
 

 

ท่ี สผป. น๐๘๐๗/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงรินรดา เฉียบสูงเนิน 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๐๘/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงพิชญธิดา วันแก้ว 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๐๙/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงปิยธิดา ช่อบัวทอง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๐/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงผลิตา อาษาสุข 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๑/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงพิรดา มากด่าน 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๒/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงบุญรัสกร โสภา 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๓/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงชวัลนุช ทองดี 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๔/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงณัฐทิตา ปั้นเจริญ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๕/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผ่านอัน 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๖/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงบัวตอง จันทร์ตรง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๗/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงสิริกร กลางดงทอง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ออกก าลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๘/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกมลพัชร ปัททุม 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๑๙/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงภัชภิชา โตสุนทร 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๐/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ รัตนเกียรติโกศล 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๑/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกมลนัทธ์  ค ำเรือง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๒/๒๕๖๕ 

เด็กชายวุฒิวัฒน์ ธนโชติกมลพัฒน์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๓/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงเขมจิรา ปลัดกอง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรพิเศษ ระดับปฐมวัย 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๔/๒๕๖๕ 

เด็กชายภูริทัศน์ พงษ์ศิริพัฒน์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๕/๒๕๖๕ 

เด็กชายพาทิศ พรพิเชษฐ์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๖/๒๕๖๕ 

เด็กชายชยากร คชเลิศ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๗/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงสุรัชณา วัชรารัตนกุล 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
รายการ Coding ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๘/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกันย์สิตา เจริญสินศิริลาภ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
รายการ Coding ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๒๙/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงขอบฟ้า จรัสโสภณ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๐/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงเกวลิน นทีพิทักษ์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๑/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงลลิตา ไกรเกตุ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๒/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงฐิติวรดา คุณะชล 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
รายการ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๓/๒๕๖๕ 

เด็กชายก้องภพ วิริยะศิริพจน์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ พูดเพื่ออาชพีภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๔/๒๕๖๕ 

เด็กชายกณิกนันต์ เจียวก๊ก 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ พูดเพื่ออาชพีภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



ท่ี สผป. น๐๘๓๕/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงมนัญญา ธนวัฒน์บ ารุง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 



ท่ี สผป. น๐๘๓๖/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงพรวลัย แสงศรี 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 



ท่ี สผป. น๐๘๓๗/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงณัฐนันท์ เมรินทร์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รายการ เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 



ท่ี สผป. น๐๘๓๘/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงกวินนาฏ จิตต์วัฒนกุล 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๓๙/๒๕๖๕ 

เด็กชายศรุต เสาะแสวง 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๐/๒๕๖๕ 

เด็กชายชัชวิน ศรีนาค 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
รายการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๑/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงณัฐชญา สมรอบรู้ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
รายการ เล่านิทานคณุธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๒/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงชนกนาถ พันธุ์ทวี 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๓/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงนันทาภรณ์ พรพิเชษฐ์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๔/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงศุภัชญา รัตนวัน 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๕/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงวริศรา ประราชิโก 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๖/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงภิชช์ญาภา ประเสริฐทรัพย์ 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

 



 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๗/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงอุรัสยา ธรรมสาร 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รายการ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

 



 

 

 

ท่ี สผป. น๐๘๔๘/๒๕๖๕ 

เด็กหญิงพิรยา เอี่ยมโสภาส 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
รายการ ร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

 


	พระแม่มารีอุปถัมภ์
	พระแม่มารีอุปถัมภ์1
	พระแม่มารีอุปถัมภ์2
	พระแม่มารีอุปถัมภ์3
	พระแม่มารีอุปถัมภ์4
	พระแม่มารีอุปถัมภ์5
	พระแม่มารีอุปถัมภ์6
	พระแม่มารีอุปถัมภ์7
	พระแม่มารีอุปถัมภ์8
	พระแม่มารีอุปถัมภ์9
	พระแม่มารีอุปถัมภ์10
	พระแม่มารีอุปถัมภ์11
	พระแม่มารีอุปถัมภ์12
	พระแม่มารีอุปถัมภ์13
	พระแม่มารีอุปถัมภ์14
	พระแม่มารีอุปถัมภ์15
	พระแม่มารีอุปถัมภ์16
	พระแม่มารีอุปถัมภ์17
	พระแม่มารีอุปถัมภ์18
	พระแม่มารีอุปถัมภ์19
	พระแม่มารีอุปถัมภ์20
	พระแม่มารีอุปถัมภ์21
	พระแม่มารีอุปถัมภ์22
	พระแม่มารีอุปถัมภ์23
	พระแม่มารีอุปถัมภ์24
	พระแม่มารีอุปถัมภ์25
	พระแม่มารีอุปถัมภ์26
	พระแม่มารีอุปถัมภ์27
	พระแม่มารีอุปถัมภ์28
	พระแม่มารีอุปถัมภ์29
	พระแม่มารีอุปถัมภ์30
	พระแม่มารีอุปถัมภ์31
	พระแม่มารีอุปถัมภ์32
	พระแม่มารีอุปถัมภ์33
	พระแม่มารีอุปถัมภ์34
	พระแม่มารีอุปถัมภ์35
	พระแม่มารีอุปถัมภ์36
	พระแม่มารีอุปถัมภ์37
	พระแม่มารีอุปถัมภ์38
	พระแม่มารีอุปถัมภ์39
	พระแม่มารีอุปถัมภ์40
	พระแม่มารีอุปถัมภ์41

