
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เรื่อง   ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

             ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ                 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกต าแหน่ง/สายงาน ส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ              
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ                
ในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบและจัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น  

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 
2562 เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้แก่  

ด้านวิชาการ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
2.  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
3.  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นายวิโรจ  หลักมั่น โรงเรียนเถินวิทยา  
4.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่  
     นางณัฐวรา   ดอนดี  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
5.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้แก่  
     นางทับทิม    พิทักษ์เขตขัณฑ์   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
6.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ได้แก่  
     นายเริง       ขัดทะเสมา   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
7. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ นายวิญํู  รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา 
8.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่  
     นางสายพร  นาละออง  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    
9. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
      นางสาวฟองสิริ     ธรรมธิกูล   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้แก่  
      นางลลิตา           ประชุมฉลาด   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
11. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 
      นายศราวุธ     เขื่อนค า  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

ด้านบริหารจัดการ  
1.  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
2.  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่                             
     นางสาววศินี    วนรัตน์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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3.  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ 
     นายธ ารงค์       หน่อเรือง     โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
4.  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
     นายนิรันดร      หมื่นสุข       โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
5.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ 
     นางศิริญญา     เขื่อนแก้ว     โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
6.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่                                                  
     นางพรนภัส   เอ้ือแท้  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
7.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่  
     นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
8.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่  
     นางสาวชุตินันท์    ใจอะกะ   โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
9.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่  
     นางสรัญญา      เรือนค า      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
10.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่  
     นางญาณสิรีค์    วงค์เขียว     โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
11. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่  
      นางวรัฐทยา     ฝ๎้นสืบ        โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
12. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่  
      นางวราลักษณ์    เสาร์แก้ว   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
13. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้แก่  
      ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร   ชัยกานต์กุล    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
14. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ได้แก่  
      นายปฐวี          มณีวงศ์      โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
15. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
      นางสาวอัจฉรา   ชื่นใจ        โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
16. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่  
      นายเสกสรร      กาวินชัย     โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   
17. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ได้แก่ นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
18. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  
      โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
1.  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
2.  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์   
     โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
3.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
     นางสาวแววดาว     รู้เพียร        โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
4.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ 
     นายบรรเจิด          สระป๎ญญา   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

                                                                                             /5. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม... 
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5.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ 
     นางสาวกัญญ์พิดา    จริยา         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
6.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่  
     นายธรัช               พุทธรักษ์      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
7.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  
     นางสาวสาวิตรี        บุญเชื่อม     โรงเรียนเถินวิทยา 
8.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
     นางรัชนก              ตั้งใจ          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
9.   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
     นางวราภรณ์          สว่างการ      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ได้แก่ 
      ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู   เรือนค า       โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
11. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ได้แก่ 
      นางสบันนา          มหาวรรณ์     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
             
                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                  ประกาศ   ณ  วันที่  28   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563                                                
                                                                    

                                                                   
                                                                  (นายประจักษ์    สีหราช) 
                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    


