภัทร   
ธนพรรณกรณ 
เด็กหญิงสวิตตา  ละมูล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองการจัดนิทรรศการ  
ณ วันจันทร ท่ี 27 กรกฎาคม 
2557 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา  
ครั้งท่ี 6  ประจําป 2558 

เด็กชายธิปไตย   
มุทะระพัฒน  
เด็กชายคหบดินทร  
 เล็กอุทัยพรรณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองการตอบปญหาธรรมะ 
ประเภททีม 2 คน  

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา  
ครั้งท่ี 6  ประจําป 2558 

เด็กชายวรรธน  มณีอินทร 
เด็กชายประภากร วงษนิยม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ 

เหรียญทองการตอบปญหาธรรมะ 
ประเภททีม 2 คน  

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนา  
ครั้งท่ี 6  ประจําป 2558 


