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ค ำน ำ 

  รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด                        
ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคล ประเภทหน่วยงานในระดับทั่วไป (โรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย/อ าเภอ/เขต/ภาค/จังหวัด) ระดับประเทศและระดับนานาชาติ                 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผล และน าเสนอความส าเร็จ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานศึกษา 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นอย่างดียิ่ง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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1

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 2-ส.ค.-62 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการและการน าคณิตศาสตร์ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประยุกต์ใช้ โดยการน าเสนอโครงงานเร่ือง การประยุกต์ใช้เส้นโค้งเบซิเยร์ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
(Application of Bezier Curve On Ceramics Industry) การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ
ระดับภาคเหนือ คร้ังที ่4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที ่2 สิงหาคม 2562

2 22-24 มกราคม 2563 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โดยการน าเสนอโครงงานเร่ือง การประยุกต์ใช้เส้นโค้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เบซิเยร์ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (Application of Bezier Curve on Ceramics Industry) จ.กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โครงการนิทรรศการ OCOP-OSOP ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
22-24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.กรุงเทพมหานคร

3 21-23 ธันวาคม 2563 เด็กหญิงณัฐพร ศรีปินตา ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่
21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม นายนิติกร เครือวัง และ นางสุชาวดี ขันโท

4 21-23 ธันวาคม 2563 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ ์ศรีสง่าวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 13 การแข่งขันซุโดกุ ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่
21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม นายธนกฤษ มากบุญ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563



2

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16-ต.ค.-62 รางวัลครูยิ่งคุณ/นายเสกสรร กาวินชัย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2 - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น/นายเสกสรร กาวินชัย ส านักนายกรัฐมนตรี
3 13-ม.ีค.-63 รางวัลอันดับที ่3 การศึกษาวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่26 พ.ศ. 2562 /นายสมชาย พันธุสั์นติกุล มูลนิธิโทเรเพือ่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนแจห้่มวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563



3

ระหว่างวันที่  ตุลาคม  ถึงวันที่  มีนาคม  



3

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 10 – 17 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 ร่วมจัดกิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(Astronomy Day in Schools 2019) /นายวิโรจ  หลักมั่น ร่วมกับ สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

2 24 – 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้จัดการทีม มวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียน ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดแพร่
นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่41/นายวิโรจ  หลักมั่น

3 22 – 30 มกราคม 2563 ผู้จัดการทีม มวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียน กรมพลศึกษา และ จังหวัดอุดรธานี
นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่41”อุดรธานีเกมส์”/นายวิโรจ  หลักมั่น

4 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวนวพร  อะกะเรือน/นางพรทิพย์  ข้ามเจ็ด

5 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ
นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล/นางเฉลิมศรี  ปวงลังกา

6 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563



4

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

7 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ
นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน/์นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล

8 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวเปรมสินี  การินตา

9 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางสาววารุณี  ตันอุตม์

10 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย กระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นายกรณ์  อินเรือง

11 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นายกรณ์  อินเรือง

11 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นายกรณ์  อินเรือง



5

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

12 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางอรุณลักษณ์  ดวงไชย

13 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ
(Impromptu Speech)

ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางสาวจิตตกามาศ  มีเดช
14 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 - ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาววชิรา  สุภาสอน/นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์

15 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รองชนะเลิศอันดับที ่1 กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงราชนิพนธ์
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6

16 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์/นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

17 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน/นางพวงพยอม  กาญจนคงคา

18 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่35 การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายอนุสรณ์  ศรีวงศ์/นายนิคม  กาญจนคงคา

19 22 - 30 มกราคม 2563 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ กรมพลศึกษา และ จังหวัดอุดรธานี
 คร้ังที ่41 /นายอนุสรณ์  ศรีวงศ์/นายนิคม  กาญจนคงคา

20 16 มกราคม 2563 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562  เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน/นางสาวดุริยา  เลาหาง

21 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา/นางสาวชนกขวัญ  ศรีค า

22 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล

23 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายวสันต์  สายเหมย กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

24 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส/นางสาวดลยา  มะโนบาง/นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์

25 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 /นางรุ้งทอง  แสนค า/นางวงเดือน  ปัญญาบุตร กระทรวงศึกษาธิการ

26 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางสาวจิตตินันท์  พูลผล/นางวงเดือน  ปัญญาบุตร กระทรวงศึกษาธิการ

27 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
เล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวเกตุสุดา  วังวงศ์

28 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4-ม.6/นางสาวจิตตินันท์  พูลผล/นางรุ้งทอง  แสนค า

29 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการ
สีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์

30 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงราชนิพนธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นายกรณ์  อินเรือง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

31 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นายกรณ์  อินเรือง

32 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการ
สีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์

33 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นายธนากร  แก้วบุญเรือง

34 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางอนุสรา  อินทเนตร/นางสาวไพลิน  หมอยา

35 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวมยุรี  เทือกตา

36 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ
นางพรทิพย์  ข้ามเจ็ด/นางสาวนวพร  อะกะเรือน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

37 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์/นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์

38 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ กระทรวงศึกษาธิการ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวเปรมสินี  การินตา

39 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์

40 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาญีปุ่น่ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3/นางสาวดุริยา  เลาหาง

41 21 - 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กิจกรรม การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกกฤษ (Skit) กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6/นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม/นางทัศนีย์  นันติชัย
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โรงเรียนเถินวิทยา 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16 มกราคม 2563 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม รางวัลเหรียญเงิน  ระดับประเทศ รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม       
“แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชุด คลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน”์

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

2 4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ  โครงการ ENVI MISSION วัฒนธรรมรักษ์น  า สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 4 ธันวาคม 2562 นายวรัญํู เรือนค า ได้รับรางวัลครูทีป่รึกษาโครงการ ENVI MISSION วัฒนธรรมรักษ์น  า            
รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 4 ธันวาคม 2562 นางสรัญญา  เรือนค า ได้รับรางวัลครูทีป่รึกษาโครงการ ENVI MISSION วัฒนธรรมรักษ์น  า              
รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 16 มกราคม 2563 นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว   ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพือ่รับเคร่ืองหมาย        
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2562

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

6 16 มกราคม 2563 นายดวงเด่น  พิจอมบุตร   ได้รับการคัดเลือก โครงการครูดีในดวงใจ ครั งที ่17 พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-62 ผู้บริหารโรงเรียนทีบ่ริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ นายสุมล   สัญญเดช มูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ม.บ.ม.ท.)

2 21-23 ธ.ค. 62 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 / นางกาญจนา  ขอน้อย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 21-23 ธ.ค. 62 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 / นางทับทิม พิทักษ์เขตขณัฑ์

2-ม.ีค.-62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC  AWARDS )  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม สพม.35

ระดับเขตพืน้ทีข่องส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 / นางทับทิม พิทักษ์เขตขณัฑ์
19-ม.ีค.-63 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC  AWARDS )  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระดับภาคเหนือ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / นางทับทิม พิทักษ์เขตขณัฑ์
4 21-23 ธ.ค. 62  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ คร้ังที ่69   ปีการศึกษา 2562 / นางธนพรรณ   แถลงการณ์

21-23 ธ.ค. 62 ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ เข้าร่วม  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – 3                   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ คร้ังที ่69    ปีการศึกษา 2562 / นางธนพรรณ แถลงการณ์

รายงานผลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ

โรงเรียนทุง่อุดมวิทยา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ

โรงเรียนทุง่อุดมวิทยา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2563

5 21-23 ธ.ค. 62  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน      การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ คร้ังที ่69   ปีการศึกษา 2562 / นายจานุวัฒน์   สุภาษี

6 21 -23 / 12 / 2562 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69/นายณรงค์ศักดิ์  จะชาญ
ครูผู้สอนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.1- ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69/นายณรงศักดิ์   จะชาญ

7 21 -23 / 12 / 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6/ นางสาวธันฐภรณ์   ธนัทจรัสโรจน์

8 21 -23 / 12 / 2562 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ภาคเหนือ/ นายชวภณ   เปีย้อุ๊ด

21 -23 / 12 / 2562 รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-ม.3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ / นายชวภณ  เปีย้อุ๊ด

9 21 -23 / 12 / 2562 ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
  ระดับ ชั้น ม. 1- ม.3 /นางสาวเอ้ือมเดอืน  ปินตาวะนา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 7 กันยายน 2562 นางสาวตลับเพ็ชร์  หทัยพล ครูผู้ฝึกซ้อม English Speech ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

The 1st National EP/MEP Open House 2019

2 7 กันยายน 2562 นางสาวกัญญาภัทร  ชัยโสม ครูผู้ฝึกซ้อม English Speech ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

3 7 กันยายน 2562 Mr. Gary Guttierrez Jardinero ครูผู้ฝึกซ้อมโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

4 7 กันยายน 2562 นางสาวพิชชาพร  ทองเลียบ ครูผู้ฝึกซ้อมโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

5 7 กันยายน 2562 Ms. Shiere Diadem Lagarto ครูผู้ฝึกซ้อมโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

6 7 กันยายน 2562 Mr. Robert James Cotterell  ครูผู้ฝึกซ้อม Story Telling ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

7 7 กันยายน 2562 Mr. Raymund Pagunsan Marzona ครูผู้ฝึกซ้อมโครงงานคอมพิวเตอร์ (Computer Project) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
The 1st National EP/MEP Open House 2019

8 16-ม.ค.-63 นางวิไลภรณ์  ค าภิระปางวงศ์  รับวางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา  2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

9 15-ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ในการแข่งขันความรู้ความสามารถในโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เด็กชายสุรชัช โสภา             
นักเรียนชั้นม.3/14

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน 
บริษัทเอดู พาร์ค จ ากัด

10 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ) คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร ม.2/3

สพฐ.

11 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 จาก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย /ด.ช.วรมันต์ ลาภมาก ม.2/16 และ                           ด.ช.
สิรวิชญ์ คตชาคร ม.3/14

สพฐ.

12 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/เด็กชายสุรชัช โสภา ม.3/14

สพฐ.

13 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
(ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย              /
ด.ญ.ชนิดาภา ยอดยิ่ง ม.1/14 ด.ญ.ณัฐนันท์ กันทา ม.1/14  และ ด.ญ.รตี ตุ่นสีใส ม.1/14

สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

14 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
(ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย               /
ด.ญ.ธนิสรา ค ามีอ้าย ม.1/14 ด.ช.ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง ม.1/14 และ                          ด.ญ.น
ภัทร ทองอุปการ ม.1/14

สพฐ.

15 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต   ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัด
สุโขทัย/ด.ญ.สุปรียา มงคลคลี ม.3/14

สพฐ.

16 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 จากการแข่งขันงาน
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน
สวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นายธนัช พงษ์เลาหพันธุ ์ม.6/1

สพฐ.

17 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/น.ส.นภาพร ถาคุณ ม.4/9
น.ส.พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ ม.4/9 และ น.ส.พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย ม.4/9

สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

18 วันที ่21 - 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - 
ม.6 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นายรณกร สุวรรณเมือง ม.6/8 และนายศิริเฉลิม ขัน
ไชยวงค์ ม.5/1

สพฐ.

19 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน
สวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นายมิตร  มูลแก้ว

สพฐ.

20 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) คร้ังที ่69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย
/นางเพลินใจ  ชีวรัตนาพันธ์ และ นางสุภาพร  หมั่นการ

สพฐ.

21 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 จากการแข่งขัน
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นายปิยพงค์  จักรบุญมา

สพฐ.

22 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
(ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นางณัฐสิรี   
    ล้ีตระกูล  และ นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุม่นาค

สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

23 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/
นางนฤมล  มณีโชติ และ นางปรียาพร วงษ์ชาลี

สพฐ.

24 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต   ม.1 - ม.3 จากการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์
อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นางสาวสุวิมล  ศรีเทพ

สพฐ.

25 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 จาก
การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน

สพฐ.

26 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
(ภาคเหนือ)คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย              /
นางสาวจิตรี  ฤทธิเ์นติกุล และ นางสาวนราพร ณ จันตา

สพฐ.

27 วันที ่21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
 GSP ม.4 - ม.6 จากการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)         คร้ังที ่69
 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย/นางนภาพร สิทธา และนางสาว
เพ็ญประภา  จันทร์ศรีงาม

สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 15-ก.พ.-63 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ่านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ 3,984.06 kgCO2e

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

2 15-ก.พ.-63 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต ่า(ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที โรงเรียน
 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ่านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
589.21 kgCO2e

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

3 15-ก.พ.-63 นายเสน่ห์  ชุมแสน/รางวัลครูหัวใจรักพลังงาน(ครูต้นแบบด้านการอนุรักพลังงานและสิ งแวดล้อม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

4 15-ก.พ.-63 นายเสน่ห์  ชุมแสน  รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที บ้าน
นักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ่านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

5 15-ก.พ.-63 นายเกรียงศักด์ิ  จ่าปาอูป  รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที 
บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ่านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

6 15-ก.พ.-63 นายพินิจ  ตาจีน  รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที บ้าน
นักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ่านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ สพฐ.

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21-23 ธันวาคม 2562 นางสาวปุณยนุช  นนทสัย  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย

2 21-23 ธันวาคม 2562 นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย

3 21-23 ธันวาคม 2562 นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนประชาราชวิทยา  
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21 - 23 ธันวาคม  2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3            

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษรา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย /นางเกษิณี  กันน้อม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทืป่รึกษานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best Practice (ภาคเหนือ) "เปิดบ้าน
รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก /นางเกษิณี  กันน้อม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทืป่รึกษานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best Practice (ภาคเหนือ) "เปิดบ้าน
รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก /นางมาลัย  สุวรรณรัตน์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563             

  /สิบเอกพงศ์กิติ  แก้วกิติ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563   

   /นางมาลัย  สุวรรณรัตน์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

6 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563   

  /นางเกษิณี  กันน้อม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563   

  /นายพินิจ  ยี่ยวน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                    รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21-23 ธ.ค. 2562  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพฐ.

2 21-23 ธ.ค. 2563  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ.

3
21-23 ธ.ค. 2564  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้          

ระดับชั้นม.1-ม.3
สพฐ.

4 21-23 ธ.ค. 2565 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้        
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย

สพฐ.

5 21-23 ธ.ค. 2566 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สพฐ.

6
21-23 ธ.ค. 2567 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓       

งานศิปหัตถกรรมนีกเรียน ระดับชาติ
สพฐ.

7 21-23 ธ.ค. 2568 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น       
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิปหัตถกรรมนีกเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

8 21-23 ธ.ค. 2569 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที6่9 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สพฐ.

9 21-23 ธ.ค. 2570 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ สพฐ.

10 21-23 ธ.ค. 2571 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ

สพฐ.

11 21-23 ธ.ค. 2572  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ สพฐ.

             รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

             รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

12 21-23 ธ.ค. 2573 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1-3 สพฐ.

13 21-23 ธ.ค. 2574 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4-6 สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 /นางดวงจันทร์  จันทะมาลา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
2 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 /นางใกล้รุ้ง  ยอดเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
3 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 /นางดวงจันทร์  จันทะมาลา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
4 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 /นางใกล้รุ้ง  ยอดเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

5 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6        
 /นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

6 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorม.1-ม.3  
 /นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

7 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorม.1-ม.3  
 /นางพัชรินทร์  สุภายอง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

8 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
 /นายธเนศร์  กามาด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

9 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
 /นางพัชรินทร์  สุภายอง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

10 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทบกพร่องออทิ
สติก ม.1-ม.3/นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

11 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.
3/นางสาวนิภา  ประกาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

12 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
 /นางสาวประภัทพร  ไหวพินิจ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

13 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
 /นางสาวนิภา  ประกาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

14 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
 /นางสาวปุษยา  มั่นคง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

15 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6/นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

16 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6/นางพัชรินทร์  สุภายอง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

17 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ม.1-ม.3/นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

18 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ม.1-ม.3/นางสาวธิดารัตน์  ละมูล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

19 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3             
 /นายอุโฆษ  จันทะมาลา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

20 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6          
 /นางสาวปิยรัตน์  จันทร์ใจ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

21 24-29 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันต่อสู้(Kumite)รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย       
 /นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

22 24-29 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันต่อสู้(Kumite)รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย       
 /นายธรณินทร์  พานธงรักษ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

23 24-29 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้ควบคุม อันดับ 3 การแข่งขันต่อสู้(Kumite)รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 ก.ก. หญิง                   /
นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

24 24-29 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้ควบคุม อันดับ 3 การแข่งขันต่อสู้(Kumite)รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 ก.ก. หญิง                   /
นายธรณินทร์  พานธงรักษ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 2562 สถานศึกษาปลอดภัย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2 2563 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

3 2562 OBEC AWADS ระดับภาคเหนือ – ระดับประเทศ คร้ังที ่๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพม 38

 สถานศึกษายอดเยี่ยมมัธยมขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่การเรียนการสอน 

แบบรายงานผลการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการคร/ูลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการและอัตราจา้ง

ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 20 - 21 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับ ม.1 - ม.3  (นายปฏิพล  สุกหอม)          สพฐ.

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับ ม.1 - ม.3  (นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์) สพฐ.

2 20 - 21 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์ ระดับ ม.1 – 3  (นางเกสร   ศรีสวย) สพฐ.

รางวัลเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์ ระดับ ม.1 – 3 (นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์) สพฐ.

รางวัลเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์  ระดับกลาง (นางเกสร   ศรีสวย) สพฐ.

รางวัลเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์  ระดับกลาง  (นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์) สพฐ.

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 /นางแสงนภา ใจเย็น

2 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 /

นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์
3 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 /

นายพรเทพ  น้องหนิ้ว
4 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 /

นายเอกพจน์  นามสะกัน
5 ประเมิน 9 มกราคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง 

 จังหวัดล าปาง  (ส.บ.ม.ลป.) ตามประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)/ นายสมบัติ  อุตรัตน์

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖/นายวิธวศิน  กองค า  กระทรวงศึกษาธิการ
2 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖/นางสาวอรพิม  เพิม่สมัคร  กระทรวงศึกษาธิการ
3 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖/นางสาวกัลยาณี งามดี  กระทรวงศึกษาธิการ
4 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.1 - ม.๖/นางสาวกัลยาณี งามดี  กระทรวงศึกษาธิการ
5 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.1 - ม.๖/นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว  กระทรวงศึกษาธิการ
6 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.1 - ม.๖/นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว   กระทรวงศึกษาธิการ
7 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.1 - ม.๖/นายวิธวศิน  กองค า  กระทรวงศึกษาธิการ
8 21-23 ธันวาคม 2563 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น ม.1 - ม.๖/นายสุธรรม  ปัน้สวย  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 10/7/2562 Crossword Competition as the Student's Mentor in the English Skills  Competition 

2019
Secondary Educational Service Area Office 
35

2 10-11/09/2562 กรรมการการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3 10-11/09/2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 
ประจ าปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 22-ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภท 3D งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ระดับชาติ คร้ังที ่69

สพฐ.

5 16 มกราคม 2563 ครูดีเด่นของอ าเภอแม่เมาะ ชมรมครูอ าเภอแม่เมาะ
6 23 ธันวาคม 2563 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ ระดับัน้ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติคร้ังที ่69
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7 16 มกราคม 2563 ครูดีเด่นของอ าเภอแม่เมาะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
8 19/11/2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 จากการน านักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมอภิปราย "ขยับความคิด 

พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

9 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

10 16-ม.ค.-63 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 สพฐ.

11 16/1/2563 นางศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 สพฐ.ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

12 16/1/2563 นางศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 19-พ.ย.-62 รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันอภิปรายภายใต้โครงการ "ขยับความคิดพิชิตปัญหา            
พลังงานไฟฟ้าไทย"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

14 22-ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทอง ล าดับที ่5 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน 3 มิติ ระดับชาติ สพฐ.
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โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 23 ธันวาคม 2562 การแข่งขันการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด
สุโขทัย เด็กชายรัฐวุฒิ  เนื่องเดช ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

2 นางนภารัตน์ สูตรเลข 9 ก.พ. 2563 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
ประยุกต์ ปี 2562 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติคร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

3 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับชาติคร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

4 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาไทย(คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติคร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

5 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่69
 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

6 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

7 นางโสภิณ ศิริคําน้อย 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ นางโสภิณ ศิริคําน้อย 
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัด
สุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

8 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ นางพิกุลทอง เปล่งศิริ 
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

9 นางลลิตา ประชุมฉลาด 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดสวด
มนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

10 นายศราวุฒิ สุภายอง 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดละคร
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

11 นายชวนากร ต๋ันมาเชื้อ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที
ญัตติทางรัฐศาสตร์ โครงการสิงห์แดงสัญจรคร้ังที ่11

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดละคร
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

13 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

14 นางอัญชลี ไชยดี 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

15 ว่าทีร้่อยตรีหญิงขวัญเรือน  
                        เพ็งมา

21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

16 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

17 10-13 ตุลาคม 2562 รางวัล Gold Medal ในเร่ือง Mathematic-Robotic งาน The 7th Macao 
International and Invention Expo (MiiEX) 2019

Macao Special Administratire Region 
Science

18 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุกต์ 
ปี 2562

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

19 นางพรทิพา ผันผาย 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

20 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

21 25 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียนตอบปัญหาแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ คร้ังที ่12 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โรงเรียนสตรีวิทยา

22 นางพรทิพย์ จักรแก้ว 21 ธัวาคม 2562 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ม.1-ม.3
  ป2ี563 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

23 นายหรินทร์ คะระวาด 6-ต.ค.-62 เป็นผู้สนับสนุนสนับสนับการจัดวิง่ลูกช้างเขลางค์รัน สมาคมศิษย์เก่ามช.ลําปาง
34 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภา

นักเรียน ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

25 เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

26 นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

27 นางอริศรา บุญยืน 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพย์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

28 นางนิชานัน เมฆศิริ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4  กิจกรรมการแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

29 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

30 นายปฐวี มณีวงศ์ 23 ธันวสคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
 ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

31 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

32 นางศรีนวย สําอางค์ศรี 3 ตุลาคม 2562 ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคล กระทรวงวัฒนธรรม
33 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ 

ประเภทนิติบุคคล
กระทรวงวัฒนธรรม

34 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศที2่  กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

35 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศที2่  กิจกรรมการแข่งขัน
วงปีพ่าทย์ไม้นวมระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

36 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

37 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น
 ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

38 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น
 ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

39 22 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการ
แข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

40

นางอดิศร ใจบ้านเอื้อม
21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดแข่งขันเด่ียวขลุ่ย

เพียงออ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

41

นางอัญชญา ต๊ะนา
21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดแข่งขันเด่ียวขลุ่ย

เพียงออ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

42 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศที2่  กิจกรรมการแข่งขัน
วงปีพ่าทย์ไม้นวมระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

43

นางวัฒนะ ทองปัญญา
23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

44

นางวีณา ศิรประภาศิริ
23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

45

นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์
23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

46 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

47

นางระวิวรรณ ภักดี
22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

48 22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



50

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

49

นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ
22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

50 22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

51

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา

22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

52 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษณ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

53

นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์

22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

54 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษณ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

55

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ
22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

56 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษณ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



51

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

57 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษณ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1 -ม.3 จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

58

นางสาวสิริญา ศรีชัย
22 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์

สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

59

นางธีรพันธ์ ปิงแก้ว
21-23 ธันวาคม 2562 การประกวดดนตรีประเภทเคร่ืองลม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
60 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
61

นางสาวศิรินทิพย์  รุมารก 22-ธ.ค.-62

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพือ่อาชีพ
ภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครส้ัน
ภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

63 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่าเร่ืองจาก
ภาพภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

64

นายพงศ์เกษม  เตชะสาย 21-ธ.ค.-62

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพือ่อาชีพ
ภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.



52

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

65 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครส้ัน
ภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

66 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเล่าเร่ือง
จากภาพภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

67 นางสาวกนกพร  นิลแพทย์ 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (Youth Couselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพฐ.

68 16 มกราคม 2563 ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต35

69 19 กุมภาพันธ2์563 รางวัลครูแนะแนวผู้อุทิศตน  ประจําปี 25662 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
70 นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ 10-11 กันยายน 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเพือ่นทีป่รึกษา ม.ต้น (ม.

1-ม.3)
สพม.35

71 10-11 กันยายน 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเพือ่นทีป่รึกษา ม.ปลาย 
(ม.4 - ม.6)

สพม.35

72 20 ธันวามคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเพือ่นทีป่รึกษา ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) สพฐ.

74 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

75 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
หุน่ยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

76 ครูทีป่รึกษาโครงงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน สิง้ประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม คร้ังที ่9 กลุ่มคอมพิวเตอร์ เร่ือง การคํานวณดัชนีมวลกาย 
(BMI)โดยใช้เคร่ืองชั่งน้ําหนักอัจฉริยะ (IOT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

77 นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

78 นางรุ่งนภา ถนอมรอด 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

79 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญงิน กิจกรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศสตร์ปประยุกต์ใช้ระดับชั้น       
ม.4 -ม.6 ระหว่างวันที ่21 - 23 ธันวาคม 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน



54

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

80 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา นําผลงานเข้าร่มโครงการ "Thailand New Gen 
Inventors Award (I - New Gen Award 2020)" ระดับมัธยมศึกษา และผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน

81 1 มีนาคม 2563 เป็นครูทีป่รึกษาโครงงานทีไ่ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 การแบ่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียนในโครการห้องเรียนพิเศษ
ฯ ระหว่างวันที ่28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน

82 นายบรรเจิด สระปัญญา 13 ตุลาคม 2562 เกียรติบัตร Gold Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ
 The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX)
 2019 วันที ่10-13 ตุลาคม 2562 (รางวัลระดับนานาชาติ)

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า                  
สาธารณรัฐประชาชนจีน

83 13 ตุลาคม 2562 เกียรติบัตร Gold Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ
 The7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 
2019 วันที ่10-13 ตุลาคม 2562 (รางวัลระดับนานาชาติ)

Shanghai Association of Inventions
(เซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

84 13 ตุลาคม 2562 โล่รางวัล Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ
 The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX)
 2019 วันที ่10-13 ตุลาคม 2562 (รางวัลระดับนานาชาติ)

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

85 6 กุมภาพันธ์ 2563 โล่รางวัล Special Awards จากการได้รับเชิญให้นําเสนอผลงานโครงงานวิจัยที่
ประสบความสําเร็จระดับนานาชาติ ในงาน -NEW GEN AWARDS จัดโดย วช. 
กรุงเทพมหานคร วันที ่2-6/2/2563 (รางวัลระดับนานาชาติ)

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

86 15 ธันวาคม 2562 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาทีส่่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนประจําปี พ .ศ.2562 ตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development 
and Evolution Tests (รางวัลระดับชาติ)

TEDET/สพฐ

87 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

88 นางจุฑาทิพย์                 
           นิมิตรเกียรติไกล

15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

89 นางสาวอําไพ มนัสสันติ 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

90 นางจันทรัดน์ ดวงฟู 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

91 นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the
Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

92 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน

93 นางจันทนา สัญญเดช 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

94 นายสินชัย  เชาวลิตพิเชฐ 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

95 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นทีป่รึกษาผลงานวิง่กะยานได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
นักประดิษฐ์รุ่นใหญ่

สํานักงานคณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

96 31 มกราคม 2563 เป็นทีป่รึกษาผลงานวิง่กะยาน เข้าประกวดรอบสุดท้ายนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ

สสส.

97 นายชัยวุฒิ  คมประดิษฐ์ 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

98 นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

99 นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

100 ครูศิริกานดา  กันธิดา 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

101 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ



58

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

102 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษานักเรียนนําผลงานโครงการ Thailand New Gen Inventors Award
 (I - New Gen Award 2020) เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2563" 
และผ่านเกณฑ์การ พิจารณาให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เร่ือง วิง่กะยาน เวอร์ชั่น 2

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

103 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษานักเรียนนําผลงานโครงการ Thailand New Gen Inventors Award
 (I - New Gen Award 2020) เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2563" 
และผ่านเกณฑ์การ พิจารณาให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เร่ือง วิง่กะยาน เวอร์ชั่น 2

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

104 นางพรนภัส  เอื้อแท้ 8 มกราคม 2563 รางวัลเด็กและเยาวชนทีน่ําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2563 และรางวัล
เด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2563 จากนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที ่8 มกราคม พศ.2563                
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

105 นักเรียนโครงงานวิจัย ได้รับคัดเลือกให้ นําเสนอผลงานโครงงานนักคิด
ส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันที ่1-7กุมภาพันธ์ พศ.2563 เผยแพร่ผลงานทีป่ระสบ
ความสําเร็จระดับนานาชาติ ให้กับผู้ทีส่นใจในระดับนานาชาติ นักวิชาการไทย 
นักธุรกิจ คณาจารย์และประชาชนจํานวน 1 โครงงานวิจัย ณ ศูนย์นิทรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล SPECAL AWARD
 With the Compliments of S.D.B. Ng Siu Mui Secondary School Hong 
Kong 2020

S.D.B. Ng Siu Mui Secondary
School Hong Kong 2020

106 นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
program for Mathematics and Science of 2019

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

107 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันชูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

108 นางสาวเสาวลักษณ์  อินต๊ะ
สม

15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
program for Mathematics and Science of 2019

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

109 นางปิน่ทิพย์ อินกร 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilities of students 
in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
program for Mathematics and Science of 2019

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

110 นางวรัฐทยา  ฝ้ันสืบ 10 - 13 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกซ้อม โครงงานรางวัลระดับเหรียญทองระดับนานาชาติ และ 3 Special 
Award จาก Kingdom of Cambodia (Norton U), เซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และHong Kong

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

111 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาและนํานักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์"ประจําปี 2562 
ตัวแทนเยาวชนนําเสนอระดับประเทศ

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

113 15 ธันวาคม 2562 Is an Academic Institution that promotes the capabilties of students 
in the Thailand Education Development and Evaluation Tests 
program for Mathematics and Science of 2019

SEAMEO Regional Centre for
STEM Education

114 15 ธันวาคม 2562 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาทีส่่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนประจําปี พ .ศ.2562 ตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development 
and Evolution Tests(รางวัลระดับชาติ)

TEDET/สพฐ

115 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เร่ือง ตกศาสตร์ตามงู เข้าแข่งขันในโครงการ 
NSC 2020 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NECTEC/สวทช.
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

116 10-11 กันยายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขัน
เวทคณิต ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

117 1 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์กปี
ที ่17

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

118 1 สิงหาคม 2562 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
119 นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ือง

ส้ัน ม.1-ม.3 ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

120 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

121 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 2562 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
122 นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ือง

ส้ัน ม.1-ม.3 ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

123 นางสุภานี ธิสาระ 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

124 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ



62 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 /1. เด็กหญิงยุพาพร  ใจค า
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใจยัง/1. นางสาวลดาวัลย์  คนอยู่ 2. นางสาวสุพรรณี  กาทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

2 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3/1. เด็ก
ชายชวัลกร  โชติเกียรติ2. เด็กชายธีรพงษ์  จิตต้ัง /1. นางจรรยา  คนธสิงห์  2. นายอมรเทพ  
วงศ์ธิมา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

3 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6                                                     
 /1. นางสาวจิรัชญา  ปงลังกา 2. นางสาวปิยะธิดา  ทายดี 3. นางสาวรัชนีกร  จันทาพูน  
4. นางสาวศิริธร  คิดอ่าน  5. นางสาวสิรามล  การเพียร                                                 
 /1. นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง
2. นายสุเทพ  อวดเขตต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

4 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 /1. นางสาวอมลรดา  ลาภโต/               
นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

5 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 /1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แพงมี
2. นางสาวชนิกา  ล าภู  3. นางสาวธนัญญา  ตานาคา  4. เด็กหญิงธิติมา  หลักหมั้น
5. นางสาวธีวรา  เสนาสุนทร  6. เด็กหญิงนงนภัส  พงษ์นิกร  7. เด็กหญิงปณิฺดา  เรืองศักด์ิ
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  เม็ดดี 9. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจไหว  10. นางสาวสมาพร  เสียงเล็ก        
 /1. นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล 2. นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย 3. นายสุเทพ  อวดเขตต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

6 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3                                     
 /1. เด็กหญิงไปรดา  ฐิติวิชญานันทร์ /นายเรวัต  เสียงโต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

7 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6                                 
 /1. นายกิตติพัฒน์   ดอกดก /นายพิชิต  พลหาญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

8 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 /1. นายธนวันต์  คิดปราโมทย์   
 /นายพิชิต  พลหาญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

9 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 /1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงหาญ                      
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  คนมั่ง  3. เด็กชายวรเทพ  ใจบุญ  4. เด็กชายวีรพงษ์  ติดเคียง              
5. เด็กชายวีรภัทร  เต็มแบบ 6. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชัยเนตร  7. เด็กหญิงอรจิรา  โกมิตร         
8. เด็กหญิงอรนิภา  อินน้อย 9. เด็กชายอาทิตย์  คิดอ่าน 10. เด็กหญิงอุษาวดี  ก าลังว่อง          
 /1. นางสาวปัฐมาพร  ทรายใหม่  2. นางกรรณิการ์  สมมี  3. นางปุณยนุช  พรหมไชยวงศ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

10 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3/เด็กหญิงจิตติมา  วงค์ก๋องค า          
 /นางวิรากานต์  ปัน้รูป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

11 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 /นางสาวปานวดี  มีคุณประเสริฐ     
 /นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

12 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31. /เด็กหญิงณิชา  อวดร่าง                              
2. เด็กหญิงธัญชนก ศรีตาบุตร  /1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน  2. นางมัลลิกา  ดวงสุภา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

13 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันละครส้ันภาษาญีปุ่น่ ม.4-ม.6 /1. นางสาวกมลพรรณ  พานแก้ว 
2. นางสาวจีราพร  มูลวงศ์ 3. นายปรมัตภ์  อ้วนเทิง 4. นายภูมิภณัฐ  กุลพรม
5. นายสุชินกรณ์  งามข า/1. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์  2. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

14 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6/1. นางสาวคัมภีรพรรณ   นันตาพรม
2. นางสาวจีราภรณ์  พันธ์ดี  3. นายณรงค์ฤทธิ ์ ค าปวนบุตร  4. นางสาวณัฐธิดา   สุภาษี 
5. นางสาวปรัชญา  ชินโชติ  6. นางสาวปรารถนา   ใจอินตา 7. นางสาวพิมพ์สุภา   ต้องจิตต์
8. นางสาวรวิวรรณ  ใจบุญ  9. นายวิทยา  ปงลังกา  10. นางสาวแสง  ตาอิน                       
 /1. นางวิรากานต์  ปัน้รูป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.

15 19 - 21 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง/การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3              
 / เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ันปัญญา/ นางสาวณภัทร  ตนภู

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา
 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)/สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์ ครู ค.ศ.1 1.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.

1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ประเภทกาพย์ยานี 11 (6บท)  ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 

ระดับชาติ ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
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โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 23 ธันวาคม 2562
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายสามารถ สุยะยอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

                               รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ                        

โรงเรียนสบจางวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 3-4 ธันวาคม 2562 ชนะเลิศโครงการ Envimission ค่ายวัฒนธรรม รักษ์น ้า /นางสาวกรรณิกา    บุญประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สถานีวิทยุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 21-23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือ ชนะเลิศ ระดับ ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งที6่9/นางมนทิรา   เจดีย์ปัน

ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

3 21-23 ธันวาคม 2563
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษษ 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย/นายวีระพงษ์   จิโนปง

ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21-23 ธันวาคม 2562 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างรรค์ ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพฐ.

คร้ังที ่69 ณ จังหวัดสุโขทัย/นายสุรชัย  จอมแปง/ นายศุภรดา   ลาดปาละ/นางสาวประภาพรรณ วงค์ตามี

2 21-23 ธันวาคม 2562 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพฐ.

คร้ังที ่69 ณ จังหวัดสุโขทัย/นางวัลณีย์   คุ้มภัยเพือ่น

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนไหล่หินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563



 
 

 
ผลงานรางวัลดีเด่นระดับประเทศ, นานาชาติ 

 

จังหวัดล าพูน 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ระดับสูง ม.ต้น สพฐ
2 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญทอง อันดับที ่9 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ผสม ม.ปลาย สพฐ
3 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญเงิน อันดับที ่11 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย สพฐ
4 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญเงิน อันดับที ่12 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ระดับกลาง ม.ต้น สพฐ
5 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญเงิน อันดับที ่20 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ผสม ม.ต้น สพฐ
6 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญทองแดง อันดับที ่17 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ระดับพืน้ฐาน ม.ปลาย สพฐ
7 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญทองแดง อันดับที ่20 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการหุน่ยนต์ระดับสูง ม.ปลาย สพฐ
8 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญเงิน อันดับที ่11 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ สพฐ

9 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระดับเหรียญทองเงิน อันดับที ่19 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ สพฐ

10 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระดับเหรียญทองเงิน อันดับที ่22 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ สพฐ

11 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระดับเหรียญทองเงิน อันดับที ่23 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการสร้าง webpage           
ประเภท web editor

สพฐ

12 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระดับเหรียญทองแดง อันดับที ่23 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการแข่งขัน Motion infographic สพฐ

13 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระดับเหรียญทองแดง อันดับที ่33 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 รายการการแข่งขันสร้าง webpage ประเภท
 text editor

สพฐ

รายงานผลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ
ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่31 มนีาคม 2563

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ
ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่31 มนีาคม 2563

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

14 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 IQA AWARD เป็น ร.ร. ทีม่ีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม สพม. เขต 35

15 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับนานาชาติ IRO2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน
ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่

สมาคมสตรีนคร
เชียงใหม่

17 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลเหรียญเงิน การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

18 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลเหรียญเงิน การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 – 6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

19 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลเหรียญเงิน  เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 – 6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

20 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลเหรียญเงิน  การต่อค าศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

21 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่12  ถ้วย กระทรวงศึกษาธิการ

22 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาพระพรหม มังคลาจารย์ ประธานมูล         
นิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการ

23 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

24 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

25 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาเกาหลี การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

26 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครส้ันภาษาเกาหลี การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

27 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาเกาหลี การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ
ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่31 มนีาคม 2563

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

28 21-23 ธันวาคม  2562 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1 –ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

29

30 21-23 ธันวาคม  2562 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4 –ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.

21-23 ธันวาคม  2562 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.4 –ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1
24-29 พ.ย.2562 รางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่41 ณ 

จังหวัดแพร่/นายปิยฉัตร ไชยแก้ว
ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดแพร่

2
21-23 ธ.ค.63 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ คร้ังที ่69/นายชัชวาล   ค าวังพฤกษ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

3

21-23 ธ.ค.63 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางกชกร   กันตีฟอง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

4

21-23 ธ.ค.63 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6  งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางสาววิไลลักษณ์   คุณานวน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

5

21-23 ธ.ค.63 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) 

ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุด๊ปง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 1 กรกฎาคม 2562
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทผู้สนับสนุน              
  / นายจรัส  ค าอ้าย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 17 มกราคม 2563
ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
ประจักษ์ชัด/ นางสาวอ าภา  เขยีวดี คุรุสภา

3 18 มกราคม 2563
ได้เป็นคุณครูฝึกสอนนักเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 กิจกรรมของโครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2562 / นางกาญจนา  เหลืองทา

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

4 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เคร่ืองเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นายจรัส  ค าอ้าย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

5 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางพิชยา  ชมูก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

6 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นายชยัพิชติ  อุดค ามี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

7 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางสาวสุภาพร  เป็งปิง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

8 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

9 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

10 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นางลาวัลย์  ขยันขาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

11 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางลาวัลย์  ขยันขาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

12 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 / นางลาวัลย์  ขยันขาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

13 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางลาวัลย์  ขยันขาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

14 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นางลาวัลย์  ขยันขาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

15 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 / นางกาญจนา  เหลืองทา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

16 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยามไทย  ระดับชั้น ม.1

 - ม.3 / นางอรพินธ์  กันทะรัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

17 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.

4 - ม.6 / นางอรพินธ์  กันทะรัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



94

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

18 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางศรีเริญ มพิีมพ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

19 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 / นางศรีเริญ มพิีมพ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

20 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2  กิจกรรมการแข่งขันการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางศรีเริญ มพิีมพ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

21 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 / นางศรีเริญ มพิีมพ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

22 21 - 23 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4 -

 ม.6 / นางศิริญญา  หล้าเตน็
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย /        
   นางบุญจันทร์  อินทรีย์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

2 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุง่ ประเภทหญิง ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย /  นางบุญจันทร์  อินทรีย์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

3 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย /        
   นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

4 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น  
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย / นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

5 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน
สามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 
2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย / นางสาวนิตยา  นันทะใจ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

6 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปี
การศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  /นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

7 21 - 23 ธันวาคม 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปี
การศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  /นายบรรเจิด  คุรุกิจ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

 

 



ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21- 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ นักเรียนระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 
ครูผู้ฝึกสอน นางบังอร ลังการ์พินธุ ์, นายกิติบุญ ลังการ์พินธุ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 21- 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) นักเรียนระดับ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 
ครูผู้ฝึกสอน นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ , นายอนุพร สุทธง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 21- 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่
ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ         
           ครูผู้ฝึกสอน นางสาวศรภัคครัศม์  ยะอนันต์ , นายอนุพร สุทธง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 21- 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประเภทม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 
ครูผู้ฝึกสอน นางสุนีย์  ชาราษฎร์ , นายจรัส  ทนันชัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 21- 22 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีศู่ขวัญ ประเภทม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 
ครูผู้ฝึกสอน นางสุนีย์  ชาราษฎร์ , นายจรัส  ทนันชัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                           รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ                       
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนป่าซาง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง นางโมฬี อภิวงค์งาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสารไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

2 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาววรางสิริ ทองไชย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสารไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

3 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาววรางสิริ ทองไชย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

 

4 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาววรางสิริ ทองไชย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16-ม.ค.-63 นายธ ารงค์  หน่อเรือง ได้รับเกียรติบัตร  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ี

ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 17-ม.ีค.-63 นายธ ารงค์  หน่อเรือง ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  เหรียญเงิน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 17-ม.ีค.-63 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
เหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 16-ม.ค.-63 นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง  ใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 16-ม.ค.-63 นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง  ใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 16-ม.ค.-63 นางสาวล าเพา  สุภะ ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง  ในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 16-ม.ค.-63 นางสาวสุภาณี  วงศ์ปวน ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง  ในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

6 16-ม.ค.-63 นายสยาม  พรหมใจ ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่อง  ในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

7 16-ม.ค.-63 นายประทีป  ค าเรืองฤทธิ ์ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง  ในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

8 16-ม.ค.-63 นางกรรณิกา  ค าป้อก ได้รับเกียรติบัตร  ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 

เนื่อง  ในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช2563

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

14 17-ม.ีค.-63 ได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2563 ประเภทชมรม  TO 

BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานต้นแบบ 
และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผ่านเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง/ นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นายณัฐพงษ์  สิทธิสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

5 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นางสาวศิริธร  เรียบสันเทียะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

6 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นายศักด์ินรินทร์  รักอ่อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

7 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน/ นายประเสริฐ  ไทยสังคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

8 23-ธ.ค.-62 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง/ นางกรวรรณ  ธิโปธิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล
1 06 มีนาคม 2563 1) โรงเรียนวชิรปา่ซาง จ.ล าพูน ผ่านการประเมินมาตรฐานการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบ - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

สภานกัเรียน ระดับประเทศ คร้ังที่ 1 ปกีารศึกษา 2562

2  10 กุมภาพันธ์ 2563 2) นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ - สภาผู้ปกครองและครูดีแหง่ประเทศไทย
 “ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น
 ระดับประเทศ ประจ าปกีารศึกษา2562 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2562

3 23 ธันวาคม 2562 3) นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 จ.สุโขทัย ปกีารศึกษา 2562

4 23 ธันวาคม 2562 4) นางอ าพร นนัทะชัย ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 จ.สุโขทัย  ปกีารศึกษา 2562

5 23 ธันวาคม 2562 5) นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 

ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
6 23 ธันวาคม 2562 6) นางสาวสกาวเดือน งามพิง ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 

ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

                                      รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ                   
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

           โรงเรียนวชริปา่ซาง 



111

ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล

                                      รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ                   
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

           โรงเรียนวชริปา่ซาง 

7 24 ธันวาคม 2562 7) นางสุพร จอมขันเงิน ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

 กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

8 23 ธันวาคม 2562 8) นางเลไลย์  กิตติวรรณ ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

การขับร้องเพลงไทย ระดับ ม. 4-6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังที่ 69

ระดับชาติ ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
9 23 ธันวาคม 2562 9) นางกานดา   เขื่อนเพ็ชร  ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

กจิกรรมการแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
10 24 ธันวาคม 2562 10) นางอนพุันธ์ ปญํญาอุ้ย ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

 กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
11) นางอนพุันธ์ ปญํญาอุ้ย ครูผู้สอนนกัเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

 กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุ่งหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
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โรงเรียนวชิรป่าซาง 
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โรงเรียนวชิรป่าซาง 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21-23 ธันวาคม 2562  เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (SKIT) ระดับชั้น ม. 1-ม.3 สพฐ.

/นางสาวภูชนิษา  แดงชัย และนางสาวพัชริดา ริยะป่า
2 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญทอง อันดับ 2  กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ / สพฐ.

นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน 
3 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic strip) ระดับชั้น ม. 1-ม.3 สพฐ.

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  1. นางดาวรุ่ง อินทนนท์  สพฐ.

2. นางธัญญารักษ์  พันนาม  3. นางสาวอัณศยา  ยาวิระ

2 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. นายทวีป  นวคุณานนท์ สพฐ.

 2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม

3 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  1. นางดาวรุ่ง  อินทนนท์  สพฐ.

2. นางธัญญารักษ์  พันนาม  3. นางสาวอัณศยา  ยาวิระ

4 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. นายทวีป  นวคุณานนท์ สพฐ.

 2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม

5 2 ตุลาคม 2562 นางบุษบา  ไพสิฐสิริรักษา /  Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders องค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

6 21-23/ธันวาคม/2562 นางปติวราตา  นาคจันทร์ / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ันภาษาญีปุ่นุ สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69        ณ จ.สุโขทัย
7 21-23/ธันวาคม/2562 นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์ / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาญีปุ่นุ สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย
8 21-23/ธันวาคม/2562 นายกิติศักด์ิ  ภูมิภักดี / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ันภาษาฝร่ังเศส สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่   ณ จ.สุโขทัย

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

9 21-23/ธันวาคม/2562 นายกิติศักด์ิ  ภูมิภักดี / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาฝร่ังเศส สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย

10
21-23/ธันวาคม/2562

นายกิติศักด์ิ  ภูมิภักดี / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาฝร่ังเศส
 ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย สพฐ.

11 21-23/ธันวาคม/2562 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ันภาษาฝร่ังเศส สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย
12 21-23/ธันวาคม/2562 นางสาวกลิกา  นิกร/ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาฝร่ังเศส สพฐ.

 ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย
13 21-23/ธันวาคม/2562 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาฝร่ังเศส สพฐ.

 ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย
14 21-23/ธันวาคม/2562 นางกานต์ธิดา  องคุณา/ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ณ จ.สุโขทัย
15 21-23/ธันวาคม/2562 นางสาวรัตนา  กันทะวงค์ / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69   ณ จ.สุโขทัย
16 21-23/ธันวาคม/2562 นายภาสกร  น้อยสุข / ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ สพฐ.

ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69  ณ จ.สุโขทัย
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

17 21-23 ธันวาคม 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

ระดับชั้นชั้นม.1 - ม.6 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ไดร้ับรางวัล (ผู้ฝึกสอน)

1.ว่าทีร้่อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ 2.นางสาวอรทัย ไชยวังเย็น
18 21-23 ธันวาคม 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

และพลศึกษา ระดับชั้นชั้นม.1 - ม.3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 2.นางสาวโสภา  แสนใจบาล
19 21-23 ธันวาคม 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพืน้ฐานด้าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

กีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)ระดับชั้นชั้นม.4 - ม.6 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1.นายภาสกร  เต็มขันธ์  2.ว่าทีร้่อยตรีตระกูล  ปาละก้อน
20 21-28 มกราคม 2563 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่41 ประจ าปี 2563 ส านักงานการทอ่งเทีย่วและการกีฒาแหง่ชาติ

รางวัล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และการกีฬาจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 2.ว่าทีร้่อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

21 21-23  ธันวาคม    2562 รางวัลเหรียญทอง ล าดับที ่5 การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี – อังกฤษ) ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่
69 จ. สุโขทัย

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน. ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

1. นางสาววริศรา    บุญมา           1.  นายจารุพงศ์    ไพสิฐสิริรักษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. นางสาวอารดา    เกตชิต           2. นางอรุณจันทร์   มะโนเพียว
3. นางสาวนิรมล    จุ้มเขียว          3.  นางสาวนภัสวรรณ    อิก าเนิด
4. นางสาวปุณยานุช   งาสว่าง
5. นางสาวนันทิวา   อุดเต็น
6. ด.ญพิชญากร    พรเอี่ยม
7. ด.ญ.เบญจมาศ     ใจเต้ีย
8. ด.ญ.ภูษณิศา   สว่างภักดี
9. ด.ญ.สุพิชชา   ปัญญาเครือ
10. ด.ญ.ณัฐกาญจน์   อุตรสัก
11. ด.ญ.พิมลรัตน์    ธรรมศร
12. นางสาวสร้อยสุดา   ต๊ะตา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

22 21 - 23  ธันวาคม    2562 รางวัลเหรียญทอง   ร้องเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่
69 จ. สุโขทัย

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน. ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

1. นางสาววันวิสาข์  อินต๊ะเหล็ก          1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร กระทรวงศึกษาธิการ.
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงค์คม            2. นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์
3. นางสาวศิรประภา   ญาณพันธ์
4. นางสาวศิริภัสสร    ใจที่
5. นางสาวสุภาพร  เกียรติโอฬารกุล

23 21 - 23  ธันวาคม    2562 รางวัลเหรียญทอง   เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่
69 จ. สุโขทัย

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน. ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

1. น.ส.จุฑารัตน์  ขาวงศ์                  1. นายกัมพล   ค าเวียง กระทรวงศึกษาธิการ.

24 21 - 23  ธันวาคม    2562 รางวัลเหรียญทอง  มารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่
69 จ. สุโขทัย

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน. ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

1)ด.ญ ปาณิสรา สิงห์แก้วสืบ           1.นางจันทร์ตรี   เฟือ่งฟู กระทรวงศึกษาธิการ.
2)ด.ช พิชชาภพ  ชัยยศเส้า
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

25 2 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี     ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.4-ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

26 2 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

เขียนภาพไทยประเพณี  ระดับ ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

27 2 กันยายน 2563 นางสาวอญัชลี   ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับางวัลเหรียญทอง  กจิกรรมการแขง่ขนั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 "เขยีนภาพไทยจติกรรมไทยสีเอกรงค์"  ระดับ ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

28 2 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

เขียนภาพไทยจิตกรรมไทยสีเอกรงค์  ระดับ ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

29 2 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 "เขียนภาพไทยประเพณี"  ระดับ ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

30 2 กันยายน 2563 นางสาวอัญชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 "วาดภาพระบายสี"  ระดับ ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

31  11 มกราคม 2563 นางสาวพรศิลป์     มโนเพญ็  /ครูผู้สอน  นายกานต์กนก  โสภาวิบูลรัตน์ ผู้เป็นแบบอยา่งทีดี่ทางด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
“วัฒนธรรมวินิต”

32  21 ธันวาคม 2562 นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ”เหรียญทอง การแข่งขันวงปีพ่าทย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ชั้นม.1-6    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

33  22 ธันวาคม 2562 นางสาวพรศิลป์     มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่7” ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขัน้พื้นฐาน

เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ชั้นม.4–6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ
34  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน นายนิธชวัฒน์ ดวงสีลา เกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ” ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ชั้นม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
35  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน เด็กชายภูรินท์ วังคะออม เกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ” ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวระนาดทุม้ ชั้นม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
36  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน เด็กชายเศรษฐสินธ์  มณีใจค า เกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ” ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เหรียญทอง  การแข่งขันฆอ้งวงใหญ่ ชั้นม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
37  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน เด็กชายเศรษฐสินธ์  มณีใจค า เกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ” ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เหรียญทอง การแข่งขันฆอ้งวงเล็ก ชั้นม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
38  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพญ็ /ครูผู้สอน ได้รับเกยีรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ”เหรียญทอง การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้แขง็เคร่ืองคู่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

  ชั้นม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

39  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สสอน ได้รับเกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ อันดับที ่1” ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ชั้นม.4 – 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
40  21 ธันวาคม 2562 นายวิเศก    บุญอุปละ   /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ล าดับที ่10  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ประเภท ก.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ
41  23 ธันวาคม 2562 นายวิเศก   บุญอุปละ  /ครูผู้สอน เด็กชายอธิคม เกียรติบัตรเหรียญทองล าดับที ่15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม. ต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ

42  9 กันยายน 2562 นายวิเศก    บุญอุปละ  /ครูผู้สอน เด็กหญิง ไรวิน เกียรติบัตรเหรียญทองล าดับที ่19 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม. ต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

43  9 กันยายน 2562 นายวิเศก     บุญอุปละ  / ครูผู้สอน เด็กหญิงพรเทพทอง เกียรติบัตรเหรียญทองล าดับที ่29 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม. ต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

44  21 ธันวาคม 2562 นางสุพรรษา    เทีย่งสิริกูล  /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตร“รางวัลชนะเลิศ”เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การแข่งขันวงปีพ่าทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ชั้นม.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

45  22 ธันวาคม 2562 นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล  /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบตัร “รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 ชั้นม.4–6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ

46  22 ธันวาคม 2562 นางสุพรรษา   เที่ยงสิริกลู  /ครูผู้สอน ได้รับเกยีรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ

47  9 กันยายน 2562 นางสุพรรษา    เทีย่งสิริกูล  /ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 ชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
48 18 - 20 กันยายน 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดการน าเสนอผลงาน “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประเภทภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวณัฐธยาภรณ์  บุญญผลานันท์

49 20-ก.ย.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการน าเสนอผลงาน “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
นางพัชรินทร์  เหล่าศิริเสถียร

50 21-ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ครูผู้ฝึกสอนการแขง่ขนัการประกวดโครงงานอาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 ระดับ ม.1 – ม.3 นางสาวนิตยา นะพนิธุ ์และนางสาวลลิตา วงค์ษา  กระทรวงศึกษาธิการ
51 22-ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ครูผู้สอนนักเรียน การท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวมนัส จนัเดช และนางพรรณภาด้วงทอง กระทรวงศึกษาธิการ
52 23-ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 นางสาววิภาวรรณ ตันอุตม์ กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ ล ำพูน 
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โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ ล ำพูน 
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โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ ล ำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ผลงานรางวัลดีเด่น 

 

จังหวัดล าปาง 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21 - 23 ธ.ค.2563

นางสาวอันติกา  เทพรักษาฤาชัย  และนางชรินรัตน์  สุวิเศษธ ารง  ครูฝึกสอนเด็กชายคณัชณัทค์ฟังเย็น 
และเด็กหญิงธาวินี  ฟังเย็น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สพฐ.

2 21 - 23 ธ.ค.2563

นายบดินทร์  ใยส าลี  ครูฝึกสอน  เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น         ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สพฐ.

3 21 - 23 ธ.ค.2563

นางนฤมล  สกุลไทย ครูผู้สอน เด็กชายชิษณุพงษ์  ชัยเจริญ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

สพฐ.

4 16-ม.ค.-63 นางบุษบา  ตันลาพุฒ  ครูดีเด่น สาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัล าปาง 

5 16-ม.ค.-63 นางบ ารุง  จันทราภิรมย์  ครูดีเด่น สาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัล าปาง 

6 16-ม.ค.-63 นางอรนุช  ปานแม้น  ครูดีเด่น สาระฯ วิทยาศาสตร์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัล าปาง 

7 16-ม.ค.-63 นางสาวอันติกา  เทพรักษาฤาชัย  ครูดีเด่น  สาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัล าปาง 

8 16-ม.ค.-63 นายอิสระ  ศรีแก้ว   ครูดีเด่น สาระฯ คณิตศาสตร์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัล าปาง 

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 13-ม.ค.-63 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

2 13-ม.ค.-63 นายณัฐวุฒ ยะรินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

3 13-ม.ค.-63 นางพรรณี ใจสาร  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

4 13-ม.ค.-63 นางบุศรา ขัดทองค า ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

5 13-ม.ค.-63 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

6 13-ม.ค.-63 นางอารี แก้วน้อย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

7 13-ม.ค.-63 นางสาวอัญชลี  ยอดศรี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

8 13-ม.ค.-63 นายเผชิญ กันธิยะ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

9 13-ม.ค.-63 นางเอมอร ยกยอ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

10 13-ม.ค.-63 นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

11 13-ม.ค.-63 นายจตุภัทร สุขโสด ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

12 7-ก.พ.-63 นางดวงทิวา เทพปัญญา ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

13 7-ก.พ.-63 นายธนกฤษ  มากบุญ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

14 7-ก.พ.-63 นางรัตนา มั่นคง ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

15 7-ก.พ.-63 นางสมพรรณ วรรณทอง ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

16 7-ก.พ.-63 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

17 7-ก.พ.-63 นายธีรพล ฤทธิไตรภพ ต าแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

18 7-ก.พ.-63 นายชัยวิทย์ ไชยเรือน ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

19 7-ก.พ.-63 นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

20 7-ก.พ.-63 นางสาวสุภาพร หลักค า ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

21 7-ก.พ.-63 นายประเสริฐ ณ จันตา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

22 7-ก.พ.-63 นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

23 7-ก.พ.-63 นายเกรียงไกร หลวงเขียว ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

24 7-ก.พ.-63  นางจิดาภา เฟือ่งฟู ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

25 7-ก.พ.-63 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom

26 7-ก.พ.-63 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลครูทีป่รึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6
ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนื่องในงานวันวิชาการเปดิบา้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"
 ปีการศึกษา 2562 One Project One Classroom
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

27 3-ก.พ.-63 ด.ญ.ครองขวัญ ศรลัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดล าปาง
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวดั โดยส านักงานวฒันธรรมจังหวดัล าปาง ณ วดัพระเจดีย์ซาวหลัง
 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมบรรยายธรรมระดับภาค ณ วัดพระธาติผาเงา 
อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย ครูผู้ควบคุม นางเดือนเพญ็ อภิวงค์ และ นางสมพรรณ วรรณทอง

28 3-ก.พ.-63 น.ส.กานต์ธิดา เรือนการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดล าปาง
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวดั โดยส านักงานวฒันธรรมจังหวดัล าปาง ณ วดัพระเจดีย์ซาวหลัง
ครูผู้ควบคุม นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ และ นางสมพรรณ วรรณทอง

29 23-ม.ค.-63 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดล าปาง ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
แห่กัณฑ์เทศน์ "กัณฑ์ทศพร" ณ งานบุญต้ังธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดล าปาง 
เทศน์มหาชาติ คร้ังที ่17 ประจ าปี 2563

30 22-24 มกราคม 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โดยการน าเสนอโครงงานเร่ือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
การประยุกต์ใช้เส้นโค้งเบซิเยร์ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (Application of Bezier Curve

On Ceramics Industry) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โครงการนิทรรศการ OCOP-OSOP

ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที ่22-24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวปานวาด วชัรชวาลา นายธนกฤษ มากบุญ และนายธชัพล เวชพทิักษ์
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

31 15-ม.ค.-63 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รายการ CU On the road จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Season 3 ณ พระต าหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ นางสาวปนัดดา นพเก้า และ นายกันตวิชญ์ แก้วกันทา
ครูผู้ควบคุม นางสาวอัญชลี ยอดศรี และ นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16-ม.ค.-63 รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทีม่ีผลงานดีเด่น สหวิทยาเขตพญาวัง ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563       

 /นายสุทิน คงสนุ่น
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2 ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการส่ือสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                         /
นายสมชาย พันธุสั์นติกุล

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็ม (STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
 /นายสมชาย พันธุสั์นติกุล

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3                        /
นายสมชาย พันธุสั์นติกุล

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6                                                 
 /นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

6 ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานประเภทน าเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11  /นางสาวสุมาลี มูลค า

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ/นางสาวสุมาลี มูลค า

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

8 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  /นางสาวสุมาลี มูลค า

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแจห้่มวิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแจห้่มวิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

9 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครูประจ าปี 2563   /นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

10 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562                  
เนื่องในวันครูประจ าปี 2563   /นายเอกณัฎฐ์ ใจลา

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

11 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3                    
 /นายเอกณัฎฐ์ ใจลา

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

12 ธ.ค.-62
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6/นายเอกณัฎฐ์ ใจลา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
13 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องใน

วันครูประจ าปี 2563/นางสาวมัลลิกา เจริญเนตร
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

14 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ระดับชั้น ม.1-3/นางสาวสมจิต ตุ่นแยง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

15 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขันวงดนตรีสริง ระดับชั้น ม.1-3/นางสาวสมจิต ตุ่นแยง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

16 -  รางวัลหนึ่งแสนครูดี/นายสมศักด์ิ ธาริน ส านักงานคุรุสภา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแจห้่มวิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

17 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางอ าไพ พิชิตสันต์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

18 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม. 6                    
 /นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

19 - OBEC Awards ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน การงานอาชีพ ม.ปลาย   /นายเสกสรร กาวินชัย  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

20 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563  /นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

21 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4 - ม.6                        
 /นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

22 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ระดับม.1-3   /นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

23 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Comic Strip ระดับม.1-3   /นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

24 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับม.4-6   /นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแจห้่มวิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

25 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับม.1-3   /นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

26 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปี 2562   /นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

27 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู
ประจ าปี 2563   /นายตระกูลพันธุ ์กันไว

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

28 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-6             /
นายตระกูลพันธุ ์กันไว

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

29 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6   /นายตระกูลพันธุ ์กันไว

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

30 -
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น หลักสูตรทวิศึกษา   /นายบริหาร วันตัน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

31 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2562                     
เนื่องในวันครูประจ าปี 2563   /นางถวิล มิ่งสมร

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

32 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3    /นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแจห้่มวิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

33 - รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูดุกุ (SuDuKu) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ คร้ังที ่4  /นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

34 ธ.ค.-62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6  /นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

35 ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานประเภทน าเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษ   /นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

36 -  รางวัลหนึ่งแสนครูดี   /นายพีรยุทธ ต่อสกุลศักด์ิ
ส านักงานคุรุสภา

37 ธ.ค.-62 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ระดับชั้น ม.1-3   /นางสายพิณ กันไว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

38 16-ม.ค.-63 รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563  /นางสายพิณ กันไว

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

39 16-ม.ค.-63 รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2562                 
เนื่องในวันครูประจ าปี 2563   /นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

40 16-ม.ค.-63 รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครูประจ าปี 2563   /นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35



145

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/                      
นางสาวมยุรี เทือกตา

สพม.35

2 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/                    นาย
วิญญู  รุจิระปรีชากุล

สพม.35

3 28 กุมภาพันธ์ 2563
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ การประกวดหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ประจ าปี 2562 /นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล

สพม.35

4 16-17  มีนาคม 2563

ชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมนักเรียน  ด้านวิชาการ      
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ระดับภาคเหนือ/           

นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล

สพฐ.

5 16 มกราคม 2563 ครูดีศรีเมืองเถิน/นางพรนภา  สุภาชาติ ชมรมครูอ าเภอเถิน

6 16 มกราคม 2563
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2562/นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์  สพม.35

7 6 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนร้องเพลงจีนและเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน/นางสุดา  แอ้มอุตม์ ร.ร.ล าปางกัลยาณี
8 16 มกราคม 2563 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ/นางอนุสรา   อินทเนตร สพม.35

9 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2562/นายธนากร  แก้วบุญเรือง

สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

10 16 มกราคม 2563 ครูดีไม่มีอายมุข ประจ าปี 2562/นายธนากร  แก้วบุญเรือง
สพฐ. ร่วมกับ ส านักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า(สคล.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562/นางสาวจิตตินันท์ พูลผล

สพม.35

12 8 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลชนะเลิศคะแนนรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัดล าปาง  โครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า”คร้ังที ่38/โรงเรียนเถินวิทยา

ชมรมพุธศาสตร์สากลฯ

13 16 มกราคม 2563 ครูดีศรีเมืองเถิน/นางวาสนา   ศิริญานันท์ ชมรมครูอ าเภอเถิน

14 16 มกราคม 2563 ครูดีในดวงใจ/นางสาวพิสดา  เมืองค าบุตร โรงเรียนเถินวิทยา
15 16 มกราคม 2563 ครูดีในดวงใจ/นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา โรงเรียนเถินวิทยา

16 16 มกราคม 2563
เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563/

สพม.35

17 16 มกราคม 2563 ครูดีในดวงใจ/นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล โรงเรียนเถินวิทยา

18 31 ตุลาคม 2562
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่40  จ.ล าปาง/นาย
ทรงยศ  เฟือ้งแปง

การท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดล าปาง

19 16 มกราคม 3106 ครูดีศรีเมืองเถิน/นายทิวา  ดวงไชย ชมรมครูอ าเภอเถิน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเถินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

20 16 มกราคม 2563 ครูดีศรีเมืองเถิน/นางสุภาภรณ์  ถ้ าทอง ชมรมครูอ าเภอเถิน

21 16 มกราคม 2563 ครูดีศรีเมืองเถิน/นายนิคม กาญจนคงคา ชมรมครูอ าเภอเถิน

22 22-30  มกราคม  2563 ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น/นายนิคม กาญจนคงคา กรมพลศึกษา

23 6-10  กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น/นายนิคม กาญจนคงคา สมาคมกีฬาจังหัดล าปาง

24 29 พฤศจิกายน 2562 น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25 16 มกราคม 2563 ครูดีในดวงใจ/นายภรัณยู  อินจันทร์ โรงเรียนเถินวิทยา
26 16 มกราคม 2563 ครูดีในดวงใจ/นางสาวไพลิน หมอยา โรงเรียนเถินวิทยา

27 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดล าปาง/นายวิโรจ  หลักมั่น
จังหวัดล าปางร่วมกับสมาคมกีฬา        
แห่งจังหวัดล าปาง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 18 มีนาคม 2563 นางสรัญญา เรือนค า รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้านบริหารจัดการครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ     
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที ่16-17 มีนาคม 2563        

และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 18 มีนาคม 2563 นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้านบริหารจัดการครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที ่16-17 มีนาคม 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด
ในระดับชาติ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 18 มีนาคม 2563 ว่าทีร้่อยตรีวรัญญู เรือนค า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที1่เหรียญทอง การประกวดด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที ่16-17 มีนาคม 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 16 มกราคม 2563 นางจรรยา พุทธา  ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

5 16 มกราคม 2563 นายสถิตย์   ขาวปอน  ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

6 16 มกราคม 2563  นางมงคลยา พานดง ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

7 16 มกราคม 2563 นายปรัชญา จันทร์แก้ว  ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 
35 ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

8 16 มกราคม 2563  นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ  ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

9 16 มกราคม 2563 ว่าทีร้่อยตรีวรัญญู  เรือนค า ได้รับการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับอ าเภอเมืองปาน ประจ าปี 2562 ชมรมครูอ าเภอเมืองปาน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 10/1/2563 วิง่4x400เมตร เหรียญเงิน/นายกิตติชัย  รักดี สมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง

9/1/2563 มวยสากลสมัครเล่น เหรียญเงิน/นายกิตติชัย  รักดี สมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง

2 7-8 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพือ่ให้บริการ ระดับชั้น ม.4-6 /นางทิพย์รัตน์  ค าทิพย์ สพม.34

3 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/นางสาวอรทัย  สมจันทร์ตา สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล / ครูผู้ฝึกซ้อม English Speech ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม / ครูผู้ฝึกซ้อม English Speech ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม / Singing ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Gary Gutierrez Jardinero / ครูผู้ฝึกซ้อม Mathematics Project ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Gary Gutierrez Jardinero / ครูผู้ฝึกซ้อม Sudoku ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

6 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Gary Gutierrez Jardinero / ครูผู้ฝึกซ้อม A-Math ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวพิชชาพร  ทองเลียบ / ครูผู้ฝึกซ้อม Mathematics Project ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

8 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวพิชชาพร  ทองเลียบ / ครูผู้ฝึกซ้อม Sudoku ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

9 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวพิชชาพร  ทองเลียบ / ครูผู้ฝึกซ้อม A-Math ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

10 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Robert James Cotterell / ครูผู้ฝึกซ้อม Story telling ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

11 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Raymund Pagunsan Marzona / ครูผู้ฝึกซ้อม Computer Project ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

12 29-30 สิงหาคม 2562 Mr. Raymund Pagunsan Marzona / ครูผู้ฝึกซ้อม Crossword ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

13 29-30 สิงหาคม 2562 Ms. Shiere Diadem Lagarto / ครูผู้ฝึกซ้อม Science Project ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

14 29-30 สิงหาคม 2562 นางสาวจิณห์จุฑา  สิริสุขะ / ครูผู้ฝึกซ้อม Science Project ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

15 5-6 ธันวาคม 2562 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

16 5-6 ธันวาคม 2562 นางสาวศิริพร แพงสวัสด์ิ / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

17 5-6 ธันวาคม 2562 Mr. Gary Gutierrez Jardinero / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

18 5-6 ธันวาคม 2562 Mr. Robert James Cotterell / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

19 5-6 ธันวาคม 2562 Mr. Raymund Pagunsan Marzona / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

20 5-6 ธันวาคม 2562 Ms. Shiere Diadem Lagarto / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

21 5-6 ธันวาคม 2562 Mr. Michael David Ramos / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

22 5-6 ธันวาคม 2562 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

23 5-6 ธันวาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ใจยา / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

24 5-6 ธันวาคม 2562 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม / วิทยากรการจัดกิจกรรม BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

25 18 ธันวาคม 2562 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ / อบรมเร่ืองเฝ้าระวังนักเรียทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

26 18 ธันวาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ใจยา / อบรมเร่ืองเฝ้าระวังนักเรียทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

27 18 ธันวาคม 2562 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม / อบรมเร่ืองเฝ้าระวังนักเรียทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

28 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกมลวรรณ ใจยา / ปฏิบัติหน้าทีค่รูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/16 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

29 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ / ปฏิบัติหน้าทีค่รูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/18 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

30 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม / ปฏิบัติหน้าทีค่รูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/16 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

31 29-พ.ย.-62 โล่เกียรติยศรางวัลครูต้นแบบกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

และPLC ประจ าปีการศึกษา 2562"บุญวาทย์ 121 ปี เรียนรู้ 3R พัฒนา 8 C" /นางอุบล  พิทักษ์ทา

32 21-23 ธ.ค. 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย   /นางจิลาวัล  มหามิตร
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 13-ม.ค.-63
นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

2 13-ม.ค.-63
นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

3 13-ม.ค.-63
น.ส.นิฤมล  โนวิชัย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

4 13-ม.ค.-63
นางธนิตา  สูงติวงศ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

5 13-ม.ค.-63
น.ส.อรุณีย์  กองนาค  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

6 13-ม.ค.-63
นายวิชัย  วงค์ไชย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

7 16-ม.ค.-63 นางอรพิน  ควรสุวรรณ   รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

8 17-ก.ย.-62
นางอรพิน  ควรสุวรรณ   รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากส านักงาน
คุรุสภาจังหวัดล าปาง วันที ่17 กันยายน 2562

คุรุสภาจังหวัด

9 17-ก.ย.-62
นางธนิตา  สูงติวงศ์  รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากส านักงาน
คุรุสภาจังหวัดล าปาง วันที ่17 กันยายน 2562

คุรุสภาจังหวัด

10 7-ก.พ.-63

นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ                 
   2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประวัติอ าเภองาว ประวัติวัดศรีมุงเมือง ค าขวัญอ าเภองาว และแหล่ง
ท่องเทีย่วอ าเภองาว 7 ก.พ. 2563

วัดศรีมุงเมือง

11 5-ก.พ.-63

นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม     
 ช่วงชั้นที3่ และช่วงชั้นที ่4 การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2563                       

     ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง 5 กุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูปครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันบรรยายธรรม “อัศจรรย์วันมาฆบูชา” ณ วัดศรีมุงเมือง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 7 ก.พ. 2563

13 16-ม.ค.-63
นางกรรณิศา  ธิปทา รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับอ าเภองงาว 
 16  มกราคม 2563

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

14 16-ม.ค.-63 นางรจนา  จันทร์ทิพย์ รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับอ าเภองงาว  16  มกราคม 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

12 7-ก.พ.-63 วัดศรีมุงเมือง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

15 16-ม.ค.-63 นางสาวดานุมาศ  ทิยาว รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับอ าเภองงาว  16  มกราคม 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

นางสาวภัทิรา  กาวินันท์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ แชร์บอล หญิงรุ่นอายุ 15 ปี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562  วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

17 21-ม.ค.-63
นางสาวภัทิรา  กาวินันท์ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ แชร์บอล หญิงรุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

18 21-ม.ค.-63
นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พุง่แหลน ชาย รุ่นอายุ 15 ปี  
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุม่น้ าหนัก ชาย รุ่นอายุ 18 ปี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2563 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2562

20 21-ม.ค.-63
นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ พุง่แหลน หญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2561 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

21 21-ม.ค.-63
นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ขว้างจักร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2561 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

19 21-ม.ค.-63 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

16 21-ม.ค.-63 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

22 21-ม.ค.-63
นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุม่น้ าหนัก หญิงรุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2561 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

นางสาวชฏาพร  ยินดี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ แชร์บอล หญิงรุ่นอายุ 15 ปี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

นายภาณุเดช  มั่นเหมาะ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562                         

 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

25 21-ม.ค.-63
นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรีครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิง่1,500 เมตรชาย รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562 วันที ่24 ธ.ค. 2562 – 21 ม.ค. 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

26 7-ก.พ.-63
นายพินิจ  ตาจีน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ  “อัศจรรย์วันมาฆบูชา” ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดศรีมุงเมือง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 7 ก.พ. 2563

วัดศรีมุงเมือง

27 16-ม.ค.-63
นายมนตรี  รุ่งฉัตร รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี   ระดับอ าเภองงาว  16  

มกราคม 2563
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

23 21-ม.ค.-63 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

24 21-ม.ค.-63 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

28 13-ม.ค.-63
นางชรินรันต์  สิขิวัฒน์ รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ระดับเขตพืน้ที่
 สพม.35  13 มกราคม 2563

สพม.35

29 16-ม.ค.-63 นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับอ าเภองงาว  16/1/2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

นางวาทิณี  ท้าวใจยา รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น สพม.35

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพืน้ที ่สพม.35  13 มกราคม 2563 สพม.35

31 16-ม.ค.-63 นางสุภาพรรณ  คงสนุ่น รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ระดับอ าเภองงาว   16/1/2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

32 16-ม.ค.-63
นางพรรณี  ช้างเพ็ง รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้ทรงคุณค่า” สร้างคุณูปการแก่การศึกษาของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563  16 มกราคม 2563

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

33 16-ม.ค.-63
นางมาลา  จิตรรักชาติ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้ทรงคุณค่า” สร้างคุณูปการแก่การศึกษาของ
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563  16 มกราคม 2563

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

34 16-ม.ค.-63
นายสกล  ศิริผ่อง รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้ทรงคุณค่า” สร้างคุณูปการแก่การศึกษาของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจ าปี 2563  16/1/2563

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

35 13-ม.ค.-63
นายฐิติ  นครสุวรรณ์ รางวัลครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับเขตพืน้ที ่สพม.35  13 

มกราคม 2563
สพม.35

30 13-ม.ค.-63
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ( 5 คน) สพม. 35

1.นางรัตติกาล  เงินมูล กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
2.นางสาวโสภาภรณ์  มังแก้ว  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
3.นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
4.นางณัฐสุดา  ท้าวเขื่อน  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
5.นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

2 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคเหนือ ณ จ.แพร่                   
(กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อายุ 18 ปี หญิง)  และครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม นักกีฬาวอลเลย์บอล       
ชายหาดหญิง อายุ 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทนจังหวัดล าปาง       
ประจ าป2ี563 (8-10 กุมภาพันธ2์563)

กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

1.นายอภิวิชช์  เวียงค า  พนักงานราชการ ครูผู้ฝึกสอน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ        

โรงเรียนประชาราชวิทยา  สพม.35

ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค.-63 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูดีเด่น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2563 ชมรมครูอ าเภอเมืองปาน

2 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.35

4 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สพม.35

5 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.35

6 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี                                          

 /นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ
สพม.35

2 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                   
 /นางดวงจันทร์  จันทะมาลา

สพม.35

3 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนร้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         
 /นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล

สพม.35

4 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                              
 /นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง

สพม.35

5 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา                                    
 /นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล

สพม.35

6 16 มกราคม 2563 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ประจ าปี 2563 ชมรมครูอ าเภอเมืองปาน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายกัมพล  ธิติกร
2 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางประไพศรี  เสริมสุข
3 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางสาวบุญญรัตน์  จินจ า
4 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางพัชริฎา  สังเขป
5 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางสาวอรพิม  เพิม่สมัคร
6 13-ม.ค.-63 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางสาวกัลยาณี  งามดี

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 นางโสภิณ ศิริค าน้อย 30 พฤศจิกายน 2562 รางวัลดีเด่นการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประเภทสถานศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง

26 มีนาคม 2563 รางวัลวิทยากรกระบวนการดีเด่น มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
2 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท านองสรภัญญะ ปี2563 ประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1

ส านักงานวัฒนธรรมล าปาง

เป็นครูผู้สอนนักเรียนบรรยายธรรม ป2ี563 ประเภททีมหญิงล้วน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ส านักงานวัฒนธรรมล าปาง

3 นางลลิตา ประชุมฉลาด 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้ผู้รักการอ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
เป็นครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ปี2563 ประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1

ส านักงานวัฒนธรรมล าปาง

เป็นครูผู้สอนนักเรียนบรรยายธรรม ป2ี563 ประเภททีมหญิงล้วน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ส านักงานวัฒนธรรมล าปาง

4 นายศราวุฒิ สุภายอง 3 ธันวาคม 2562 ครูผู้เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้รักการอ่าย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทห้องเรียน 5 ส โรงเรียนล าปางกัลยาณี

5 นายชวนากร ต๋ันมาเชื้อ 13 มกราคม 2563 ครูผู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมนิรัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ครูผู้เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้รักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิรัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

ต่อ นายชวนากร ต๋ันมาเชื้อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะอาชีพ วิชาหนา้ที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาพืน้ฐาน  การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าทีพ่ลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ. แม่เมาะ

วิทยากร กิจกรรม มารยาทไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้มารยาทไทย เช่นการไหว้ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
6 นางอัญชลี ไชยดี 3 ธันวาคม 2562 ครูผู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมนิรัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
7 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล 9 ธันวาคมม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.2/4 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.2/4 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ประจ าเดือนธัวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.2/4 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ประจ าเดือนมกราคม 2563 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

8 นางสุพรทิพย์ เปีย้ปลูก 27 มกราคม 2563 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.35

9 นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน 27 มกราคม 2563 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.35

10 นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ 16 มกราคม 2563 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.35

11 นางนภารัตน์ สูตรเลข 8 มกราคม 2563 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.35

11 พฤศจิกายน 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.4/13 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประจ าเดือนกันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี



165

ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

12 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา 17 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลครูผู้สอนยอดยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบูรณาการ 
OBEC AWARDS คร้ังที ่9 ปี 2562

สพม.35

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในงาน 10th adiEET กับการ
พัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น

มหาลัยราชภัฏล าปาง

ร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
13 นางพรทิพา ผันผาย 11 พฤศจิกายน 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.3/7 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ ประจ าเดือนกันยายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

9 ธันวาคมม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.3/7 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ1  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน
 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 มกราคม 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.3/7 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ2 ประจ าเดือนธันวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

14 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ 27 มกราคม 2563 รางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอ งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศเนื่องในงานกัลยาณีนิทัศน์

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

รางวัลรองชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ปี 2563

วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ปี 2563 วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

15 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว 9 ธันวาคม 2562 เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2562 ประกวดโครงการ 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ าเดือนธันวาคม 2562
 ประกวดโครงการ 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ าเดือนมกราคม 2562
 ประกวดโครงการ 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

16 นางจงกลณี ภักดีเจริญ 19-พ.ย.-62 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.1/13 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ อันดับ2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 
5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.1/13 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 
5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

รับรางวัลระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลปฏบิติัที่เลิศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
17 นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ 9 ธันวาคม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.6/6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 
5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 มกราคม 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.6/6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนธันวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

11 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.6/6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนมกราคม 2563 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

ต่อ นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ 9 ธันวาคม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.5/12 เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 
5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.5/12 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ2 ประจ าเดือนมกราคม 2563 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

18 นายนิรันดร์ นามนคร 27-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ป2ี562 กลุ่มสาระกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด สพม.35

19 นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ 11 พฤศจิกายน 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.2/2 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนกันยายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.2/2 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ2 ประจ าเดือนธันวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

20 นางอริศรา บุญยืน 3 ธันวาคม 2562 เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้ผู้รักการอ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.3/4 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ1 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.3/4 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

21 นางนิชานัน เมฆศิริ 4-5 มกราคม 2563 ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันคอสเวิร์ดชิงแชมป์ภาคเหนือ คร้ังที ่23        
 จ.เชียงใหม่

สมาคมคอสเวิร์ด
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

22 นายปฐวี มณีวงศ์ 16 มกราคม 2563 รางวัลระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ
ปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ปี 2562

สพม.35

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ป2ี562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา เนือ่งในวันครูประจ าปี 2563 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
23 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจนัทร์ 27 มกราคม 2563 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ป2ี562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา เนือ่งในวันครูประจ าปี 2563 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
24 นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว 3 ธันวาคม 2562 เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้ผู้รักการอ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
25 นางสาวสมพร กอนเชื้อ 27 มกราคม 2563 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ป2ี562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

สพม.35

26 นางเบญญาภา วรรณมณี 10-11 กันยายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันแอโรบิก 
ระดับชั้น ม.1-ม.6

สพม.35

24-29 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียน คร้ังที ่41

การกีฬาแห่งประเทศไทย

21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันแอโรบิก         
ระดับชั้น ม.1-ม.6

สพม.35

16 มกราคม 2563 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

สพม.35

27 นางสาวสิริญา ศรีชัย 10-11 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

ต่อ นางสาวสิริญา ศรีชัย 10-11 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี
 ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรม
แข่งขันวประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 การประกวดดนตรีประเภทเคร่ืองลม ระดับเหรียญทองชั้น ม.4-ม.6 สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.4-6 เหรียญทอง อันดับ 2 สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย ม.4-6 เหรียญทอง อันดับ 1 สพม.35

10-11 พฤศจิกายน 2562 การประกวดดนตรีประเภทเคร่ืองลม ระดับเหรียญทองชั้น ม.1-ม.3 สพม.35

28 นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาด ทีมหญิง

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันคีตะมวไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.6

สพฐ.

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 กีฬาแชร์บอล 15 ปี ทีมหญิง การกีฬาแห่งประเทศไทย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล กิจกรรมแข่งขันคีตะมวย
ไทย ระดับชั้น ม.1-ม.6

การกีฬาแห่งประเทศไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

29 นางปัทมพร  อินดาวงศ์ 16 มกราคม 2563 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35

30 นายพรมรังสี  ทรงศรีสกุล 27 มกราคม 2563

ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 สพม.35

31 นายยุทธนา  เถียรประภากุล 16 มกราคม 2563 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563

สพม.35

32 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมหุน่ยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขัน
การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

อาจารย์ทีป่รึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์         
สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

33 นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม 21 ธัวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมหุน่ยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขัน
การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน
 ม.1-ม.3 ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

สพม.35

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69

สพม.35

กรรมการตัดสินการแข่ง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4- ม.6 สพม.35

34 นายชลธิช ณ ล าปาง 21 ธัวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมหุน่ยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

35 นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ 11-พ.ย.-62 ครูทีป่รึกษาระดับชั้น ม.4/13 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2  ประจ าเดือนกันยายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

36 นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ 30 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลดีเด่นการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

37 นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด 2 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพือ่ยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

30 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมค่ายบูรณาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
ระหว่างวันที ่28 - 30 พฤศจิกายน 2562

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน

1 ธันวาคม 2562 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
การศึกษา 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 มกราคม 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัชยมศึกษาปีที ่5/8 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 
5 ส. ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

38 นางจุฑาทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล 27 มกราคม 2563 ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

1 กุมภาพันธ์ 2563 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth 
Inno Awards 2019) คร้ังที ่2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

ต่อ นางจุฑาทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล 1 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกม A-Math ระดับชั้น ม.1-ม.3 
กิจกรรมเปิดกล่องชอล์กปีที ่17 ประจ าปีการศึกษา 2562 SMART Student เก่ง 
ดี มีสุขในยุคดิจิทัล

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/11 ให้นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดโครงการห้องเรียน 5ส

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

39 นางสาวอ าไพ มนัสสันติ 16 มกราคม 2562 ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

15 กรกฎาคม 2562 ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ประจ าเดือน
มิถุนายน การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ประจ าเดือน
กันยายน 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

3 ธันวาคม 2562 เป็นแบบอย่างความใฝรู้รักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
13 มกราคม 2563 ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ประจ าเดือน

ธันวาคม การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส ประจ าปีการศึกษา 2562
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประจ าเดือนมกราคม 2563 
การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

40 นายธีรวัฒน์  กันทะ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
เปิดกล่องชอล์กปีที ่17 ประจ าปีการศึกษา 2562 "SMART Student เก่ง ดี มีสุข
ในยุคดิจิทัล"

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2562 เป็นจิตอาสาในวันบริจาคโลหิต โดยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาด 
จังหวัดล าปางและโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

41 นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร 11 พฤศจิกายน 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/1 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 การประกวด
โครงการห้องเรียน 5 ส. ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

9 ธันวาคม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/1 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การ
ประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส. ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

11 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/1 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 การประกวดโครงการ
ห้องเรียน     5 ส. ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

42 นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 16 มกราคม 2562 ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระคณิตษศาสตร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
43 นางพรนภัส  เอื้อแท้ 27 มกราคม 2563 รางวัลระดับเหรียญทองน าเสนอผล "งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็น

เลิศ"
โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

44 นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง 9 ธันวาคม 2562 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที6่/6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 การประกวด
โครงการห้องเรียน 5 ส.

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 มกราคม 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที6่6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส.

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

16 มกราคม 2562 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่อง
ในวันครูประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

11 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที6่/6 เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ ประจ าเดือนมกราคม 2563 การประกวดโครงการห้องเรียน 5 ส.

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

45 นางจันทนา สัญญเดช 16 มกราคม 2562 ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
46 นายบรรเจิด สระปัญญา รับรางวัลเหรียญทอง น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
47 นางจริยา  ก าลังมาก ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาวตร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
48 นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาวตร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
49 นางสาวศิริญา สุรรณศร ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.35

50 นางจิรารัตน์  วงศ์วิไล ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาวตร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
51 นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์

ภาษาไทย(ค าคมเดิม)ระดับชั้นม.4-ม.6
สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

52 นางสาวกมลรัตน์  ชัยชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทยระดับชั้นม.1- ม.3

สพม.35

53 นางสาวรัตนา  ธิชูโต วิทยากรการประชุมวิชาการการน าเสนอ "'งานวิจัยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศเนื่องในงานล าปางกัลยาณีนิทัศน์ ประจ าป2ี562"

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/5 เป็นผู้สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2562 การประกวดโครงการ
ห้องเรียน 5 ส. ประจ าปีการศึกษา2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้อยถ้อยความ
 (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

54 นางสาวณัชณิชา เสนาธรรม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้อยถ้อยความ
 (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

55 นางสาวสุปราณี  กาศเกษม การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking ผ่านโครงการ Thailand Massive Open
 Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

โครงการ Thai MOOC โดยกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

56 นางกาญจนา  ต๊ะวงค์ษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย(ค าคมเดิม)ระดับชั้นม.1-ม.3

สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

57 นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์ ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/12 เป็นผู้สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับรางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าเดือนพศจิกายน พ.ศ.2562 การประกวดโครงการ
ห้องเรียน 5 ส. ประจ าปีการศึกษา2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

58 นางสาวศิริพร  ทวีชาติ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน "'งานวิจัย นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ" เนื่องในงานลางกัลยาณีนิทัศน์ ประจ าปี 2562 งานวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี จังหวัดล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

59 นางสายพร นาละออง เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จ านวน 12 ชั่วโมง)

สพม.35

ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.35

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน "'งานวิจัย นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ" เนื่องในงานลางกัลยาณีนิทัศน์ ประจ าปี 2562 งานวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชา ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
จังหวัดล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

60 นางวิไล มังจักร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการ
เล่นนิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นม.1-ม.3

สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

61 นายนพพร ปุกค า ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน "'งานวิจัย นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ" เนื่องในงานลางกัลยาณีนิทัศน์ ประจ าปี 2562 งานวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชา ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
จังหวัดล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันฟิสิกส์สัป
ระยุกธ์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

62 นายทศวัฒน์                
           หอมแกน่จันทร์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน "'งานวิจัย นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ" เนื่องในงานลางกัลยาณีนิทัศน์ ประจ าปี 2562 งานวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชา ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
จังหวัดล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1  21 มกราคม 2563 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 18 ป/ีนายสามารถ สุยะยอง ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

2  14 ตุลาคม 2562 สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2562/นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ สหกร์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล าปาง

3  16 มกราคม 2563 ครูดีเด่นของอ าเภอแม่เมาะ/นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

4  16 มกราคม 2563 ครูดีเด่นของอ าเภอแม่เมาะ/นายกีรติกร  จินดาธรรม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

5 16 มกราคม 2563

ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในวันครูประจ าปี 2563       

 /นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครอง สพม.35

6 16 มกราคม 2563

ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูประจ าปี 2563                  

 /นางพรวดี ศรีวิชัยแก้ว สพม.35

7 16 มกราคม 2563

ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูประจ าปี 2563                  

 /นางสาวนิลวรรณ์ อินจันทร์ สพม.35

8 16 มกราคม 2563

ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันครูประจ าปี 2563                         

 /นางสาวเรณู โนแก้ว สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนสบจางวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 21 - 23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 
2562 จ. สุโขทัย (นางสิลิลลัคน์   เย็นใจ)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

2 4 - 5 มกราคม 2563 ผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ
 ชิงแชมป์ภาคเหนือ คร้ังที ่23 (นางสิลิลลัคน์   เย็นใจ)

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ
แห่งประเทศไทย

3  16 มกราคม 2563 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 (นางสิลิลลัคน์   เย็นใจ)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 3-6 ตุลาคม 2562 เป็นครูทีป่รึกษานักเรียนเข้าร่วมการประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ 
ม.ต้นค่ายเวทีวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ คร้ังที ่15 วันที ่3-6 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง/นายเอกชัย จันทร์ตา

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

5 3-6 ตุลาคม 2562 ครูทีป่รึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดง ค่ายเวทีวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ คร้ังที ่
15/นายเอกชัย จันทร์ตา

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

6  16 มกราคม 2563 เป็นทีป่รึกษาทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Envi Mission 
"วัฒนธรรมน้ า"/นายเอกชัย จันทร์ตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายเอกชัย จันทร์ตา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

8 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1- ม.3/นายเอกชัย จันทร์ตา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

9 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4- ม.6/นายเอกชัย จันทร์ตา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

10 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายเอกชัย จันทร์ตา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

11 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/
นายอรรถพล   ปินค า

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

12 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้น ม.1-ม.3/นางสาววรัชยา   ด้วงค า

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

13 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้น ม.1-ม.3/นางสาวเสาวนิต   ปงก๋าวงศ์

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

14 16-ม.ค.-63 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัด/นางสาว
กรรณิกา   บุญประเสริฐ

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดล าปาง

15 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1- ม.3/นายเอกชัย จันทร์ตา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

16 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ  ระดับ ม.4-6 รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที6่9/นายสุเมธ   เทพทอง

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

17 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ  ระดับ ม.4-6 รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที6่9/นางจารุณี   เทพทอง

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

18 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/นางมนฑิรา   เจดีย์ปัน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

19 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/นางมนฑิรา   เจดีย์ปัน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

20 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติคร้ังที ่
69 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3/นายนิรันดร์   วรกุลธนวรรธน์

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

21 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง
 Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย/นายปิยะดนัย วิเคียน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

22 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3/นายปิยะดนัย วิเคียน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

23 21-23 ธันวาคม 2562  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6/นายปิยะดนัย วิเคียน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

24 21-23 ธันวาคม 2562 ครูฝึกสอนนักเรียนแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ระดับเหรียญทองศิลปหัตถกรรม
ระดับประเทศ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย /นายพงษ์สวัสด์ิ  สวัสดี

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

25 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/นายพงษ์สวัสด์ิ   สวัสดี สพม.เขต 35

26 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3    
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสุโขทัย/นายประเทือง   ภูเขียว

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

27 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3    
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/
นายประเทือง   ภูเขียว

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

28

21-23 ธันวาคม 2563 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขร็ว ชั้น ม. 1- ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย /
นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืฐ้าน
 กระทรวงศึกษาธิการ

29 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางพิกุล   สังหาร

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

30 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง การเขียนเรียงความภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

31 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับชาติ คร้ังที ่69/นางสาวสุทธิวรรณ   ณ นคร

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

32 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย/ีนางเครือวัลย์   สุริยะวรรณ สพม.เขต 35

33 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงินการแข่งขันพานธูปเทียนแพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/นางเครือวัลย์   สุริยะวรรณ

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

34 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/ว่าทีร้่อยตรี  สง่า   จุราเพชร สพม.เขต 35

35 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/นางพิทยาภรณ์   ทารัตน์ สพม.เขต 35

36 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/นางรุ่งทิพย์   รินพล สพม.เขต 35

37 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย/ีนายชัยมงคล   หินใหญ่ สพม.เขต 35

38 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/นางสาวจันทรานี    แก้วประเสริฐ สพม.เขต 35

39 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/นายอิสระ   ศิริวงศ์ สพม.เขต 35

40 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/นายธนาพัทธ์   ศรีเทพ สพม.เขต 35

41 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/นางสาวกรรณิกา   บุญประเสริฐ สพม.เขต 35

42 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/นายวีระพงษ์   จิโนปง สพม.เขต 35

43 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/นายเจตน์    แสนชัย สพม.เขต 35

44 16-ม.ค.-63 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/นางจารุณี    เทพทอง สพม.เขต 35
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

45 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3    
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสุโขทัย/นางแววดาว    เมืองใจ

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

46 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3    
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/
นางแววดาว    เมืองใจ

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

47 21-23 ธันวาคม 2562 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/นางสาวจันทรานี    แก้วประเสริฐ สพม.เขต 35

48 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
คร้ังที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ /นางสาวกมลวรรณ   ปัญญาค า

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

49 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดร้องเพลงสากล ม.๔ - ๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ /นางสาวสุธาทิพย์    โพธิสาร

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

50 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ     
คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6                     
 /นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

51 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ     
คร้ังที ่69 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6                      
 /ว่าที ่ร.ต.เฉลิมพันธ์    แก้วประเสริฐ

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

52 1-10  พ ย 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที ่2  งานแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลนักเรียนนักศึกษาแห่ง
ประเทศ ไทยทีจ่ังหวัดแพร่  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป/ีว่าที ่ร.ต.เฉลิมพันธ์    แก้วประเสริฐ

กรมพลศึกษา

53 2-14 ตค 2562 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที ่4  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลงานกีฬาเยาวชน
แห่งชาติภาค 5 ทีจ่ังหวัดตาก  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป/ีว่าที ่ร.ต.เฉลิมพันธ์    แก้วประเสริฐ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

54 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับ ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย/นางรุ่งทิพย์    รินพล

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

55 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 /
นางธิดารัตน์    ศรีชัยตัน

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

55 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน/นายวิแทน  ปวกพรมมา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

56 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง/นายวิแทน  ปวกพรมมา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

57 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน/นายวิแทน  ปวกพรมมา

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

58 21-23 ธันวาคม 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic 
Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 /นายพนัชกร  ไชยานนท์

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ / นางสมใจ  สาใจ สพม.35

2 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ นางวัลณีย์   คุ้มภัยเพือ่น สพม.35

3 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ/ นางไพบูลย์   พัลวัน สพม.35

4 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ/ นายสัจจา   สัจจะเดช สพม.35

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนไหล่หินวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563



 

 

 
ผลงานรางวัลดีเด่น 

 

จังหวัดล าพูน 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/นางสาววิไลลักษณ์  คุณานวน เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง
2 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/นายสุรชัย   บุญเรือง เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง

3 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง

4 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/ว่าทีร้่อยตรีพงศกร   สุริยะ เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง
5 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/นายอนุชิต   ศาสนา เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง
6 16-ม.ค.-63 ครูดีศรีทุง่หัวช้าง/นางสาวเปมิกา   วงค์ตันกาศ เครือข่ายสถานศึกษา อ.ทุง่หัวช้าง

7 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางวิมลมาศ    บัณฑิตกุล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
8 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางกชกร    กันตีฟอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
9 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นายปิยฉัตร    ไชยแก้ว ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
10 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางจันจิรา    กิติเวียง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
11 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางสาวณัฏฐิกานต์    ปุด๊ปง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
12 16-ม.ค.-63 ครูผู้มีผลงานดีเด่น/นางสุพัตรา    ผูกพันธ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 23 มกราคม 2563

รางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ดาวรุ่งราชภัฏ คร้ังที ่13 ชิงถ้วยพระราชทานใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                      
 / โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2 11 มีนาคม 2563
รางวัล IQA AWARD ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปี 2562 / 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นายเมธา  ศรีประทีป ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5 9 กันยายน 3105
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 / นางพิชยา  ชมูก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นายสุรัตน์  จี้ฟู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา
 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นางสาวชลิดา  โอดบาง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 23 พฤศจิกายน 2563
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 การประกวดแต่งบทกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
คร้ังที ่11 ระดับภาค กลอนสุภาพ หัวข้อ "สวนสวย" / นางกาญจนา  เหลืองทา สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

11 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นางศรีเริญ มพิีมพ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

12 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 16 มกราคม 2563
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 / นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 11-ม.ีค.-63

เป็นสถานศึกษาทีม่ีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่
การประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก (IQA AWARD) ระดับส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปี 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2 16-ม.ค.-63
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563/นายธีระศักด์ิ   แก้วสุข ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3 16-ม.ค.-63
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563/นางปราณี  ไกลกล่ิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 16-ม.ค.-63
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563/นางยุวดี  พรหมนิล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5 16-ม.ค.-63
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563/นายบรรเจิด  คุรุกิจ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 16-ม.ค.-63
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563/นายอัษฎาวุธ  กองยา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สพม.35

2 นางสาวชนิสรา พันวัน ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สพม.35

3 นายชาญชัย จันทร์อ่อน ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สพม.35

4 นางสาวกุลธิดา ภูดอนตอง ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สพม.35

1 16-ม.ค.-63 ผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2562 สพม.35

2 7-ก.พ.-63 ผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2562 ส.บ.ม.ท. สมาคมผู้บริหาร รร.มัธยมศึกษาฯ

3 28 ก.พ. 2563 รางวัล Obec Awards ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่การเรียนการสอน (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนบ้านโฮง่รัตนวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 11-ม.ีค.-63 โรงเรียนป่าซาง รับรางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

2 16-ม.ค.-63 นายประทีป  สุวรรณาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าซาง รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

3 16-ม.ค.-63 นางวาสนา ไวคกุล รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2562

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4 16-ม.ค.-63 นางบุญเครือ นามบุปผา รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2562

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

5 16-ม.ค.-63 นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2562

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

6 16-ม.ค.-63 นางฉายกุศล แสนสิงห์ รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2562

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

7 16-ม.ค.-63 นายสุชาติ ฝ่ายเทศ รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2562

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

                           รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ                       
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

โรงเรียนป่าซาง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค.-63
นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น   
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2 16-ม.ค.-63
นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงาน
ดีเด่น   ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3 16-ม.ค.-63
นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น   
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 16-ม.ค.-63
นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น         
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5 28-ม.ค.-63 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค-63 รางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น / นางสุจิลา  คติศิริกุญชร ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

2 16-ม.ค-63 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นายศักด์ินรินทร์  รักอ่อน ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

3 16-ม.ค-63 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ / นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

4 16-ม.ค-63 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ นางศิริรัตน์  ณ เชียงใหม่ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

5 16-ม.ค-63 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ นายอุทัย ประเสริฐสังข์ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล
1 06 กุมภาพันธ์ 2563 1) นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง

เนือ่งในกิจกรรมวันมาฆบชูา คร้ังที่1 ระดับจังหวัด ประจ าป2ี563

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงคุณธรรม
- รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหาทางพระพุทธศาสนา
- รางวัลชมเชย การแข่งขันสวดมนต์สรภญัญะ

2 16 มกราคม 2563 1) นางกนกวรรณ ปญัญาหลวง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเปน็ครูผู้มีผลงาน - สพม.เขต35

ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนือ่งในวันครู
ประจ าป ี2563

3 16 มกราคม 2563 1) นางอ าพร  นนัทะชัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเปน็ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

4 1 พฤศจิกาายน 2562 1) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผุ้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน A-MATH คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ ม.1 - ม.3 งานเปดิกล่องชอล์ก ปทีี่ 17 ปกีารศึกษา 2562 "SMATH Student เก่ง ดี มีสุข
ในยุคดิจิตอล" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 09 กันยายน 2562 2) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สพม.35

กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 สพม.35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดล าพูน
ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร

6 4- 5 มกราคม 2563 3) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 23 สมาคมครอสเวิร์สแหง่ประเทศไทย
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 รายการแม็กพลอย์ 
ครอสเวิร์สเกม ค าคม เอแม็ท และซูโดกุ ชิงแชมปภ์าคเหนอื คร้ังที่ 23

                    รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

   โรงเรียนวชริปา่ซาง 
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ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล

                    รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

   โรงเรียนวชริปา่ซาง 

8 กรกฎาคม - 4) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สพม.35

30 สิงหาคม 2562 การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปชีาย ณ โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพูน
5) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สพม.35

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปชีาย ณ โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง
6) นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สพม.35

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปชีาย ณ โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง
7 09 กันยายน 2562 1) นายวีรพงศ์  แสงแฝง ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 สพม.35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดล าพูน
ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร

4- 5 มกราคม 2563 2) นายวีพงศ์  แสงแฝง ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 23 

กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 รายการแม็กพลอย์ 
ครอสเวิร์สเกม ค าคม เอแม็ท และซูโดกุ ชิงแชมปภ์าคเหนอื คร้ังที่ 23

8 16 มกราคม 2563 1) นางสาวชุติมา  เจริญผล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเปน็ครูผู้มีผลงาน - สพม.เขต35

ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562 เนือ่งในวันครู
ประจ าป ี2563

9 -นายอนพุันธ์ ปญัญาอุ้ย ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - สพม.เขต35 (ล าพูน)

เนือ่งในกิจกรรม งานศิลปะหตัถกรรมปี2562คร้ังที่1 ระดับจังหวัด ประจ าป2ี563

01 ตุลาคม 2562 1).ชนะเลิศเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้นหญิงระดับตัวแทนเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

ถึงวันที่  งานศิลปะหตัถกรรมปี2562
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ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล

                    รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

   โรงเรียนวชริปา่ซาง 

31 มีนาคม 2563 2).ชนะเลิศเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงม.ต้นหญิงระดับตัวแทนเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี2562

3).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1วงสตริง ม.ต้น ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

4).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1วงสตริง ม.ปลาย ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

5).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การขับร้องเพลงพระราชนพินธ์ ม.ปลายหญิง ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

6).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที3่ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลายหญิง ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

7).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที1่ การขับร้องเพลงสากล ม.ต้นหญิง ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

8).รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที3่ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ต้นชาย ระดับเขต1 - สพม.เขต35 (ล าพูน)

งานศิลปะหตัถกรรมปี252

-นายอนพุันธ์ ปญัญาอุ้ย ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทางด้านดนตรี ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

๙).ชนะเลิศการประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง หนมเนย ณ หา้งแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์
10).รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วงหนมเนย ณ หา้งแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ จ.ล าพูน
13).ชนะเลิศการประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง บารมีพ่อหลวงนรินทร์ ณ หา้งแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ จ.ล าพูน
14).รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง สามสาว ณ หา้งแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ จ.ล าพูน
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ที่ วัน เดอืน ปี ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล

                    รายงานผลขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลประเภทตา่ง ๆ    
ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

   โรงเรียนวชริปา่ซาง 

15).รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง เพลินฤดี ณ โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน
16).รองชมเชยดับที่ 1 การประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง สามสาว ณ โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน
17).ชนะเลิศการประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วง เพลินฤดี งานลอยกระทง จังหวัดล าพูน ณ เวทีสะพานท่าขาม จ.ล าพูน (เทศบาลเมือง)
18).รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงโฟล์คซองก าเมือง วงสามสาวงานลอยกระทง จ.ล าพูน ณ เวทีสะพานท่าขาม จ.ล าพูน (เทศบาลเมือง)
19).รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงลูกทุ่ง งานวันสตรีสากล จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤษ์ จ.เชียงใหม่
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  สพฐ.

กิจกรรม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  โคลงส่ีสุภาพ  (4 บท) ระดับชั้น ม. 4-6

/นางกีรติรัชต์  บุญธรรม
2 16 มกราคม 2563 - ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/นางสาวบุญเรือน  อุดสม สพม.35

3 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 1-3/นางสาวบุญเรือน  อุดสม
4 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพฐ. 

 (การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น ม. 4-6/นางสาวบุญเรือน  อุดสม
5 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 1-3/นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
6 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณรักษ์ สพฐ. 

ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม.4-6/นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
7 21-23 ธันวาคม 2562 - ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น ม.4-6 สพฐ. 

8 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันการตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับขั้น ม.1-3/นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
9 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

คร้ังที ่๑๑  ระดับชั้น ม.1-3/นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

10 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

คร้ังที ่๑๑  ระดับชั้น ม.1-3/นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
11 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันการท่องอาขยาน สพฐ. 

ทํานองเสนาะ  ระดับชั้น ม. 1-3/นายไพรัตน์  บัวงาม
12 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  สพฐ. 

กิจกรรม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  โคลงส่ีสุภาพ  (4 บท) ระดับชั้น ม. 4-6

/นายไพรัตน์  บัวงาม
13 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

คร้ังที ่11  ระดับชั้น ม.1-3/นายไพรัตน์  บัวงาม
14 22 กุมภาพันธ์ 2563 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล เครือข่าย ทูบี นัมเบอร์วัน ภาคเหนือ

ลําพูน  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ/นายไพรัตน์  บัวงาม
15 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี สพฐ. 

ระดับชั้น ม.1-3/นายวรเชศฐ์  พรมศรี
16 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

คร้ังที ่11 ระดับภาค ระดับชั้น ม.1-ม.3/นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ 
17 23 พฤศจิกายน 2562 ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน คร้ังที ่11 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

หัวข้อ "สวนสวย" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ ระดับภาค ระดับชั้น ม.4-ม.6/นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

18 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

คร้ังที ่11 ระดับภาค หัวข้อ "สวนสวย" ระดับชั้น ม.1-ม.3 /นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ 
19 23 พฤศจิกายน 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1

 คร้ังที ่25 /นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ 
20 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เหรียญทองแดง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพฐ. 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ 
21 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน รางวัลเหรียญเงิน สพฐ. 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นางสาวสุวนันท์  ติใหม่
22 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) รางวัลเหรียญเงิน สพฐ. 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวสุวนันท์  ติใหม่
23 11 มีนาคม 2563 รางวัล IQA  AWARD (สถานศึกษาทีม่ีระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการ สพม. 35

ศึกษาเพือ่การประกันคุณภาพระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ)่

24 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3/นางเอมอร  ผลสนอง สพฐ.

25 16 มกราคม 2563 ครูดีไม่มีอบายมุข/นางเอมอร  ผลสนอง สพฐ.

26 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP สพฐ.

ม.4-ม.6/นางสําลี  กันคํา
27 16 มกราคม 2563 ครูดีไม่มีอบายมุข/นางลําลี  กันคํา สพฐ.
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

28 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น สพฐ.

ม.1-ม.3/ว่าที ่ร.ต.บัณฑิต  จันทน
29 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญทองแดง  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3/นางสาวชไมพร  แก้วนา สพฐ.

30 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6/นางสาวชไมพร  แก้วนา สพฐ.

31 21-23 ธันวาคม 2562 1.เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต  ม.1-ม.3/นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คํา สพฐ.

32 16 มกราคม 2563 2.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คํา สพฐ.

33 21-23 ธันวาคม 2562 เหรียญทองแดง  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.4- ม.6/ สพฐ.

นางสาวเรณู  ฉิมสุพร 
34 16 มกราคม 2563 2.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวเรณู  ฉิมสุพร สพฐ.

35 21-23 ธันวาคม 2562 1.เหรียญทองแดง  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม สพฐ.

36 21-23 ธันวาคม 2562 GSP ม.1-ม.3/นายสัตยา  สนิทา
37 2. เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม สพฐ.

GSP ม.4-ม.6/นายสัตยา  สนิทา
38 16 มกราคม 2563 3.ครูดีไม่มีอบายมุข/นายสัตยา สนิทา สพฐ.

39 21-23 ธันวาคม 2562 1.เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ สพฐ.

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3/นางสาวอดิศา  แซ่ล่ี
40 16 มกราคม 2563 2.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวอดิศา แซ่ล่ี สพฐ
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

41 21-23 ธันวาคม 2562 1.เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ สพฐ.

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3/นางสาวเอมพิกา  จันต๊ะเวียง สพฐ.

42 21-23 ธันวาคม 2563 2.เหรียญทองแดง  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม สพฐ.

 GSP ม.1-ม.3/นางสาวเอมพิกา  จันต๊ะเวียง
43 16 มกราคม 2563 3.ครูดีไม่มีอบายมุข/นายสัตยา สนิทา/นางสาวเอมพิกา  จันต๊ะเวียง สพฐ
44 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ สพฐ.

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6/นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน
45 16 มกราคม 2563 2.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน สพฐ
46 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6/ สพฐ.

/นางสาวศิริพร สลีอ่อน
47 16 มกราคม 2563 2.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวศิริพร สลีอ่อน สพฐ
48 16 มกราคม 2563 1.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวกฤษณภรณ์  อิ่นแก้วดวงดี สพฐ
49 16 มกราคม 2563 1.ครูดีไม่มีอบายมุข/นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท สพฐ.

50 2. ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม..๔-ม.๖ สพฐ.

/นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท
51 21-23 ธันวาคม 2563 เหรียญเงินการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยางสามมิติ (3D) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3/ สพฐ.

นางสาววีนา  ศรีสมพันธ์
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

52 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพฐ.

/นายปริญญา  ปัญญาฟู
53 16 มกราคม 2563 2. ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2562 สพม. 35

/นายปริญญา  ปัญญาฟู
54 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพฐ.

/นายปริญญา  ปัญญาฟู
55 16 มกราคม 2563 1.รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา สพฐ.

56 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ / สพฐ.

นายทรงศักด์ิ  สมพัตร์
57 16 มกราคม 2563 1เครูดีไม่มีอบายมุข/นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน สพฐ.

58 21-23 ธันวาคม 2563 2. เหรียญทอง อันดับ 2  กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ สพฐ.

/นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
59 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ม.1 – 3 /นายคุณากร  แก้วเทพ สพฐ.

60 16 มกราคม 2563 2.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สพม. 35

/นายคุณากร  แก้วเทพ
61 21-23 ธันวาคม 2563 1. เหรียญทอง การแข่งขัน การแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ระดับชั้น ม. 1-3 /นางสาวศันศนีย์ สพฐ.

สิทธิกัน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

62 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-ม.3/นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์  สพฐ.

2เครูดีไม่มีอบายมุข/นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์ สพฐ.

63 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6/นางดวงเดือน  ใจภักดี สพฐ.

64 21-23 ธันวาคม 2563 1.เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6/นางนฤมล คณารีย์ สพฐ.

65 21-23 ธันวาคม 2563 เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖/นางสาว สพฐ.

อังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
66 21-23 ธันวาคม 2563 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 1-ม.3/ สพฐ.

นางสาวอุษณีย์  เอกเคร่ือง
67 21-23 ธันวาคม 2563 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม. 1- ม.3/ว่าที ่ร.ต.ณัฐธนา  นามเทพ สพฐ.

16 มกราคม 2563 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /นายประยูร  วงค์ชัย สพม. 35

68 16 มกราคม 2563 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่น/นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย สพม. 35

69 2563 OBEC AWARD /นายศราวุธ  เขื่อนคํา
70 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ สพฐ. 

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

/นายกุศล  ยอดดําเนิน
71 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กจิกรรม  การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ สพฐ. 

ในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นายกุศล  ยอดดําเนิน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

72 16 มกราคม 2563 - ครูดีไม่มีอบายมุข/นายกุศล  ยอดดําเนิน สพฐ. 

73 - ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย/ีนายกุศล  ยอดดําเนิน สพม.35

74 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ สพฐ. 

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

/นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติ
75 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ สพฐ. 

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางจิรายุ  เสนา
76 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันการตัดต่อวีดิโอ สพฐ. 

ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายนพดล  วิชัยคํา
77 16 มกราคม 2563 - ครูดีไม่มีอบายมุข/นางอําไพ  หน่อเรือง สพฐ. 

ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายนพดล  วิชัยคํา
78 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม   การแข่งขันการสร้างการ์ตูน สพฐ. 

เร่ืองส้ัน (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 

/นางอําไพ  หน่อเรือง
79 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม   การแข่งขันการสร้าง สพฐ. 

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 /นางอําไพ  หน่อเรือง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

80 16 มกราคม 2563 - ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/นางแสงทอง ธนเร่ืองสุวรรณ สพม.35

81 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  การแข่งขันการพูด สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 /นางแสงทอง ธนเร่ืองสุวรรณ

82 16 มกราคม 2563 - ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/นางบุบผา  อินต๊ะขัติ สพม.35

83 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันเล่านิทาน สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Story  Telling) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 /นางบุบผา  อินต๊ะขัติ

84 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันละครส้ัน สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

 /นางสาวธีรตา  อินตา
85 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันการพูดเพือ่อาชีพ สพฐ. 

ภาษาจีนระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
86 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันละครส้ัน สพฐ. 

ภาษาจีนระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
87 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันการพูดเพือ่อาชีพ สพฐ. 

ภาษาจีนระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

88 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันการพูดเพือ่อาชีพ สพฐ. 

ภาษาจีนระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
89 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันละครส้ัน สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

 /นางสาวอ้อยฤทัย  ลีมุน
90 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันละครส้ัน สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

 /นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋
91 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ สพฐ. 

ภาษาจีน (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 /นางวัฒนา  สุจาดึก

93 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันการพูดภาษาจีน สพฐ. 

 ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวภูชณิษา  แดงชัย 
94 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันเล่านิทาน สพฐ. 

ภาษาอังกฤษ (Story  Telling) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69

/นางสุภาพร  ใจปวน
95 16 มกราคม 2563 - ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/นางสาวญาณี  เนียมสกุล สพม.35
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

96 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 /นางสาวญาณี  เนียมสกุล
97 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล สพฐ. 

ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 

/นางสาวญาณี  เนียมสกุล
99 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ สพฐ. 

ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 

/นางสาวญาณี  เนียมสกุล
100 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย สพฐ. 

ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 

/นางสาวญาณี  เนียมสกุล
101 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพเอกรงค์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

102 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพระบายสี สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

103 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายอัตสิริ  ศรีวิราช 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

104 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันวาดศิลป์สร้างสรรค์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

105 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพเอกรงค์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
106 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย สพฐ. 

ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
107 21-23 ธันวาคม 2562 - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย สพฐ. 

การปะติด  ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69/นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล
1 16-ม.ค.-63 รางวัลชมเชยการประกวดค าขวัญวันครูประจ าสถานศึกษาเนื่องในสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

 นางสาวกมลชนก  อินต๊ะโมงค์

2 16 มกราคม 2563 นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ / ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3 16 มกราคม 2563 นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส / ครูดีไม่มีอบายมุข สสส.

4 16 มกราคม 2563 นางสาวปรียาภรณ์  จันตาเวียง / ชนะเลิศ การประกวดค าขวัญวันครูประจ าสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู พ.ศ.2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน
5 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันวาดภาพภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
6 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยพะเยา
7 1-10 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 คร้ังที ่36 การกีฬาแห่งประเทศไทย

รางวัล ชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทองกีฬาขว้างจักร ชาย
รางวัล ชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทองกีฬาวิง่ข้ามร้ัว 400 เมตร หญิง
รางวัล ชนะเลิศอันดับที ่2 เหรียญทองแดง วิง่ 200 เมตร หญิง
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1.นายศราวุธ หลุยจ าวัน   2.ว่าทีร้่อยตรีดร.อภิรมย์ จามพฤกษ์
8 24-29 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที ่5 ประจ าปี 2563 ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที ่2 กีฬาบาสเกตบอล
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1.นายภากร  วงค์มูล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

9 24-29 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที ่5 ประจ าปี 2563 ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที ่2 กีฬาวูด้บอล
ผู้ไดร้ับรางวัล  (ผู้ฝึกสอน)

1นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 2.ว่าทีร้่อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ
10 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง   ร้องเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ระดับเขต

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน. สพม.35

1. นางสาววันวิสาข์  อินต๊ะเหล็ก          1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงค์คม            2. นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์
3. นางสาวศิรประภา   ญาณพันธ์         
4. นางสาวศิริภัสสร    ใจที่
5. นางสาวสุภาพร  เกียรติโอฬารกุล

11 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง   เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1. น.ส.จุฑารัตน์  ขาวงศ์                  1. นายกัมพล   ค าเวียง
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

12 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง  มารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  ระดับเขต สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1)ด.ญ ปาณิสรา สิงห์แก้วสืบ           1.นางจันทร์ตรี   เฟือ่งฟู
2)ด.ช พิชชาภพ  ชัยยศเส้า

13 12-ม.ิย.-62 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่บารมี 30 ทัศ ระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1. นางสาววริศรา    บุญมา           1.  นางอรุณจันทร์   มะโนเพียว
2. นางสาวอารดา    เกตชิต           2. นางสาวนภัสวรรณ    อิก าเนิด
3. นางสาวนิรมล    จุ้มเขียว          
4. นางสาวปุณยานุช   งาสว่าง
5. นางสาวนันทิวา   อุดเต็น
6. ด.ญพิชญากร    พรเอี่ยม
7. ด.ญ.เบญจมาศ     ใจเต้ีย
8. ด.ญ.ภูษณิศา   สว่างภักดี
9. ด.ญ.สุพิชชา   ปัญญาเครือ
10. ด.ญ.ณัฐกาญจน์   อุตรสัก
11. ด.ญ.พิมลรัตน์    ธรรมศร
12. นางสาวสร้อยสุดา   ต๊ะตา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

14 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง ล าดับที ่1 การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี – อังกฤษ) ระดับเขต สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1. นางสาววริศรา    บุญมา           1.  นายจารุพงศ์    ไพสิฐสิริรักษา
2. นางสาวอารดา    เกตชิต           2. นางอรุณจันทร์   มะโนเพียว
3. นางสาวนิรมล    จุ้มเขียว          3.  นางสาวนภัสวรรณ    อิก าเนิด
4. นางสาวปุณยานุช   งาสว่าง
5. นางสาวนันทิวา   อุดเต็น
6. ด.ญพิชญากร    พรเอี่ยม
7. ด.ญ.เบญจมาศ     ใจเต้ีย
8. ด.ญ.ภูษณิศา   สว่างภักดี
9. ด.ญ.สุพิชชา   ปัญญาเครือ
10. ด.ญ.ณัฐกาญจน์   อุตรสัก
11. ด.ญ.พิมลรัตน์    ธรรมศร
12. นางสาวสร้อยสุดา   ต๊ะตา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

15 9-ก.ย.-62 รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันภาพยนต์ส้ัน ระดับเขต สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1 .นายธนากร อูปเสาร์                   1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร  
2. น.ส.ธัญญรัตน์  วรชินา                2. นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์
3. นายนภสินธุ ์ สายน้ าเย็น
4. นายภานุวิชญ์  จุมปาลี
5 .นายสุธารักษ์  นิติวโรดม

16 23 - 24 พฤศจกิายน  2562 เข้าร่วม เพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิ ร่มฉัตร
นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

 1. น.ส.กัญญารัตน์ วงค์คม                     1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร  
2. น.ส.คณัสนันท์ กมลวิลาวัณย์               2. นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์
3. น.ส.ปิยประภา  เลาะเหลางาม                                             

17 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง  มารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1.นายเทวฤทธิ ์ อินกองงาม                1.นางรุ่งอรุณ  รักราชการ
นางสาวอมรรัตน์  ควรชม
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

18 16-ม.ค.-62 ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

 1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร    2. นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์
19 9-ก.ย.-62 รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย สพม.35

นักเรียนผู้รับรางวัล.                     ครูผู้รับรางวัล ผู้ฝึกสอน.

1. นายธนกร  อินต๊ะพิงค์                  1.นายณัฐพงษ์   ตันมิ่ง
2. นางสาวนภัสดา  ยะสุยะ
3. นายศรัณย์ นาริกุล
4. นางสาวสุนันชา  แก่งกระโทก
5. นายเดชณรงค์  จินะกาศ

20 11-ม.ค.-63 ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ / นางวาราภรณ์ สุกัณศีล สพม.35

21 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาโครงงานระดับรางวัลเหรียญเงิน การจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นางกัญญานิษฐ์  ปวนกาศ /นางสาวพรสุดา  เป็งมัชยา 
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

22 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ครูทีป่รึกษาโครงงานระดับรางวัลเหรียญทองแดง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 โครงการนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นางกัญญานิษฐ์  ปวนกาศ / นางสาวพรสุดา  เป็งมัชยา

23 16-ม.ค.-63 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน / นางกัญญานิษฐ์  ปวนกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
24 16 มกราคม 2563 นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ / ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35

25 16 มกราคม 2563 นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส / ครูดีไม่มีอบายมุข สสส.

26 16 มกราคม 2563 นางสาวปรียาภรณ์  จันตาเวียง / ชนะเลิศ การประกวดค าขวัญวันครูประจ าสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู พ.ศ.2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน
27 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันวาดภาพภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
28 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกลิกา  นิกร / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยพะเยา
29 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอญัชลี    ศรีวิชัย  /รางวัลชนะเลิศ กจิกรรมประกวดแข่งชัน IINSON IN S P A C E ในสาขาเคร่ืองปัน้ดินเผา บ้านน้ าต้น กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

30 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอญัชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชมเชย กจิกรรมประกวดแขง่ชัน IINSON IN S P A C E กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน
ในสาขา เคร่ืองปัน้ดินเผา บ้านน้ าต้น

31 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัญชลี    ศรีวิชัย  /ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมประกวดวาดภาพครอบครัวสร้างสรรค์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวข้อ "Safety Home Safety Society"  บ้านปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดล าพูน

32  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขง่ขนัเด่ียวระนาดเอก ชั้นม.4-6 สพม.35

33  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป ์   มโนเพญ็  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ชัน้ม.1-3 สพม.35

34  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพญ็  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแขง่ขนัฆ้องวงใหญ่ ชั้นม.1-3 สพม.35
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

35  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันฆอ้งวงเล็ก ชั้นม.1-3 สพม.35

36  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์   มโนเพญ็  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแขง่ขนั สพม.35

วงปีพ่าทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ชั้นม.1-6

37  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขง่ขนัร าวงมาตรฐานชั้นม.4 – 6 สพม.35

38  21 ธันวาคม 2562 นางสาวพรศิลป์     มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้แขง็เคร่ืองคู่ ชั้นม.1-6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
39  22 ธันวาคม 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพญ็  /ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ชั้นม.4 – 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
40  9 กันยายน 2562 นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ  /ครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตร กรรมการตัดสิน สพม.35

กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4 – 6
41  6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพรศิลป์     มโนเพ็ญ  /ได้รับเกยีรติบัตร วิทยากร จดักจิกรรมการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ แลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม Tec Whye Secondary School Dunman Secondary School

ประเทศสิงคโปร์กับโรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล าพนู

42  28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพรศิลป ์   มโนเพญ็  /เปน็วิทยากรอบรมเชิงปฏบิติัการ โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลปสู่์ชุมชน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
43  16  มกราคม 2563 นางสุพรรษา    เที่ยงศิริกูล  /ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประจ าปกีารศึกษา 2562 สพม.35

44  9 กันยายน 2562 นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล  /ได้รับเกียรติบตัร “รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ ์ชัน้ม.4-6 สพม.35

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
45 9-ก.ย.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพม.เขต35

ระดับ  ม.1 – ม.3 นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
46 9-ก.ย.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน การท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ สพม.เขต35

 ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวมนัส จันเดช
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

 รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ล าพูน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

47 9-ก.ย.-62 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดการจัดสวนแก้ว สพม.เขต35

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 นางสาววิภาวรรณ ตันอุตม์
48 9-ก.ย.-62 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง นางพรรณภา ด้วงทอง สพม.เขต35

49 9-ก.ย.-62 ระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ ม.1 – ม.3   นางสาวลลิตา  วงค์ษา สพม.เขต35

50 9-ก.ย.-62 ระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดการจดัสวนชื้นระดับชั้น ม.1 – ม.3 นางสาววิภาวรรณ ตันอุตม์ สพม.เขต35



 

 

 
ผลงานรางวัลดีเด่น 

 

สพม.35 
 



230

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รางวัล "คนดี ศรี สพม.35" บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน / นางดาววรรณ สินธุบุญ สพม.35

2 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รางวัล "คนดี ศรี สพม.35" บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม / นางสาวสุวลี สาค า สพม.35

3 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รางวัล "คนดี ศรี สพม.35" บุคคลดีเด่นด้าน Star Service Awards / นางนิธิวดี วีเกต สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ   

กลุม่นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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กลุ่มนโยบายและแผน 



232

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16 มค 63 นางสาววศินี  วนรัตน์ / รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2562 สกสค. ลป

2 25-ธ.ค.-62 นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล / รางวัลบุคคลดีเด่น "คนดีศรี สพม.35" ด้านการปฏิบัติงาน สพม.35

3 25-ธ.ค.-62 นายลัญจกร  ผลวัฒนะ / รางวัลบุคคลดีเด่น "คนดีศรี สพม.35" ด้าน "Star Service Awards" สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

กลุม่ ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 16-ม.ค.-63 นายกฤษฎา มณีเชษฐา / รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ สกสค. ล าปาง สกสค. ล าปาง

2 25-ธ.ค.-62 น.ส.รุ่งรัตน์  มองทะเล /  รางวัลบุคคลดีเด่น "คนดีศรี สพม.35" ด้านการปฏิบัติงาน สพม.35

3 25-ธ.ค.-62 นายพีรวุทธิ ์ สีตาบุตร /  รางวัลบุคคลดีเด่น "คนดีศรี สพม.35" ด้านการปฏิบัติงาน สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563

กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-63 น.ส.ระพีพันธ์  กันธิมา / รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 สพม.35

2 25-ธ.ค.-63 นายสุทัศชัย  จันโท / รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

กลุม่ บริหารงานบุคคล
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-63 น.ส.บุษยา ฟองสม/ รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2562 สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

กลุม่ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-63 น.ส.บุษยา ฟองสม/ รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้านปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

กลุม่บริหารการเงินและสินทรัพย์
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-63 น.ส.อริญา  วงศ์ชัย/ รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้านปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

 กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563
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ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 25-ธ.ค.-63 น.ส.จุฑามาศ  วงศํชัยบุตร/ รางวัลคนดีศรีสพม.35 บุคคลดีเด่นด้าน "Star Service Awards" ประจําปี 2562 สพม.35

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

 กลุม่อ านวยการ
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563


