
   
 
 
 
 
 

ทะเบียนคุม 
สรุป ผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานนักเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์   
สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า  

อำเภอบางคล้า  จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

 



 
 

สรุปผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๓ 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์  สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า  
อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ชื่อผลงาน 
 

หน่วยงานที่จัด 
ครูที่ปรึกษา /             
ครูผู้รับผิดชอบ 

 

นักเรียน/ครูที่เข้าประกวด 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

ผลงาน
โรงเรียน 

ผลงาน 
ครู 

ผลงาน 
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

1 
 

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

(ประเภทชายล้วน) 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม  
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม

ศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม 

 
 
ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
 

เด็กชายไพศาล  มลโสม 
เด็กชายศุภโชค  ดีสวัสด์ิ 
เด็กชายโกมินทร์  เนตรพิภพ 
เด็กชายวิศว  ชูเจริญ 
เด็กชายสัณหณัฐ  ดิลกศร ี
เด็กชายธีรเทพ  ทิพวรรณ 
เด็กชายอรรถพล  ใหม่โสภา 

 
 

เกียรติบัตร        
รางวัลชมเชย 

ระดับภาคคณะสงฆ์
ภาค ๑๒ 

 

   

 
๒๔  

เมษายน 
2563 

๒ หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

เรื่อง ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำมัน
นวดสมุนไพร “หอมฉุย”       

จากผักเสี้ยนผี 

สำนักงานเลขาธิการ         
คุรุสภา 

นางพิมลรัตน์  คะประภา 
ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
นายจีรพันธ์  สมคิด 
นางสาวจิราภา  เข็มมลฑา 

เด็กหญิงกุลภรณ์  สุกใส 
เด็กหญิงชนัญดา  มิตกัลยา 
เด็กหญิงศิตารัศมิ์  จรรยาสวสัด์ิ 
 

เกียรติบัตร         
รางวัลเหรียญเงิน 

ระดับภูมิภาค 

   17  
กรกฎาคม 
2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 256๓ 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์  สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า  
อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ชื่อผลงาน 
 

หน่วยงานที่จัด 
ครูที่ปรึกษา /             
ครูผู้รับผิดชอบ 

 

นักเรียน/ครูที่เข้าประกวด 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

ผลงาน
โรงเรียน 

ผลงาน 
ครู 

ผลงาน 
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

1 กิจกรรมขบวนแห่                  
วันลอยกระทง                      

ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

เทศบาลตำบลบางคล้า 

นางพวงเพ็ญ  แพน้อย 
นายอำนาจ  เจริญศร ี

นักเรียน และ คณะครู 
 

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทหน่วยงาน 

    
 

31  
ตุลาคม 
2563 

2 กิจกรรมการประกวด 
หนูน้อยนพมาศ 

ปีการศึกษา 256๓ 

นางสาวกนกวรรณ  กัวศรี 
นางนงนุช  โฆสิตมาน 
นางสาวฐานมาศ ธรรมชัยภูม ิ
นางอาภรณ์  ศรีวันทนา 

เด็กหญิง สุพัชยา หรั่งอ่อน รางวัล 
ชมเชย 

อันดับ 1 

 
 

  

3 รางวัล 
 “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้” 

จังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสุริโย  จุลมณฑล เกียรติบัตร        
รางวัล         
ระดับดี 

   ๒๙ 
ธันวาคม 
2563 

4 รางวัล “พระพฤหัสบดี” สกสค. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง เกียรติบัตรรางวัล        
“พระพฤหัสบดี” 
ระดับจังหวัด/ 
เข็มกลัดอก   

“พระพฤหัสบดี” 

   ๑๖ 
มกราคม 
256๔ 

5 สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีผลงาน
ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- นายสุริโย  จุลมณฑล โล่รางวัล    ๒๒ 
มกราคม 
256๔ 



 

ลำดับ
ท่ี 

 

ชื่อผลงาน 
 

หน่วยงานที่จัด 
ครูที่ปรึกษา /             
ครูผู้รับผิดชอบ 

 

นักเรียน/ครูที่เข้าประกวด 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

ผลงาน
โรงเรียน 

ผลงาน 
ครู 

ผลงาน 
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

6 รางวัล 
 “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้” 

จังหวัดฉะเชิงเทรา - ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง เกียรติบัตร        
รางวัล 

ระดับดีเด่น 

   ๒๘ 
มกราคม 
256๔ 

7 โครงการประกวด         
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด 

ประจำปี พ.ศ. 2564  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 

 

นางสาวชนัญดา  มิตกัลยา 
 

เกียรติบัตร   
รางวัลชมเชย 

   18 
กุมภาพันธ์ 

256๔ 

8 รางวัล “วัฒนธรรมวนิิต” 
การคัดเลือก                     

“เด็กประพฤติดี                                          
มีคุณธรรม”                 

จังหวัดฉะเชิงเทรา         
ประจำปี ๒๕๖๔ 

วัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายสุริโย  จุลมณฑล 
ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 

นางสาวชนัญดา  มิตกัลยา 
นางสาวกุลภรณ์  สุกใส 

เกียรติบัตร 
รางวัล           

การได้รับคัดเลือก                     
“เด็กประพฤติดี                                          

มีคุณธรรม”                 
จังหวัดฉะเชิงเทรา         
ประจำปี ๒๕๖๔ 

   ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

256๔ 

9 ผลงานเชิงนวัตกรรม
โครงงานสุขภาพนักเรียน 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ         
ระดับเขตสุขภาพท่ี 6 
ประจำปีงบประมาณ 

2564 

ศูนย์อนามัยท่ี 6  ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 

 

- เกียรติบัตร    
รางวัลชนะเลิศ 

   11 
มีนาคม  
2564 

10 
 

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  

ประจำปี พ.ศ. 2564 
(ประเภททีมชายล้วน) 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม  
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม

ศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม 

ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
นางสาวนภารัศม์ วรรณนุลักษณ์ 

เด็กชายไพศาล  มลโสม 
เด็กชายโกมินทร์  เนตรพิภพ 
เด็กชายวิศว  ชูเจริญ 
เด็กชายธีรเทพ  ทิพวรรณ 
เด็กชายอรรถพล  ใหม่โสภา 

เกียรติบัตร        
รางวัลชมเชย 
ระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

   22 
มีนาคม  
2564 



ลำดับ
ท่ี 

 

ชื่อผลงาน 
 

หน่วยงานที่จัด 
ครูที่ปรึกษา /             
ครูผู้รับผิดชอบ 

 

นักเรียน/ครูที่เข้าประกวด 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

ผลงาน
โรงเรียน 

ผลงาน 
ครู 

ผลงาน 
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

11 
 

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  

ประจำปี พ.ศ. 2564 
(ประเภททีมหญิงล้วน) 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม  
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม

ศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม 

ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
นางสาวนภารัศม์ วรรณนุลักษณ์ 

เด็กหญิงกรวิภา  วงศ์สว่าง 
เด็กหญิงสุชานาถ  ยิ่งยง 
เด็กหญิงศิตารัศมิ์  จรรยาสวสัด์ิ 
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศักด์ิศิริธร 
เด็กหญิงชนัญดา  มิตกัลยา 

เกียรติบัตร        
รางวัลชมเชย 
ระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

(เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันต่อในระดับ

ภาคคณะสงฆ์      
ภาค ๑๒) 

   22 
มีนาคม  
2564 

12 
 

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา  

ประจำปี พ.ศ. 2564 
(ประเภททีมหญิงล้วน) 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม  
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม

ศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม 

ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
นางสาวนภารัศม์ วรรณนุลักษณ์ 

เด็กหญิงชมพูนุช  ชัยงาม 
เด็กหญิงปิ่นหยก  เกิดบัว 
เด็กหญิงวราภรณ์ ระมั่งน้อย 
เด็กหญิงวชิราพร  มาตสาลี 
เด็กหญิงอรอุมา  สุขเกษม 

เกียรติบัตร        
รางวัลชมเชย 
ระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

   22 
มีนาคม  
2564 

13 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น              
“ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ        

ทำนองสรภัญญะ” 
การประกวดสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน

ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย หวลถึง 
นายสุริโย  จุลมณฑล 
นางสาวนภารัศม์ วรรณนุลักษณ์ 

 เกียรติบัตร        
รางวัลผู้ฝึกสอน

ดีเด่น 
ระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

   22 
มีนาคม  
2564 

 


