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การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และสถานศึกษาในสังกัด ท่ีไดรับรางวัลประเภทตาง ๆ ท้ังประเภทบุคคล ประเภทหนวยงาน ในระดับท่ัวไป (โรงเรียน/กลุม
เครือขาย/อําเภอ/เขต/ภาค/จังหวัด) ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรายงานผล และนําเสนอความสําเร็จ ยกยองเชิดชูเกียรติ ผลงาน
ดีเดนท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ประจําปงบประมาณ 2564 ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของหนวยงาน สถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุน เปนอยางดียิ่ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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1

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 14/2/2021 รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

ประเภททีมโรงเรียน ประจําป พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด ของคณะสงฆภาค 6 (ลําปาง,

เชียงราย,พะเยา,แพร,นาน) ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชมเชย กรมการศานา กระทรวง

วัฒนธรรม

2 14/2/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมู ทํานองสรภัญญ" การประกวดสวดมนต

หมสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด/

นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

3 14/2/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมู ทํานองสรภัญญ" การประกวดสวดมนต

หมสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด/

นางสาวบุศริน เหมทานนท

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

4 21/3/2021 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ

รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนระดับภาคคณะสงฆ ภาค 6 / 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2 กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

5 21/3/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวด

มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาค

คณะสงฆ ภาค 6 /นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

6 21/3/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวด

มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาค

คณะสงฆ ภาค 6 /นางสาวบุศริน เหมทานนท

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม



2

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

7 21/3/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวด

มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาค

คณะสงฆ ภาค 6 /นางสาวลานนามาปลูก

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

8 21/3/2021 รางวัลผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวด

มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาค

คณะสงฆ ภาค 6 /นางสาววิไลลักษณ ลีลาศีลธรรม

ผูฝกสอนดีเดน กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม



3

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 19 ม.ีค. 64 ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน / นายสรภูมิ เจียงสงวน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

2 15 ก.ค. 64 นวัตกรรมที่ผานเกณฑการพิจารณานวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ / นางสาววินัฏฐา นันตะสุข

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 16 ก.ค. 64 นวัตกรรมที่ผานเกณฑการพิจารณานวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ / นายปติพงษ ปนแกว

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแจหมวิทยา



4

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 29 กรกฎาคม 2564 ผูฝกซอมการประกวดการอานออกเสียงภาษาไทย โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู

ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : รอยเรียงรากวรรณวัจนพัฒนาทักษะภาษาไทย/นางสาว

มยุรี เทือกตา/นางสาวรวีวรรณ วุฒิเผา

รางวัลเหรียญเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

รวมกับ สมาคมครูภาษาไทย 

แหงประเทศไทย

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา



5

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 วันที่ 13-17 ตุลาคม 2563 การแขงขันประกวดพี่นํานองรักษน้ํา ตามแนวพระราชดําริ พ.ศ.2562 โดยมูลนิธิ

อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ  โดย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา พรอมดวย สมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ณ 

เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัล“รองชนะเลิศ อันดับที่

 1พระราชทานโลรางวัล

ใหแกตัวแทนนักเรียน

มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรม

ราชูปถัมภ

2 ระหวางวันที่ 7-10 ธันวาคม 

2563

กิจกรรมบริษัทสรางการดี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน กิจกรรมการเรียนรู ภายใตโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต)ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล

รางวัลชมเชย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 วันที่ 13-17 ตุลาคม 2563 การแขงขันประกวดพี่นํานองรักษน้ํา ตามแนวพระราชดําริ พ.ศ.2562 โดยมูลนิธิ

อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับรางวัล โดย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร

กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา พรอมดวย 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร

 /วาที่รอยตรีวรัญู เรือนคํา, นางสรัญญา เรือนคํา

“รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

และพระราชทานโลรางวัล

ใหแกตัวแทนนักเรียน

มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรม

ราชูปถัมภ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ

 อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี

4 วันที่ 5 ธันวาคม 2563  “ทุงกวาวรวมใจ โปรงใส สุจริต เทิดไทองคราชัน”โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความ

ดี ทําดีเริ่มที่ใจเรา”เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระปยมหาราช /นางมงคลลยา พานดง, นางสุวิกาญจนสิริ พิจอมบุตร

รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม



6

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

5 วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 กิจกรรมบริษัทสรางการดี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

นําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน กิจกรรมการเรียนรู ภายใตโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล ณ โรงแรมเอวานา 

กรุงเทพมหานคร /วาที่รอยตรีวรัู เรือนคํา, นางสรัญญา เรือนคํา, นางจรรยา พุทธา

รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการ 

รับรางวัลชมเชย

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนรูบูรณาการพัฒนาผูเรียน สูงานอาชีพ

 หนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

ประจําป 2563

เหรียญเงิน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

7 โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม กิจกรรมบริษัทสรางการดี ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานและการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู 

ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเหนือ

ชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 2 มิถุนายน 2564 รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจําป 2564 ระดับภูมิภาค การจัดการเรียนรู

โดยใชปรากฏการเปนฐาน(Phenomenon based learning) ดวยเทคนิคการสอน

แบบ DONDEE รายวิชาวิทยาการคํานวน รหัสวิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

หนุวยการเรียนรูการพัฒนาโครงงาน

เหรียญเงิน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา



7

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 19-ม.ีค.-64 รางวัล “ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดีเดน ประจําป พ.ศ.2563” ดีเดน /นายอภิรัตน กาชัย สํานักงานลูกเสือแหชาติ

2 16 มกราคม 2564 ครูดีในดวงใจ ประจําป พ.ศ. 2564 /วาที่รอยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานตกุล
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 12 มีนาคม 2564 ผูฝกซอม และนํานักศึกษาเขารวมการประกวด ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา ถวยพระราชทาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 /วาที่รอยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานตกุล

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4 12 มีนาคม 2564 ผูฝกซอม และนํานักศึกษาเขารวมการประกวด ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา ถวยพระราชทาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 /นางพิมพใจ แสนใจยา

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 15-ก.ค.-64

นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแกว เปนผูวิจัยและพัฒนาที่เขารวมการสงนวัตกรรม

สรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผานเกณฑการพิจารณา 

ระดับประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรม

สพฐ

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 31-พ.ค.-64 การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนบน Web Application ในการคัดสรรผลงาน

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2564 ระดับภูมิภาค

รางวัลระดับเหรียญทองแดง สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2 1 ก.ค 2564 ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน ประจําป 2563  - สมาคมผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 

(สบมท.)

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานและการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู 

ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ

การนําเสนอระดับ ดีเยี่ยม สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา



11

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 1-ก.ค.-64 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน ประจําป 2563 สมาคมผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 15/7/2564 นางสาวษมาภรณ  สายวงศปญญา เปนผูวิจัยและพัฒนาที่เขารวมการสงเสริม

นวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ที่ผานเกณฑการพิจารณา

ระดับประเทศ ดานการบริหาร เพื่อสงเสริมคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ที่ผาน

เกณฑการพิจารณา

ระดับประเทศ ดานการ

บริหาร เพื่อสงเสริมคุณธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 15/7/2564 นางจันทกานต ดวงมาลา เปนผูวิจัยและพัฒนาที่เขารวมการสงเสริมนวัตกรรม

สรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ที่ผานเกณฑการพิจารณา

ระดับประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ที่ผาน

เกณฑการพิจารณา

ระดับประเทศ ดานการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมคุณธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมสันวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-พ.ย.-63 ครูดีศรีแผนดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน                     

       /นางสาวสิริญา ศรีชัย

ครูดีศรีแผนดิน มูลนิธิครอบครัวพอเพียงรวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ

2 พ.ย.-63 ถวยเกียรติยศ " โรงเรียนระดับยอดเยี่ยม " ในการขับเคลื่อนศูนยครอบครัวพอเพียง

ดีเดน ระดับภาคเหนือ  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ระดับยอดเยี่ยม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 พ.ย.-63 รางวัลชนะเลิศ การขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียงดีเดน ระดับภาคเหนือ "

 ดานสังคม "  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รางวัลชนะเลิศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 พ.ย.-63 รางวัลชนะเลิศ การขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียงดีเดน ระดับภาคเหนือ "

 ดานเศรษฐกิจ "  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รางวัลชนะเลิศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 พ.ย.-63 รางวัลชนะเลิศ การประกวด MV เพลงครอบครัวพอเพียง  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี รางวัลชนะเลิศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 พ.ย.-63 รางวัลประเภทดีเยี่ยม การประกวด cover เพลง 77 ดินแดนแสนวิเศษ                

    /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รางวัลประเภทดีเยี่ยม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี



14

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

7 พ.ย.-63 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียงดีเดน 

ระดับภาคเหนือ " ดานสิ่งแวดลอม "  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 พ.ย.-63 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียงดีเดน 

ระดับภาคเหนือ " ดานประชาธิปไตย "  /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 พ.ย.-63 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียงดีเดน

ระดับภาคเหนือ ดานศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย  /โรงเรียน

ลําปางกัลยาณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 พ.ย.-63 โลรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี “ครูดีศรีแผนดิน” /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ ระดับยอดเยี่ยม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 ม.ค.-64 เกียรติบัตร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนดีไมมี

อบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564          

     /โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประกาศเกียรติคุณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

12 ต.ค.-63 เปนครูผูฝกสอนดีเดน"ดานการสวดมนตหมูฯทํานองสรภัญญะ"การประกวดสวดมนต

หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจําป 2563 /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

เกียรติบัตร กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม รวมกับศูนยสงเสริม

ศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

13 ต.ค.-63 เปนครูผูฝกสอนดีเดน"ดานการสวดมนตหมูฯทํานองสรภัญญะ"การประกวดสวดมนต

หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจําป 2563                               

       /นางสาวเมธาพร สงกรานทิพย

เกียรติบัตร กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม รวมกับศูนยสงเสริม

ศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม

14 พ.ย.-63 โลรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี “ครูดีศรีแผนดิน” /นางโสภิณ ศิริคํานอย ระดับยอดเยี่ยม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 3-เม.ย.-64 รางวัลโครงการการประกวดมุมหนังสือ แฮรี่ พอตเตอร /นางสาวนันทนาพร วงศยศ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 

(ลําดับที่ 5)

บริษัท นานมีบุคส จํากัด

16 ภาคเรียนที่ 2 เปนผูผานเขารอบรองชนะเลิศ โครงการ "การตอตานทุจริต ผานศิลปะการแสดง

พื้นบาน" ประจําปการศึกษา 2563 /นายอดิศร ใจบานเอื้อม

 เขารอบ 8 ทีมสุดทาย มูลนิธิการตอตานการทุจริต

17 ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนดนตรีไทย 100 % คัดเลือกจากกิจกรรม สพฐ.

18 23-พ.ย.-63 รางวัลผูบริหารสถานศึกษาตามศาสตรของพระราชาเปนเลิศ /นายนิรันดร หมื่นสุข มูลนิธิครอบครัวพอเพียงรวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 25/2/2564 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว สพฐ

2 29/3/2564 ครูแกนนํา อย.นอยดีเดน ระดับประเทศ /นางธมลพรรณ ยอดคํา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 19-ม.ีค.-64 รางวัลผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2563 / ผูรับรางวัล นายสุมล สัญญเดช ระดับดีเดน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

2 18-พ.ย.-63 ครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2563                       

     /ผูรับรางวัล นางสาวกรรณิกาบุญประเสริฐ

ระดับทอง สพฐ.

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 26-ม.ีค.-64 โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอรเซ็นต ประจําปงบประมาณ 2564 /โรงเรียนจักรคํา

คณาทร จังหวัดลําพูน

โรงเรียนดนตรีไทย 100 

เปอรเซ็นต

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

2 27-พ.ย.-63 ครูดีศรีแผนดิน /วาที่รอยตรีกิตติชัย  ตั้งตรง / นางสาวจิราวรรณ มวงจันทร / 

นางสาวธัญกมล บุญยะสิงห

ครูดีศรีแผนดิน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

3 1-พ.ย.-63 รางวัลไทยบุคคลแหงชาติ (Thai Awards) โครงการปณิธานความดี ประจําป 2563

สาขาบุคคลผูสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมดีเดนแหงชาติ /นายพิชิต  คําบุรี

รางวัลไทยบุคคลแหงชาติ 

(Thai Awards) สาขา บุ

คลลผูสงเสริมดาน

ศิลปวัฒนธรรม ดีเดน 

แหงชาติ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

4 15-ต.ค.-63 รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําป 2563 /นายะนกฤต  บุญทาจันทร รางวัลครูดีไมมีอบายมุข สํานักงานเครือขายองคการงด

เหลา (สคล.)

5 26-ธ.ค.-63 รางวัลครูเคลื่อนโลก “รางวัลเชิดชูเกียรติที่ปรึกษาเยาวชนที่มีผลงานสรางสรรคดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอม” จากโครงการ Move World Together /นางณภัค  ฐิติ

มนัส

รางวัลครูเคลื่อนโลก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนื 

สมาคมพัฒนาอัจฉริยะภาภเด็ก

และเยาวชน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคณาทร จังหวัดลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 5/5/2564 รางวัล "ครูยิ่งคุณ"/วาที่รอยตรีอภิรมย  จามพฤกษ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหา

จักรี ครั้งที่ 4 ป 2564

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 เม.ย.-64 ครูผูคัดกรองนักเรียนระบบปจจัยพื้นฐาน Teacher Sharing กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ)

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16/1/2021 ยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม/ นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี

ยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 9/4/2021 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน/ นางสาววิไลลักษณ  ลีลาศีลธรรม

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศ อันดับ 2

สพม.ลําปาง ลําพูน

3 9/4/2021 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน/ นางสาวบุศริน  เหมทานนท

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศ อันดับ1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 25/1/2021 การประกวดสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูในยุคดิจิทัล ประเภทสื่อการเรียน

ออนไลน (Online) / นางสาวบุศริน  เหมทานนท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 30-ก.ค.-64 การประกวดการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2564 /นางสาวบุศริน  เหมทานนท รางวัลชมเชย คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม

6 19-ก.ค.-64 การประกวดผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices)ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของการจัด

การศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประเภทสถานศึกษาพี่เลี้ยง /นางสาวบุศริน 

 เหมทานนท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม



21

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 5 เมษายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร ไดรับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

ประจําป 2563

รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC 

AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2563

สถานศึกษายอดเยี่ยม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

3 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก

ลการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ "ระดับดีเดน"

 ประเภทสถานศึกษา  ขนาดใหญ สมควรไดรางวัล IQA AWARD ระดับสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา2563

ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 1 มิถุนายน2564 นายสุทิน  คงสนุน ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร เปน 

"ผูสนับสนุน" ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา เพื่อการกระกัน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล  IQA AWARD "ระดับดีเดน" ประเภท

สถานศึกษา  ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2563

ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร รองผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับโลรางวัลผูบริหารที่มีผลงานดีเดน 

สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป 2563

โลรางวัลผูบริหารที่มีผลงาน

ดีเดน

สมาคมผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย

 ประจําป 2563

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร



22

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

6 9 เมษายน 2564 นางสาวจิรกานต วงคลังกา ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพไดรับรางวัลเหรียญ

ทองชนะเลิศการประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

ครูผูสอน จังหวัดลําปาง

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  สพม.ลําปาง ลําพูน

7 9 เมษายน 2564 นางพรรณี ใจสาร  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ

 อันดับสอง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

ครูผูสอน จังหวัดลําปาง

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิ สพม.ลําปาง ลําพูน

8 9 เมษายน 2564 ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดรับรางวัลเหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนของครูผูสอน จังหวัดลําปาง / นายเกรียงไกร หลวงเขียว

รางวัลเหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

สพม.ลําปาง ลําพูน

9 นางวิไลวรรณ วงศสวัสดิ์ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดรับรางวัลเหรียญทอง 

การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของครูผูสอน 

จังหวัดลําปาง

รางวัลเหรียญทอง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

10 นายภัคพล ทะแกลวพันธุ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับรางวัล

เหรียญทอง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

ครูผูสอน จังหวัดลําปาง

รางวัลเหรียญทอง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

11 1 กรกฎาคม 2564 นายสุทิน  คงสนุน ไดรับการคัดเลือก เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2563 

ประเภทผูบริหาร

ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน สํานักงานลูกเสื้อแหงชาติ

12 8 กรกฎาคม 2564 ไดรับรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะดีเดน ประจําป 2564  / นายนิติกร  

เครือวัง

ดีเดน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

13 ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนของครูผูสอน จังหวัดลําปาง / นายนิติ

กร เครือวัง

เหรียญทองชนะเลิศ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 9-ก.ย.-63 ไดรับคัดเลือกรับรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “ครูดีในดวงใจ”                    

 / นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

2 25-ก.ย.-63 การประกวดสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูในยุคดิจิตัล ประเภทสื่อการเรียนรูผาน

เว็บ (WBI : Web-Based Instruction) / นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

3 30-ธ.ค.-63 รางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน  ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2563             

 / นายปติพงษ ปนแกว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

4 30-ธ.ค.-63 รางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2563              

  / นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนแจหมวิทยา ปการศึกษา 

2563 / นางสาวชุติกานต  ทามา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

6 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนแจหมวิทยา ปการศึกษา 

2563 / นายรัฐศาสตร  พรคุณวุฒิ, นางสาวสุมาลี  มูลคํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

7 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงเรียนแจหม

วิทยา  ปการศึกษา 2563 / นางสาวนงลักษณ  สิทธิบุญ, นางจิราพร  ใจแปง, นางสมร 

 ดีพัฒนกุล, นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง, นายธนพิสิษฐ  ศรีวรรณชัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

8 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของโรงเรียนแจหมวิทยา  ปการศึกษา 2563 / นายคงเดช เทพคําปว, นางกฤติกา สืบ

สุติน, นายปติพงษ ปนแกว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของโรงเรียนแจหมวิทยา  ป

การศึกษา 2563 / นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ, นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ, นางสาวเกต

ประทุม  ชุมภูปก, นางวิลาวัณย  สายหยุด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

10 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพของโรงเรียนแจหมวิทยา  ปการศึกษา

 2563 / นายสุรกิจ  อุปนันท, นายจํารัสชาติ  ไชยวุฒิ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

11 16-ม.ค.-64 รางวัล ครูดีเดน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแจหมวิทยา  ปการศึกษา 2563      

 / นายเสกสรร  กาวินชัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

12 5-ม.ีค.-64 รางวัลชมเชย การประกวดคลิปสั้นจากแอปพลิเคชั่น TIKTOK ประเภททีม                

 / นางสาวชนากานต กอนแหวน

รางวัลชมเชย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

13 5-ม.ีค.-64 รางวัลชมเชย การประกวดคลิปสั้นจากแอปพลิเคชั่น TIKTOK ประเภททีม                

 / นางมูรติ  จัดของ

รางวัลชมเชย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

14 7-ม.ีค.-64 การประกวด To be number one idol จังหวัดลําปาง / นางมูรติ จัดของ รองชนะเลิศอันดับสอง โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (TO 

BE NUMBER ONE)

15 19-ม.ีค.-21 ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน / นายสรภูมิ เจียงสงวน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

16 9-เม.ย.-64 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ป

การศึกษา 2563 กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)                    

 / นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดลําปาง และศูนย

พัฒนาวิชาการกลุมสาระการ

เรียนรู

17 23-ม.ิย.-64 รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 / กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียนแจหมวิทยา

ระดับเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

18 6-ก.ค.-64 IQA AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 / โรงเรียนแจหมวิทยา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ

ระดับยอดเยี่ยม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

19 15-ก.ค.-64 นวัตกรรมที่ผานเกณฑการพิจารณานวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 สพฐ. ระดับประเทศ / นางสาววินัฏฐา นันตะสุข

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 15-ก.ค.-64 นวัตกรรมที่ผานเกณฑการพิจารณานวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 สพฐ. ระดับประเทศ / นายปติพงษ ปนแกว

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 1 มิถุนายน 2564 IQA AWARD ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป2563 /โรงเรียนเถินวิทยา ระดับยอดเยี่ยม สพม.ลป ลพ

2 21 มิถุนายน 2564 รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564/โรงเรียนเถินวิทยา ระดับทอง สพม.ลป ลพ

3 30 มิถุนายน 2564 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป 2564/นางสาวดุริยา เลาหาง กลุมครูและคณาจารย สํานักงาน สกสค.        

จังหวัดลําปาง

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเถินวิทยา



28

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 วาที่รอยตรีวรัญู เรือนคํา รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

การสอน โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่

ประจักษ ประจําป 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 นางศิริญญา เขื่อนแกว รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานบริหารจัดการ โครงการประกวด

หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 นางสรัญญา เรือนคํา รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ดานบริหารจัดการ โครงการประกวด

หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 วาที่รอยตรีวรัญู เรือนคํา การประกวดสรางสื่อวิดิทัศนโครงการตนกลาทาหมอกควัน 

ในหัวขอ "สราง สื่อ สู ฝุน"

รางวัลชมเชย ศูนยวิจัยวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวทยา

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5 1 มิถุนายน 2564 เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพ"ระดับดีเดน" ประเภทสถานศึกษษขนาดเล็ก สมควรไดรับIQA 

AWARD ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2563

ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 23-ม.ิย.-64 นางสรัญญา เรือนคํา ไดรับครูรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจํา 2564 

ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

อันดับที่ 1 ระดับทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

7 23-ม.ิย.-64 นางสรัญญา เรือนคํา ไดรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 

ประจําป 2564 ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

อันดับที่ 1 ระดับทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 10 สิงหาคม 2564 การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางที่ดี ชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2563              

     /นายกิตติชัย   รักดี

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 25-ก.ย.-64 การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง 2563 อันดับที่ 3 รวม สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดลําปาง

3 18-ม.ค.-64 กาแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง อันดับ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง

4 5-ธ.ค.-63 ครูที่ปรึกษาโครงการคุณธรรม เรื่อง “นักจิตอาสาสองมือหนึ่งพลัง  สรางสรรคความดี” 

ตามโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 30-ธ.ค.-63 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 30-ธ.ค.-63 ครูผูฝกสอนนักเรียน กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรต”ิเยาวชนไทย   

 ทําดี ถวายในหลวง “ จังหวัดลําปาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 4-เม.ย.-64 รางวัลทรงคุณคา  สพฐ  ( OBEC  AWARDS ) ครูผูสอนยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

10 23-ม.ิย.-64 ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก     

     /นางธีรดา  แกวบุญปน

ระดับทอง สพม.ลปลพ

11 23-ม.ิย.-64 ไดรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประเภทระดับมัธยมศึกษา

      ปที่ 1 - 3 / ครูศิรินญา  แกวสิทธิวงศ

ระดับเงิน สพม.ลปลพ

12 23-ม.ิย.-64 ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก     

      /นางสาวศิรินญา แกวสิทธิวงศ

ระดับทอง สพม.ลปลพ

13 1-ม.ิย.-64 เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

เพื่อประกันคุณภาพ/โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ระดับยอดเยี่ยม สพม.ลปลพ
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเดน ประจําป พ.ศ.2563” ระดับจังหวัด                          

 /นางสาว ฟอง สิริ     ธร รม ธิ กูล 

รางวัลดีเดน สกสค. จังหวัดลําปาง

2 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง วิชาเคมี การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (best 

practice) ปการศึกษา2563  /นางสาวศิธาศินี  นินใจ

รางวัลชนะเลิศ สพม.ลําปาง ลําพูน

3 9-เม.ย.-64 ไดรับรางวัล”รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง” การประกวดผลการปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best Oractice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน สาขาชีววิทยา ปการศึกษา 2563  

 /นางนันทิยา กาชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1     

ระดับเหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 16-ม.ค.-64 รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเดน ประจําป พ.ศ.2563” ระดับจังหวัด/นางนันทิยา กาชัย รางวัลดีเดน สกสค. จังหวัดลําปาง

5 รางวัลครูดีไมมีอบายมุข /นางสาวปยรัตน ทาวตื้อ รางวัลครูดี สํานักงานคณะกรรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 16-ม.ค.-64 รางวัลพระพฤหัสบดี/นางสาวปยรัตน  ทาวตื้อ รางวัลดีเดน สกสค. จังหวัดลําปาง

7 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาฟสิกส การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563/นายนนทวัฒน ศรีชัยวรรณ

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563/นายนนทวัฒน ศรีชัยวรรณ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน              

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563                 

 /นางวราลักษณ เสารแกว

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

10 26-พ.ย.-64 รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก นวัตกรรมครูผูสอนยอดเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรม 

SHOW & SHARE นวัตกรรม CPLC CAR BWS “บุญวาทย 122 ป เรียนรู 3R พัฒนา 

8C เนน ICT มีนวัตกรรม BWS” ปการศึกษา 2563/นางสาว ชนก กานต   เนตร รัศมี

รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

11 16-ม.ค.-64 รางวัลระดับชาติ  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานวิชาการ /นางณัฐวรา ดอนดี

รางวัลรองชนะเลิศ       

ระดับเหรียญทอง

สพฐ.

12 16-ม.ค.-64 รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเดน ประจําป พ.ศ.2563” ระดับจังหวัด /นางณัฐวรา ดอนดี รางวัลดีเดน สกสค.จังหวัดลําปาง

13 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  /นางณัฐวรา   ดอนดี

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

14 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ( ฺ5Best Practice) 

สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน  /นางสาวออมฤทัย ใจอินทร

รางวัลชนะเลิศ               

ระดับเหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

15 26-พ.ย.-64 รางวัลครูตนแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เหรียญทอง ระดับดีมาก           

 /นางสาวออมฤทัย ใจอินทร

เหรียญทอง ระดับดีมาก โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

16 9-เม.ย.-64 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ

 (Best Oractice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน สาขาชีววิทยา ปการศึกษา 2563      

 /นางสาวสุนิสา อินทรจักร

รองชนะเลิศ อันดับ 2      

ระดับเหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

17 24-ก.พ.-64 ไดรับการยกยองเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน ประจําปการศึกษา 2563           

 /นางสาว ทิพย สุดา     มะ โน วัง 

ดีเดน มณฑลทหารบกที่ 32

18 26-พ.ย.-64 นวัตกรรมครูผูสอนยอดเยี่ยม เหรียญทอง ระดับดีมาก "กิจกรรมโชว & แชร ประจําป

การศึกษา 2563"  /นางสาว ทิพย สุดา   มะ โน วัง 

 เหรียญทอง ระดับดีมาก โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

19 9-เม.ย.-64 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร) กาประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice) สื่อนวัตกรรมใน

ระบบออนไลน ปการศึกษา 2563/นายชวัลวิทย วริโชติภูมินนท

รองชนะเลิศ อันดับ 2       

ระดับเหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

20 16-ม.ค.-64 รางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2563/

นางชนิดาภา สายทอง

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

21 16-ม.ค.-64 ไดรับรางวัลพระพฤหัสบดี ดีเดน  ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวแววดาว รูเพียร รางวัลดีเดน สกสค.จังหวัดลําปาง

22 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง วิชาเคมี การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (best 

practice) ปการศึกษา2563/นางสาวศิธาศินี  นินใจ

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

23 26-พ.ย.-64 รางวัลนวัตกรรมครูผูสอนยอดเยี่ยม เหรียญ ทอง ระดับดีมาก กิจกรรมโชว & แชร  

ประจําปการศึกษา 2563 บุญวาทย 122 ป  เรียนรู 3R พัฒนา 8C เนน ICT มีนวัตกรรม

 /นางสาวทัศนกานต โพธิ์ประเสริฐ

เหรียญทอง ระดับดีมาก โรงเรียนบุญวาทย วิทยาลัย

24 9-เม.ย.-64 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ฟสิกส) การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practics) สื่อนวัตกรรม

ออนไลน ปการศึกษา 2563/นายมงคล กาสา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 ระดับเหรียญทอง

สพม. ลําปาง ลําพูน รวมกับ

เครือขายสงเสริประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดลําปาง และศูนย

พัฒนาวิชาการกลุมสาระ   

การเรียนรู

25 30-ธ.ค.-63 ไดรับ“รางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน” /นางสบันนา   มหาวรรณ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

นางสบันนา   มหาวรรณ

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

นางกุลรัศมิ์ เลิศหิรัญปริยกร

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

นายเริง ขัดทะเสมา

ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ดานวิชาการ

29 26-พ.ย.-63 ครูตนแบบกิจกรรม “โชว แอนด แชร บุญวาทย 122 ป เรียนรู 3R พัฒนา 8C เนนICT  

มีนวัตกรรม”  /นางสุปราณี  เปงบังวัน

เหรียญทอง ระดับ“ดีมาก” ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

30 5-เม.ย.-64 รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 

ประจําปการศึกษา 2563 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ดานบริหารจัดการ /นางสุปราณี เปงบังวัน

รางวัลระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและไดเปนตัวแทน

ระดับเขตพื้นที่ฯเขาประกวด

ระดับภาคเหนือ (จ.นาน)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

31 9-เม.ย.-64 ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน กลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  /นางสุปราณี  เปงบังวัน

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

27 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

28 5-เม.ย.-64 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

26 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

32 9-เม.ย.-64 ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน กลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  /นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

33 26-พ.ย.-63 ครูตนแบบกิจกรรม “โชว แอนด แชร บุญวาทย 122 ป เรียนรู 3R พัฒนา 8C เนนICT  

มีนวัตกรรม”/นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ

เหรียญทอง ระดับ “ยอด

เยี่ยม”

ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

34 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563   

 /นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

35 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563              

 /นางนฤมล  มณีโชติ

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

36 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563             /

นางพิชญา  สิงหหลา

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

37 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563               

 /นายวิทวัส  ศักดาศิริสถาพร

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

38 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563              

 /นายปยพงค  จักรบุญมา

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



37

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

39 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563               

 /นางสาวสมหญิง  ฟองมัน

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

40 9-เม.ย.-64 รางวัลระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563               

 /นางสาวนราพร  ณ จันตา

รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

41 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทครุผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร /นางสาวสมหญิง  ฟองมัน

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

42 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทครุผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร /นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

43 9-เม.ย.-64 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการงานอาชีพ การประกวดผล

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2564 

 /นางอุบล พิทักษทา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวดลําปางและศูนย

พัฒนาวิชาการกลุมสาระการ

เรียนรู
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

44 5-เม.ย.-64
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจําป

การศึกษา  2563 รายการ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ

งานอาชีพ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน /นางอุบล พิทักษทา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง ลําพูน

45 9-ก.ค.-64  - รางวัลผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (ลูกเสือ

เสมาเชิดชูเกียรติ) ผูรับรางวัล - นางปรารถนา  จันทรปญญา
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

ผลงานดีเดนตอการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ลูกเสือ

เสมาเชิดชูเกียรติ) ประเภท

ครูผูสอน

กระทรวงศึกษาธิการ

46 16 มกราคม พ.ศ. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563 

/ นางจรรยา  แจงมงคล

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ผลงานดีเดน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

47 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รางวัลยอดเยี่ยม เปนครูผูรับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA AWARD ประเภท

สถานศึกษา ขนาดใหญพิเศษ / นายกิตติพล อนุรักษสุวรรณ

รางวัลระดับยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



39

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

48 9 เมษายน พ.ศ. 2564 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice) สื่อ

นวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563/นางอภิญญา  ทะแกลวพันธุ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 ระดับเหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

49 16 มกราคม พ.ศ. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563 / ชนิดาภา  สายทอง

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ผลงานดีเดน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

50 9 เมษายน พ.ศ. 2564 การประกวดผลการปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเหรียญทอง

ประจําปการศึกษา 2563  / นางชนิดาภา  สายทอง

ระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

51 9 เมษายน พ.ศ. 2564 การประกวดผลการปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเหรียญทอง

ประจําปการศึกษา 2563  / นายอิศเรศ  พรหมศิลป

ระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา



40

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

52 9 เมษายน พ.ศ. 2564 การประกวดผลการปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเหรียญทอง

ประจําปการศึกษา 2563  / นางสาวสุภาภรณ  ธรรมสรางกูร

ระดับเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

53 16/1/2021 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 

2563 นายธรัช พุทธรักษ

ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สพม ลําปาง ลําพูน

54 8/4/2021 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) "สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน 

อาเซียนศึกษา"  นายธรัช พุทธรักษ

รางวัลชนะเลิศ สพม ลําปาง ลําพูน

55 9/4/2021 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน ปการศึกษา

 2563

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

สพม ลําปาง ลําพูน

56 21/10/2020 ครูผูควบคุม การประกวดการแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการลานนา

57 21/10/2020 ครูผูควบคุม การประกวดการแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2563

รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการลานนา

58 16/1/2021 รางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําป

การศึกษา 2563

รางวัลยกยองเขิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สพม.ลําปาง ลําพูน

59 27 พฤศจิกายน 2563 ครูดีศรีแผนดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน/นางเรณู    ตั้งตระกูล
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง



41

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

60 27 พฤศจิกายน 2563 ครูดีศรีแผนดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน/นางผองพรรณ   

เดชมี
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

61 27 พฤศจิกายน 2563 ครูดีศรีแผนดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน/วาที่ ร.ต.หญิงกัญณ

ภัทร  ชัยกานตกุล
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

62 16 มกราคม 2564 ครูดีในดวงใจ ประจําป 2564/วาที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร  ชัยกานตกุล สพฐ.

63 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/นาง

พจนีย   บรรจงพาณิชย
ผลงานดีเดน

64 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

นางสาวขณิฐภรณ   พรหมปลูก
ผลงานดีเดน

65 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/นาง

ผองพรรณ   เดชมี
ผลงานดีเดน

66 12 มีนาคม 2564 ผูฝกซอมและนนํานักศึกษาเขารวมประกวด การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4

 ระดับมัธยมศึกษา/วาที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร  ชัยกานตกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

67 ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

68 12 มีนาคม 2564 ผูฝกซอมและนนํานักศึกษาเขารวมประกวด การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4

 ระดับมัธยมศึกษา/นางพิมพใจ   แสนใจยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

69 ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

70 9 เมษายน 2564 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) "สื่อนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน"/นางสาวรัตติกาล   ราชจริต
ระดับเหรียญทอง สพม. ลําปาง ลําพูน

71 9 เมษายน 2564 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) "สื่อนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน"/นายวุฒิกรณ   ปนแกว
ระดับเหรียญเงิน สพม. ลําปาง ลําพูน

72 9 เมษายน 2564 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) "สื่อนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน"/นางฆัสรากร  วงคไชย
ระดับเหรียญเงิน สพม. ลําปาง ลําพูน

73 8 เมษายน 2564 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) "สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน/

นางพิมพใจ   แสนใจยา
ชนะเลิศ สพม. ลําปาง ลําพูน

74 อาเซียนศึกษา"
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 25 พ.ย-3ธ.ค 2563 ผูฝกสอนกีฬาเปตองทีมชายจังหวัดลําปาง รางวัลอันดับ2 กีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่42 ประจําป 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนการแขงขันกีฬาที5่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จังหวัดพะเยา

2 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

การศึกษา 2563

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563 ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 

2563

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา  รัชมังคลาภิเษก
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) ดานบูรณาการการนอมนําพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

รางวัลเหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

2 17 มีนาคม 2564 นายบุรินทร ทิพยชะ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันวอลเลยบอลหญิง รุนอายุ

ไมเกิน 14 ป กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8 ประจําป 2563

รางวัลเหรียญทองแดง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําปาง

3 30 ธันวาคม 2563 นายบุรินทร ทิพยชะ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 10000 คุรุชน คนคุณธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

4 21 สิงหาคม 2563 นางณาลัย รินฤทธิ์ เปนผูควบคุมทีเขารวมแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

นักเรียนไดรับรางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

5 21 สิงหาคม 2563 นางณาลัย รินฤทธิ์ เปนผูควบคุมทีเขารวมแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

6 21 สิงหาคม 2563 นางณาลัย รินฤทธิ์ เปนผูควบคุมทีเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

7 21 สิงหาคม 2563 นางณาลัย รินฤทธิ์ เปนผูควบคุมทีเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

8 21 สิงหาคม 2563 นางณาลัย รินฤทธิ์ เปนผูควบคุมทีมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิด

สรางสรรค สวยบินได

นักเรียนไดเหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

9 16 มกราคม 2564 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

10 16 มกราคม 2564 นางดุจดาว ตะเขื่อนแกว รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

11 16 มกราคม 2564 นายกฤตติภูมิ  เขียวคําสุข รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

12 16 มกราคม 2564 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

13 16 มกราคม 2564 นายจักรพงษ บานงาม รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงาน

ดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

14 16 มกราคม 2564 นายกฤษชาพศ สองพิพรภา รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

ครูผูสอนที่มีผลงานเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

15 16 มกราคม 2564 นายดวงเดช อาดยอแฮ รางวัลเชิดชูเกียรติเปน ครูดีเดน เนื่องในวันครูประจําป 2564 ครูดีเดน ชมรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอําเภอเมืองปาน

16 30 ธันวาคม 2563 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแกว ไดรับรางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ระดับสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 "ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน"

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

17 17 มีนาคม 2564 นายจักรพงษ บานงาม  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันวอลเลยบอลหญิง     

รุนอายุไมเกิน 16 ป กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8 ประจําป 2563

รางวัลเหรียญทองแดง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําปาง

18 9-เม.ย.-64 นายจักรพงษ บานงาม ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลการปฏิบัติเปนเลิศ 

(Best Practice)สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน

รางวัลเหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 26-เม.ย.-64 รางวัล นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ/โรงเรียนเมืองมายวิทยา ชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

2 16-เม.ย.-64 รางวัล ครูดีไมมีอบายมุข/นางกัญกมล ศรีจันทร สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 9-เม.ย.-64 รางวัล สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน/นายอภิวัฒน  อภิวงคงาม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   /นางพิรญาณ ทีโม  สพม.ลป ลพ

2-เม.ย.-64 ครูผูประสานงานโรงเรียนที่มีสวนรวมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่น

ในความซื่อสัตยสุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา      

 /นางพิรญาณ ทีโม

ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยขอนแกน

2 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสารุการเรียนรูภาษาอังกฤษ  /นางวารี ลาภจรันแสงโรจน สพม.ลป.ลพ

3 29-ต.ค.-63 โครงการขยับความคิดพิชิตปญหาไฟฟาไทย /นายอรุชา  ซาวหลา การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย /นางสาวศิริพร  แสงศิริ สพม.ลป.ลพ

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระศิลปะ /นางชุติมน  เปงแกว สพม.ลป.ลพ

6 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม                    

 /นางศิริญญา  วงศสุภา

สพม.ลป.ลพ

7 5-ม.ีค.-64  การประกวดคลิปสั้นจากแอปพลิเคชั่ว TIK TOK  ประเภททีมหัวขอ การสงเสริม     วัน

วาเลนไทน   /นางเกสร   ศรีสวย

รางวัลชมเชย สพม.ลป.ลพ

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี



48

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16 มกราคม 2564 พระพฤหัสบดี ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 / นายณัฐพงศ  วงศทองจันทร รางวัลดีเดน ระดับจังหวัด สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

จังหวัดลําปาง

2 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย /นางสาวเนตรแกว  เปรโต ครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ /นายจําลอง ปาโกวงศ ครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและและ

วัฒนธรรม / นางพรสวรรค  จันทรสวาง

ครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและและ

วัฒนธรรม / นางทรงลักษณ  ชาวผาขาว

ครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  / นางทิชากร  สุขยืน ครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา



49

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 24-ก.พ.-64 สถานศึกษาวิชาทหารดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 มทบ.32

2 30-ธ.ค.-63 รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม/นายผจญ ภักดีวิวัฒน สพม.ลําปาง ลําพูน 

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา



50

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวนงลักษณ คําพรหม สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

2 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย /นางสาวนงลักษณ คําพรหม สพม.ลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวกุลธิดา  หลามะณี สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย /นางสาวกุลธิดา  หลามะณี สพม.ลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาสาสตร /นางณิชพันธ  อินทรียสังวร สพม.ลําปาง ลําพูน

6 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวพรทิพย  โพธาชัย สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

7 16-ม.ค.-64 บุคคลแหงการเรียนรูในการพัฒนาตนเองดวยการทําแบบทดสอบออนไลน ระดับดี        

 /นางสาวพรทิพย  โพธาชัย

สพม.ลําปาง ลําพูน

8 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นายวสันต  แสนตา สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา



51

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

9 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

10 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวนันทินี  สายอุปราช สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

11 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวภรณทิพย  สุริยะลังกา สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

12 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวไอระดา  ชะนะดี สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

13 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวอําไพ  รังนอย สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

14 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางวิภาพร  สิทธิกัน สสส., สพฐ. , สนง.เครือขาย

องคกรงดเหลา, ม.จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย

15 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ /นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู สพม.ลําปาง ลําพูน



52

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

16 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา /นางสาวสราเนตร  ยนทะวงศ สพม.ลําปาง ลําพูน



53

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 14 ก.พ. 64 การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเทศทีมโรงเรียน 

ระดับจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับ 1     

ระดับจังหวัด

กรมศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

2 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนภาษาไทยดีเดน / นางสาวลักษิกา    เชวงศักดิ์โสภาคย ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเดน /นางสาวมนทิชา   หลวงแปน ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน / นางณิชกานต    ทิพพระหา ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน / นายนิรันทร    ศรีไชยพงศ ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

6 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนภาษาตางประเทศดีเดน / นางชนกนันท    อุนอารมณ ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

7 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนศิลปะดีเดน / นางมะลิวัลย    ขวัญกิจศักดา ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

8 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนการงานอาชีพดีเดน / นางทัดทรวง   เตชะแกว ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเดน / นายอํานวย    วงศษา ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

10 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน / นางสาวนารีรัตน   จัดสวย ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

11 23 มิย.2564 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน สพมลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา



54

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 13 ก.พ. 64 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายใน

หลวง” ปการศึกษา 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 5 เม.ย. 64 รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดานวิชาการ

โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

ประจําป 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 6/1/2564 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ

การประกันคุณภาพ ระดับดีเดน ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก

ระดับดีเดน ประเภท 

สถานศึกษาขนาดเล็ก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 6/1/2564 นางสาวษมาภรณ  สายวงศปญญา เปนผูสนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเดน ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก

 ปการศึกษา 2563

ระดับดีเดน ประเภท 

สถานศึกษาขนาดเล็ก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 23/6/2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

 ระดับเงิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก ระดับเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 23/6/2564 นางสาวษมาภรณ  สายวงศปญญา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 

ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก ระดับเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7 23/6/2564 นายเสนีย  จินตกสิกรรม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภท 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก ระดับเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 8/10/2564 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางได ระดับดีเยี่ยม

 ประจําป 2564

 ระดับดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนแมสันวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 9-เม.ย.-64 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ป

การศึกษา 2563 /นางศิริธร จะวรรณา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

2 16-ม.ค.-64 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 

2563 /นางมยุรี ทาวศรีชัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 

2563 /นางสาวปญชาน รินงาว

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

4 31 มีค 2564 การประกวดผลงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําป 2564 

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรง

แรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม /นางสาววิภาวี แตมไว

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนไป

ระดับประเทศ

 -กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข โดยสํานักงาน

โครงการ TO BE NUMBER 

ONE

5 9-เม.ย.-64 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) การประกวด

ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 

2563      /นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

6 3-เม.ย.-64 โครงการประกวดมุมหนังสือ แฮรี่พอตเตอร /นางสาวศศลักษณ เครือนันตา รางวัลชมเชย บริษัทนานมีบุค

7 16-ม.ค.-64 ครูผูสงเสริมการใชแหลงเรียนรูดีเดน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานประจําปการศึกษา

 2563 //นางสาวศศลักษณ เครือนันตา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

8 3-เม.ย.-64 โครงการประกวดมุมหนังสือ แฮรี่พอตเตอร /โรงเรียนลําปางกัลยาณี รางวัลชมเชย บริษัทนานมีบุค

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

9 5-เม.ย.-64 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานวิชาการ โครงการ

ประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563 

   /นายนิรันดร หมื่นสุข

ผูอํานวยการสถานศึกษายอด

เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาด

ใหญ ดานวิชาการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

10 15/3/2564 ครูแบบอยางความใฝรู รักการอาน โครงการสงเสริมรักการอาน ประจําป 2563           

    /นางนิชานันท เมฆศิริ

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

11 5-เม.ย.-64 รางวัลอันทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ โครงการประกวดหนวยงาน

และผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําปการศึกษา 2563           

      /นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ

ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ดาน

วิชาการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 มัธยมศึกษาลําปาง-ลําพูน

12 26-เม.ย.-64 เปนครูผูฝกสอนและสนับสนุนนักเรียนเขารวมแขงขันสอบวัดทักษะวิขาการ ระดับชาติ 

(สวช.) พ.ศ. 2563  และมีคะแนนเกินเกณฑมาตรฐานไดรับรางวัลประกาศนียบัตร

เหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับประเทศ            

              /นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ

นักเรียนไดรับ

ประกาศนียบัตร เหรียญ

ทองแดงวิชาภาษา อังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

ในระดับประเทศ

สํานักงานโครงการสอบวัด

ระดับทักษะวิชาการ

ระดับชาติ(สวช.) รวมกับภาคี

เครือขายทั่วประเทศ
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

13 5 เม.ย 2564 รางวัลทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC  AWARDS ) /นางศรีนวย สําอางคศรี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี

 นาฏศิลป ดานบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

14 4-เม.ย.-64 ไดรับรางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี

 นาฏศิลป ดานการบริหารจัดการ โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบ

ผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563 (รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS)                  

 /นางสาวสิริญา ศรีชัย

รางวัลยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

15 31-ม.ีค.-64 การประกวดผลงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําป 2564 

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรง

แรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม /นางเพ็ชรศรี ทิพกนก

16 9 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม

 2565

ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมคุณธรรมสุขภาพระดับทอง /โรงเรียนลําปางกัลยาณี ระดับทอง

17 30-ธ.ค.-63 รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  

ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา /นางศิริญญา เขื่อนแกว

รางวัลชนะเลิศระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

18 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผูสอน ผูมีผลงานดีเดน /นางศิริญญา เขื่อนแกว รางวัลชนะเลิศระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

19 19-ก.พ.-64 เปนครูผูสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม ระดับประเทศ ( OBEC   

AWARDS) / นางศิริญญา   เขื่อนแกว

ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

20 5-เม.ย.-64  รางวัลทรงคุณคาสพฐ.( OBEC   AWARDS)  ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานบริหารจัดการ โครงการ ประกวด

หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ  ประจําป 2563          

                    /นางศิริญญา เขื่อนแกว

รางวัลชนะเลิศระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

21 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผูสอน ผูมีผลงานดีเดน /นางสาวพิชรัศมิ์ ยูพานิช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

22 16-ม.ค.-64 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563 /นางจุฬารัตน  ยะรินทร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

23 16-ม.ค.-64 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563 /นางพิมพทอง  มหาแกว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

24 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การนอมนําพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการ เพื่อจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

25 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

26 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูวิชา

ประวัติศาสตร/นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

27 ธ.ค.-63 รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการนอมนําพระ

บรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศสูบูรณาการ 

เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

28 ธ.ค.-63 วุฒิบัตร รางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน (โรงเรียน 2

 ดาว) ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตามโครงการนอมนํา

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศสูบูรณา

การ เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

29 15-ม.ีค.-64 ครูผูสงเสริมการใชแหลงเรียนรูดีเดน โรงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ประจําปการศึกษา 

2563 /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

30 15-ม.ีค.-64 ครูแบบอยางความใฝรู รักการอาน โรงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ประจําปการศึกษา 

2563 /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

31 9-เม.ย.-64 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ดีเยี่ยม ผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา /นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทอง ดีเยี่ยม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

32 30-ธ.ค.-63 รางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน              

      /นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

33 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนดีเดน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประจําป 2563         

      /นางศิริกานดา กันธิดา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



60

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

34 5-เม.ย.-64 รางวัลทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC  AWARDS ) /นางพรนภัส เอื้อแท ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  กลุม

สาระการคณิตศาสตร ดาน

บริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

35 5-เม.ย.-64 รางวัลทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC  AWARDS ) /นางวรัฐทยา ฝนสืบ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุมสาระการคณิตศาสตร 

ดานบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

36 5-เม.ย.-64 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวด

หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563        

   / นางจุฑาทิพย นิมิตรเกียรติไกล

รางวัลระดับเขตพื้นที่

การศึกษา รางวัลทรงคุณคา 

สพฐ. (OBEC AWARDS)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

37 16-ม.ค.-64 รางวัลครูผูสอน ทีมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                           

    / นางจุฑาทิพย นิมิตรเกียรติไกล

รางวัลครูผูสอนดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

38 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียน จํานวน 12 คน ครู  จํานวน 2  คน ไดรับรางวัลการแขงขันวอลเลยบอลในรม 

ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ เขตการแขงขันที่ 5 ณ 

จังหวัดพะเยา /นางเบญญาภา วรรณมณี

รองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานทองเที่ยวกีฬา

จังหวัดพะเยา

39 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

การศึกษา 2563 /นางสาวจริยา กําลังมาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน



61

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

40 16 มกราคม 2564 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

การศึกษา 2563 /นางสาวสุพรรณี กาทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

41 14-ต.ค.-63 ครูดีศรีชาววัง ดานครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                         

      /นางสาวสุพรรณี กาทอง

ไดรับรางวัล โรงเรียนวังเหนือวิทยา

42 5-เม.ย.-64 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน /นายพิสิฐ คําพิโร

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

43 29-พ.ย.-63 ผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนทําการแขงขันครอสเวิรดเกมส ม.ตน /นางอริศรา บุญยืน รางวัลชมเชยอันดับที่ 13 กฟผ เหมืองแมเมาะ

44 29-พ.ย.-63 ผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนทําการแขงขันครอสเวิรดเกมส ม.ปลาย/นางอริศรา บุญยืน รางวัลชมเชยอันดับที่ 29 กฟผ เหมืองแมเมาะ

45 5-เม.ย.-64 รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลครูผูสอนยอด

เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดานวิชาการ            

     /นางศุทธินี ไชยรินทร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

46 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                       

      /นายอนุชิต แสงศิริรัตน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

47 16-ม.ค.-64 ครูดีเดน (ระดับ สพม.) /นายบรรเจิด สระปญญา เหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

48 ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผูสอนดีเดนรางวัลทรงคุณคา สพฐ. ดานนวัตกรรม ครูผูสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร (ระดับ สพม.) /นายบรรเจิด สระปญญา

ชนะเลิศเหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน



62

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

49 26-ก.พ.-64 เปนครูผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนเขารวมกิจกรรม “การสวดมนตหมูสรรเสริญพระ

รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ”และ “การบรรยายธรรม” กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา 

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดลําปาง พ.ศ.2564 /นางลลิตา ประชุมฉลาด

รางวัลชนะเลิศ การประกวด

สวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะประเภททีม 5 คน

 หญิงลวนและรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การ

ประกวดสวดมนตระดับ ม. 

ตนและ ม.ปลาย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

50 8-เม.ย.-64 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับจังหวัด/นางสาวเมธาพร สงกานต

ทิพ

ชนะเลิศ เหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

51 3-ม.ีค.-64 ครูผูฝกสอนนักเรียนเขารวมการประกวดบรรยายธรรม ชวงชั้นที่ 3 จังหวัดลําปาง ระดับ

จังหวัด ประจําป พ.ศ. 2564 /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลรองชนะเลิศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

52 3-ม.ีค.-64 ครูผูฝกสอนนักเรียนเขารวมการประกวดบรรยายธรรม ชวงชั้นที่ 4 จังหวัดลําปาง ระดับ

จังหวัด ประจําป พ.ศ. 2564 /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลรองชนะเลิศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

53 17-ม.ีค.-64 ครูผูฝกสอนนักเรียนเขารวมการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานอง

สรภัญญะ ประจําป พ.ศ. 2564 ประเภททีมหญิงลวน  ประเภททีม 5 คน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา ระดับจังหวัดลําปาง /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

54 ต.ค.-64 โลรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานบูรณาการการ

นอมนําพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน



63

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

55 ต.ค.-64 โลรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการ

เรียนรูตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

56 ต.ค.-64 โลรางวัล ชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการ

เรียนรูวิชาประวัติศาสตร /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

57 ต.ค.-64 วุฒิบัตรรางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน (โรงเรียน 2 

ดาว) /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

ระดับ 2 ดาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

58 ต.ค.-64 เกียรติบัตรการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 

2563 /นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

59 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การนอมนําพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการ เพื่อจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา /นางกัญญารัตน มูลวิชา

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

60 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /นางกัญญารัตน มูลวิชา

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

61 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูวิชา

ประวัติศาสตร /นางกัญญารัตน มูลวิชา

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

62 ธ.ค.-63 รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) /นางกัญญารัตน มูลวิชา รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



64

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

63 1-ธ.ค.-64 ดานการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรม

วงศานุวงศสูบูรณาการ เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน /นางกัญญารัตน มูลวิชา

64 ม.ค.-64 เกียรติบัตร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนดีไมมี

อบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564              

     /นางกัญญารัตน มูลวิชา

ประกาศเกียรติคุณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

65 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน(กลุมสาระสังคมฯ) /นางกัญญารัตน มูลวิชา โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

66 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การนอมนําพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการ เพื่อจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

67 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

68 ธ.ค.-63 โลรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรูวิชา

ประวัติศาสตร /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

69 ธ.ค.-63 รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการนอมนําพระ

บรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศสูบูรณาการ 

เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



65

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

70 ธ.ค.-63 วุฒิบัตร รางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน (โรงเรียน 2

 ดาว) ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตามโครงการนอมนํา

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศสูบูรณา

การ เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

71 15-ม.ีค.-64 ครูผูสงเสริมการใชแหลงเรียนรูดีเดน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ประจําป

การศึกษา 2563 /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

72 5 เม.ย 64 รางวัลทรงคุณคา สพฐ.( OBEC AWARDS ) รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุมสาระสังคมศึกษาฯ ดานบริหารจัดการ  โครงการประกวดหนวยงานและ

ผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําป 2563 /ครูโสภิณ ศิริคํานอย

ประกาศเกียรติคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

73 17 มีค.64 ครูผูฝกสอนดีเดน"ดานการสวดมนตหมูฯทํานองสรภัญญะ" ชนะเลิศการประกวดสวด

มนตหมูฯทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

ชนะเลิศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

74 3มีค.64 ครูผูฝกสอนนักเรียนเขารวมประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

รองชนะเลิศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ลําปาง

75 ต.ค.-63 รับโลรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการ

เรียนรูตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

ชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

76 ต.ค.-63 รับโลรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการ

เรียนรูวิชาประวัติศาสตร /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

ชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน



66

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

77 ต.ค.-63 รับโลรางวัลชนะเลิศ การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10ฯ 

สูการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

ชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

78 ต.ค.-63 รับวุฒิบัตรรางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน (โรงเรียน 

2 ดาว)  /นางพิกุลทอง เปลงศิริ

รางวัลการยกระดับโรงเรียน

คุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนดี

ตองมีที่ยืน (โรงเรียน 2 ดาว)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

79 16-ม.ค.-64 ครูผสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2564 /วาที่รอยตตรีหญิงขวัญเรือน เพ็งมา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

80 21เม.ย64 ครูดีในดวงของนักเรียน ปการศึกษา 2563 /วาที่รอยตตรีหญิงขวัญเรือน เพ็งมา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

81 15-ม.ีค.-64 ครูแบบอยางใฝรู รักการอาน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน /นางสาวกนกพร นิล

แพทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

82 5-เม.ย.-64 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ดานวิชาการ 

ประจําป 2563 /นางสาวกนกพร นิลแพทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

83 16-ม.ค.-64 ครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       

      /ครูนันทนาพร  วงศยศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

84 15-ม.ีค.-64 ครูผูสงเสริมการใชแหลงเรียนรูดีเดน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน                      

     /ครูนันทนาพร  วงศยศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

85 5-เม.ย.-64 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนบูรณาการดานบริหารจัดการ 

โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ         

     /ครูนันทนาพร  วงศยศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



67

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

86 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนดนตรีไทย 100 % /นายอดิศร ใจบานเอื้อม แขงขันจากโรงเรียนทั่ว

ประเทศ

สพฐ.

87 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 

      /นายทศวัฒน หอมแกนจันทร

ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

88 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 

      /นางจิตรา เครือตัน

ระดับดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

89 5-เม.ย.-64 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมวิชาวิทยาศาสตร ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน (OBEC AWARDS) /นายฐิติกร หลาวงศษา

เหรียญทอง อันดับ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

90 7 สิงหาคม 2564  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐเพื่อใชในชีวตประจําวันจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น 

โครการ "การจัดกิจกรรมและนิทรรศนการ ดานวิชาการในโอกาสสัปดาหวิทยาศาสตร"

รางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชียงใหม

91 14 สิงหาคม 2564 ไดรับเกียรติบัตร สนับสนุนนักเรียนเขารวมการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7ออนไลนผานแอพพลิเคชั่น Zoom (ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย) แขงขันรอบคัดเลือก วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 /นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ

เขารวมการประกวดสุนทร

พจนภาษาอังกฤษเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7 

ออนไลนผานแอพพลิเคชั่น 

Zoom (ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย)

โครงการประกวดสุนทรพจน

เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

Speech Contest
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 29/3/2564 การประกวดสื่อ นวัตกรรม /นายสุรฤทธิ์  จันทรเจริญ ระดับเหรียญทอง ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

จังหวัดลําปาง

2 1/4/2564 การประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา /นางสาวสิรินทรา  พันธเรือนดี ระดับเหรียญทอง ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 

จังหวัดลําปาง

3 1/4/2564 การประกวดสื่อ นวัตกรรม /นายพิชิต  พลหาญ ระดับเหรียญเงิน ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ(ดนตรี/

นาฏศิลป) จังหวัดลําปาง

4 1/4/2564 การประกวดสื่อ นวัตกรรม /นางสาวปฐมาพร  ทรายใหม ระดับเหรียญทอง ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ(ดนตรี/

นาฏศิลป) จังหวัดลําปาง

5 1/4/2564 นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์ / การประกวดสื่อ นวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ(ดนตรี/

นาฏศิลป) จังหวัดลําปาง

6 14/4/2564 นางสาวนภัทร  ตนภู / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

7 14/4/2564 นางสุพรรษา  ติ๊บปาละวงศ / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

8 14/4/2564 นางสาวชัชมาศ  สุดจํา / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

9 14/4/2564 นายสากล  คิดอาน / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

10 14/4/2564 นางจรรยา  คนธสิงห / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

11 14/4/2564 นางสาววันเพ็ญ  คิดอาน / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

12 14/4/2564 นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

13 14/4/2564 นางสาวพัชรินทร  สวางถาวรกุล / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

14 14/4/2564 นางสาคร  ขัดสี / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

15 14/4/2564 นางสาวอุบลรัตน   จักรแกว/ ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

16 14/4/2564 นางปยธิดา  คนเกง / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

17 14/4/2564 นางสาวแสงเดือน  บุญยืน / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

18 14/4/2564 นายกุศล  ไชยศรี / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

19 14/4/2564 นายพิชิต  พลหาญ / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

20 14/4/2564 นางรวิวรรณ  พรมสมซา / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

21 14/4/2564 นายภูวดล  หลักฐาน / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

22 14/4/2564 นางปณิดา  โสลา / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน

23 14/4/2564 นายธิษณ  ปวงแกว / ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน - สพม.ลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 30-ธ.ค.-63 นวัตกรรมสรางสรรคคนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพม.ลปลพ

ตามโครงการนอมนําพระบรมราโชบาย ดานการศึกษาในหลวงรัชการที่10

และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา 2563 / 1. นางยุพิน  กมลวิจิตร 2. นางปราณี  ไชยทาน

3.นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์

2 16-ม.ค.-64 ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน / นายเสกสรรค พิทักษทา ดีเดน สพม.ลปลพ

3 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดีเดน สพม.ลปลพ

ปการศึกษา 2563 / นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทโนโลยี ดีเดน สพม.ลปลพ

ปการศึกษา 2563 /1.นางปทมา มณีเพชร 2.นางสมหมาย กันธิดา

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปการศึกษา 2563 ดีเดน สพม.ลปลพ

/นางรุงอรุณ พุทธสอน

6 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2563 ดีเดน สพม.ลปลพ

/นางพิมลพร เดชะบุญ

7 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรมครูอําเภอหางฉัตร

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 รางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ ประจําปการศึกษา 2563/นายธัชพล  เจริญคํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวลัดดาวัลย เตชะนา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563/นางสาวลัดดาวัลย เตชะนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวณัฐพร  รอดปนดี สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน              

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563        

  /นางสาวณัฐพร  รอดปนดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7 30 ก.ค. 64 ครูผูควบคุมกิจกรรมแขงขันทางวิทยาศาสตร Science Show ประจําป 2564 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาลําปาง

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 29 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอภิปราย "ขยับความคิด พิชิตปญหาพลังงานไฟฟาไทย" ปที่ 10                    

 /นางสาวเรณู โนแกว (ครูผูฝกสอน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

2 16 มกราคม 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน/นางสาวภทรกรณ บุญยงค ดีเดน สพม. ลําปาง ลําพูน

3 6 ตุลาคม 2563 รางวัลดําเนินกิจกรรมไดมาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2563            

   /นางสาวกัญญวรา มูลยะ

ยอดเยี่ยม วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

4 28 ตุลาคม 2563 การประกวดแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

"กิจกรรมการเรียนรูสูหัวใจนักอาน" โครงการสงเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอานหองสมุด

โรงเรียนและการพัฒนา/นางสาวกัญญวรา มูลยะ

ชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ทับกฤชพัฒนา            

จ.นครสวรรค

5 5 พฤศจิกายน 2563 การประกวดกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื่องในนิทรรศการ "กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563/นางสาวกัญญวรา มูลยะ (ครูที่ปรึกษา)

ชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ทับกฤชพัฒนา

6 5 พฤศจิกายน 2563 การประกวดกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื่องในนิทรรศการ "กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563/นางสาวกัญญวรา มูลยะ (ครูที่ปรึกษา)

ชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ทับกฤชพัฒนา

7 18 ธันวาคม 2563 การประกวด “แผนการจัดการเรียนรู" กิจกรรมการเรียนรูสูหัวใจนักอานและการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียนประจําปการศึกษา 2563/นางสาวกัญญวรา มูลยะ

ชมเชย สพม.42

8 18 ธันวาคม 2563 การประกวด “งานวิจัยในชั้นเรียน" กิจกรรมการเรียนรูสูหัวใจนักอาน ตามโครงการ

สงเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ปการศึกษา 2563/

นางสาวกัญญวรา มูลยะ

ชมเชย สพม.42

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 30/11/2563  รางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเดน ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการอาสาสมัคร

ประกันภัย ประจําป 2563/นางสุภาพร เจริญผล

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

2 30/11/2563  รางวัลครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการ

อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจําป 2563/นางสุภาพร เจริญผล

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

3 30/11/2563  รางวัลครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจําป 2563/นางสุภาพร เจริญผล

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

4 24/12/2563  รางวัลครูดีของแผนดิรขั้นพื้นฐาน/นางสาวนลินรัตน อิมิวัฒน  มูลนิธิครูดีของแผนดิน

5 16/1/2564  รางวัลวันพระพฤหัสบดี/นางนงนุช ชัยนันตา  สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดลําปาง

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

6 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางนงนุช ชัยนันตา  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

7 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นายจรัญ ปญญาดิบวงศ  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

8 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางสาวพัชรินทร อินสะอาด  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

9 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นายพิเชฏฐ ชัยยัง  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

10 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางสาวนลินรัตน อิมิวัฒน  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

11 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางสาววัชราภรณ สายวงค  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

12 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางสาวอังสุนีย สุวรรณชัย  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

13 16/1/2564  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 (ปที่ 10)/นางสาวกิตติยา แกวสิงห  สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลารวมกับ สพฐ.และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

14 16/1/2564 ครูดีศรีสบปราบ ประจําปการศึกษา 2563/นายพันธ เหลาพล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

15 16/1/2564 ครูดีศรีสบปราบ ประจําปการศึกษา 2563/นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

16 16/1/2564 ครูดีศรีสบปราบ ประจําปการศึกษา 2563/นางพยอม ศิริบุญ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

17 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นายกฤษดาลักษณ มะโนวงศ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 18 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นางสาวพัชรินทร อินสะอาด

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

19 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นางสาวอังสุนีย สุวรรณชัย

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 20 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นายพิเชฏฐ ชัยยัง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 21 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นางสาววัชราภรณ สายวงค

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 22 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นายสราวุฒิ คําวัน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 23 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นางสาวดารุณี คํานวล

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 24 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นายรุงโรจน วรรณาการ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 25 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน สหวิทยาเขตเถินบุรินทร รประจําปการศึกษา 2563             

  /นายทัศนัย ตะเขื่อนแกว

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 26 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นางสาวกนกวรรณ ขันคํา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

27 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นายยุติวิชญ เทือกตา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

28 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นายสุระกิตย จันตะวงศ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม



77

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

29 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นางสาวสุพิศ แกวบุญเรือง

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

30 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นายประยุทธ สีเที่ยง

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

31 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นางสาวพัชราพร วรรณรักษ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

32 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นายภูมิสิทธิ์ กุสลานุภาพ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

33 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นางสาวละเอียด ทะนันชัย

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

34 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

35 16/1/2564  ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รประจําปการศึกษา 2563          

   /นางสาวทัศนีย ลินพล

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 9-เม.ย.-64 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน รางวัลชนะเลิศระดับ สพม.ลําปาง ลําพูน

นายพงษสวัสดิ์   สวัสดี เหรียญทอง กลุมสาระสังคมศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม

2 9-เม.ย.-64 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ สพม.ลําปาง ลําพูน

นางสาวเสาวลักษณ   ไชยมงคล อันดับ 1

3 9-เม.ย.-64 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน รางวัลระดับเหรียญทอง สพม.ลําปาง ลําพูน

นางสาวจุฬาทิพย   ทิพยศรีบุตร กลุมสาระคณิตศาสตร

4 9-เม.ย.-64 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน รางวัลระดับเหรียญทอง สพม.ลําปาง ลําพูน

นางสาวกมลวรรณ   ปญญาคํา กลุมสาระคณิตศาสตร

5 9-เม.ย.-64 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมออนไลน รางวัลระดับเหรียญทอง สพม.ลําปาง ลําพูน

นางพิทยาภรณ   ทารัตน กลุมสาระคณิตศาสตร

6 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นายพงษสวัสดิ์   สวัสดี ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

7 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการงานอาชีพ/ นางสาวชุติกาญจน   ซองเงิน ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ

8 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการงานอาชีพ/ นายชัยมงคล    หินใหญ ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ

9 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/ นายสุเมธ   เทพทอง ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม



79

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

10 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ/ นางสาวเสาวนิต    ปงกาวงศ ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

11 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นายวิแทน  ปวกพรมมา ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

12 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นางสาวธมลวรรณ   ใจคําวัง ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ

13 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นางอัมวรรณ    กนกกังวานโรจน ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

14 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นางสาวอรพรรณ    มหาวัน ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

15 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นายเจตน    แสนชัย ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

16 16-ม.ค.-64 ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรู/ นายนพพร    ชัยนันตา ครูดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

17 5  เม  ย 2564 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (รางวัลทรงคุณคา ครูผูสอนยอดเยี่ยม สพม.ลําปาง ลําพูน

 OBEC  AWARDS)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร ดานบริหารจัดการ

 โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ

 ประจําป 2563/นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ



80

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

18 1-ม.ิย.-64 รางวัล IQA AWARDS  / นางสาวเสาวลักษณ ชัยมงคล ระดับยอดเยี่ยม สพม.ลําปาง ลําพูน

ผูรับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตร ประเภทสถานศึกษา

ฐานการศึกษา ขนาดกลาง

19 23-ม.ิย.-64 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 2564 ระดับเงิน สพม.ลําปาง ลําพูน

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง / ประเภทสถานศึกษา

นางสุดเฉลียว    ไทยกรรณ ขนาดกลาง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 25 ก.พ. 2564 ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน ประจําปการศึกษา 2563/นางสุธาทิพย  ตะคําวรรณ   ศฝ นศท.มทบ. 32

2 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา2563 / นางสาวอังคณา  ปนตาเทพ

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

3 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ประจําปการศึกษา 2563 / นายรัชณพงษ   อุฬารโชค

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

4 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ประจําปการศึกษา 2563 / นางอมรพรรณ  สืบสม

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

5 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประจําปการศึกษา 2563 /นางกนกพร   เรือนจันทร

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

6 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563         

   / นางสาวธัญญารัตน  เลาเงิน

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

7 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา 2563                

  / นางสาวธิดา   ใจตรง

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

8 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                     

 / วาที่ รต. ยุรนันท  เชียงโส

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา



82

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

9 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ประจําปการศึกษา 2563                           

  / นางสาวจันทิมา  ยะชะระ

ผลงานดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

10 16 ม.ค. 2564 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน             

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประจําปการศึกษา 2563 / นางสาวดวงใจ   ผัดวัง
ผลงานดีเดน

สพม.ลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนภาษาไทยดีเดน / นางสาวสุธาสินี  ประพฤติ ครูดีเดน สพม.ลปลพ

2 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเดน / นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ ครูดีเดน สพม.ลปลพ

3 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน / นางวิไลพร ศิริประยงค ครูดีเดน สพม.ลปลพ

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน / นายสุชาติ  ฉัตรเจต ครูดีเดน สพม.ลปลพ

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนภาษาตางประเทศดีเดน / นางนันทนภัส  ไสยาทา ครูดีเดน สพม.ลปลพ

6 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนศิลปะดีเดน / นายไกรทอง  ณ ลําปาง ครูดีเดน สพม.ลปลพ

7 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนการงานอาชีพดีเดน / นายธนโชติ  วงคดวง ครูดีเดน สพม.ลปลพ

8 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเดน / นายสุชาติ  สถาพร ครูดีเดน สพม.ลปลพ

9 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน / นางศรีวารินทร  สารศรี ครูดีเดน สพม.ลปลพ

10 9-ก.พ.-64 ครูผูสอนภาษาไทยดีเดน / นางมธุรดา  ทาชาง ครูดีเดน อําเภอหางฉัตร

11 9-ก.พ.-64 ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเดน /  นางนุจรีย  ชัยชนะ ครูดีเดน อําเภอหางฉัตร

12 9-ก.พ.-64 ครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน / นายสกัด  รินฤทธิ์ ครูดีเดน อําเภอหางฉัตร

13 9-ก.พ.-64 ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน / นายชัยสิทธิ์ วงษคํา ครูดีเดน อําเภอหางฉัตร

14 9-ก.พ.-64 ครูผูสอนศิลปะดีเดน / นางจันทนา  วงษคํา ครูดีเดน อําเภอหางฉัตร

15 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นางผองพรรณ  สัญญา ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

16 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นางนภารัตน  แกวหลา ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

17 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นางสาวนารีรัตน  กรรณิการ ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

18 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นางสาวประพาฬรัตน  เดชะวัฒนะ ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

19 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นายชัยสิทธิ์  วงษคํา ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

20 9-ก.พ.-64 ครูดีศรีหางฉัตร / นายนรายุทธ  หมื่นปญญา ครูดีศรีหางฉัตร โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา



84

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

21 9-ก.พ.-64 ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ / นายไกรทอง  ณ ลําปาง ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

22 9-ก.พ.-64 ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ / นางรุงรัชนี  วิมาละ ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

23 9-ก.พ.-64 ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ / นางสมบูรณ  ไชยเชียงของ ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

24 9-ก.พ.-64 ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ / นางฉวีวรรณ  สุภานนท ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

25 9-ก.พ.-64 ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ / นางกาญจนา  ยุรี ครูผูปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 27-พ.ย.-63 การประกวด MV เพลงครอบครัวพอเพียง/โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

2 27-พ.ย.-63 การขับเคลื่อนพันธกิจศูนยครอบครัวพอเพียง ดานสิ่งแวดลอม ระดับภาคเหนือ /

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

3 9-11 -ธ.ค.-63 รางวัลครูผูฝกซอมและควบคุมทีมหุนยนต โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน          

      / นางชลภิรัตน  แกวมูล

 รางวัลแชมปประเทศไทย โรงเรียนปรินสรอยแยลส

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4 19-23 - พ.ย.-63 รางวัลครูผูฝกสอนและผูควบคุมทีมหุนยนต โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน /นาง

ชลภิรัตน  แกวมูล

รางวัลชนะเลิศ International Robot 

Olympiad Committee 

ประเทศเกาหลีใต Hong 

Kong Robotic Olympic 

Association (HKROA) เขต

ปกครองพิเศษฮองกง ชมรม

ครูหุนยนตไทย และเอ็ม-

รีพับบลิคซัพพลาย

5 15-ต.ค.-63 รางวัลครูผูฝกสอนยอดเยี่ยมชนิดกีฬามวยไทยสมัครเลน และกีฬามวยสากล               

    ประจําป 2563 / นายธนกฤต บุญทาจันทร

รางวัลครูผูฝกสอนยอดเยี่ย กรมพลศึกษา กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 30 ธันวาคม 2563 รางวัลเหรียญทองแดง วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice การนอมนําพระบรม      รา

โชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

รางวัลเหรียญทองแดง สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

2 29-ก.ย.-63 รางวัลชนะเลิศ Best Practices การจัดการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตร ปการศึกษา 

2563

รางวันชนะเลิศเหรียญทอง สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน  ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรู คณิตศาสตร ฯ  ผูรับรางวัล  นางออยใจ ประเสริฐสังข   ครูชํานาญการ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

4 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน  ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรู วิทยาศาสตร ฯ  ผูรับรางวัล  นางณัฐกานต  นันตากาศ   ครูชํานาญการพิเศษ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน  ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรู วิทยาศาสตร ฯ  ผูรับรางวัล  นายภิญโญ สุวรรณ   ครูชํานาญการ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

6 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน  ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรู สังคมศึกษา ฯ  ผูรับรางวัล  นางสาวอรพรรณ  คํากาศ   ครูชํานาญการ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

7 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน  ประเภทรางวัลครูผูสอน ที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรู ภาษาไทย  ผูรับรางวัล  นายคงเดช ขัดผาบ   ครูอัตราจาง การสอน

การศึกษาพิเศษ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

8 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีไมมีอบายมุข  ปการศึกษา 2563 ผูรับรางวัล  นางสาวอร

พรรณ  คํากาศ ครูชํานาญการ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีไมมีอบายมุข  ปการศึกษา 2563 ผูรับรางวัล  

นางสาวณปภัช  ไชยวงคษา ครูชํานาญการ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอน

สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง

 ลําพูน

10 25-ม.ีค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  รางวัลครูดีศรีหริภุญชัย ปการศึกษา 2563 สมาคมครู

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน  ผูรับรางวัล นางบุหลัน  วงศคํามูล  ครูชํานาญการพิเศษ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

11 25-ม.ีค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  รางวัลครูดีศรีหริภุญชัย ปการศึกษา 2563 สมาคมครู

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน  ผูรับรางวัล นายอุทัย  คําเวียง ครูชํานาญการพิเศษ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

12 25-ม.ีค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  รางวัลครูดีศรีหริภุญชัย ปการศึกษา 2563 สมาคมครู

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน  ผูรับรางวัล นายบุญเทือง  จี้ฟู ครูชํานาญการพิเศษ

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

13 25-พ.ค.-64 รางวัลชนะเลิศการแขงขันสื่อสรางสรรคตานภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายครูผูกํากับดูแลและรับรางวัล นาวสาวอรพรรณ คํากาศ ครูกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

สําหนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 รายชื่อ

ดังตอไปนี้

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ

ครูผูสอน สพม. ลปลพ

1) นางสาวสาวิตรี  มูลยอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

2) นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินตะสืบ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

3) นายอนุชิต  ศาสนา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4) นางอังคณา  หิมพลอย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5) นางสาวเปมิกา  วงคตันกาศ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

6) นางสาววารุณี  ตันอุตม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7) วาที่รอยตรีพงศกร  สุริยะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

2 16-ม.ค.-64 รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 รายชื่อดังตอไปนี้ รางวัลครูดี

1) นางสาวเปมิกา  วงคตันกาศ

2) นางสาววารุณี  ตันอุตม

3) นางสาวสุพัตรา  ผูกพัน

3 5 มีนนาคม 2564 การนําเสนอ BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ รายชื่อดังตอไปนี้ สพม. ลปลพ

1) นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินตะสืบ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดีมาก

2) นางอังคณา  หิมพลอย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดีมาก

3) นางกชกร  กันตีฟอง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ดีมาก

4) นางสาวธิดาพร  เซอร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดีมาก

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางศิริญญา  หลาเต็น ประเภทผูบริหาร

สถานศึกษาดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นายพินิจ  ทังสุนันท สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางนพผกามาศ  สายนุวงค สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาววัชรินทร   แกวมูล สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาวนัยนา   หมื่นจําปา สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล ประเภทขาราชการครูผูสอน

ดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

9 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นายกฤษฎิ์ชาญ   รุนบาง สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง



90

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

10 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นายชาญณรงค  สมบัติใหม สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

11 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นายนิพล  ปลุกเสก สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

12 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางญาดา  ตรีเนตร ประเภทขาราชการครูผูสอน

ดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

13 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางสาวประทุมพร  อภิวงค ประเภทขาราชการครูผูสอน

ดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

14 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาวอัมพร  นามณี สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

15 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางสาวปาณิสรา  พิมพพิรัตน ประเภทขาราชการครูผูสอน

ดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

16 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

17 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นายณฐพล  พงษธรรม สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

18 25 มีนาคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย / นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล ประเภทขาราชการครูผูสอน

ดีเดน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



91

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

19 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาวรุจิตา   ปญญาแกว สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

20 16 มกราคม 2564 ครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563 / นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

21 1 มิถุนายน 2564 ผูสนับสนุน ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA AWARDS "ระดับยอดเยี่ยม" ประเภท

สถานศึกษา ขนาดกลาง / นางศิริญญา  หลาเต็น

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

22 23 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ระดับทอง / นางศิริญญา  หลาเต็น

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

23 23 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ระดับทอง / โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

24 1 มิถุนายน 2564 ผูสนับสนุน ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA AWARDS "ระดับยอดเยี่ยม" ประเภท

สถานศึกษา ขนาดกลาง / นายจรัส  คําอาย

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

25 23 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ระดับทอง / นายจรัส  คําอาย

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

26 1 มิถุนายน 2564 ผูรับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA AWARDS "ระดับยอดเยี่ยม" ประเภท

สถานศึกษา ขนาดกลาง / นางอรพินธ  กันทะรัน

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



92

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

27 23 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ระดับทอง / นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

28 18 มิถุนายน 2564 ผลคะแนนผานเกณฑสูงสุดในลําดับใหเขารวมโครงการสรางเด็กและเยาวชน ตนแบบ    

  รู รัก สามัคคี และสํานึกความเปนไทย / นางสาวอําภา  เขียวดี

สํานักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน



93

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1  23 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก ระดับเงิน
ระดับเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2  5 กรกฎาคม 2564 การประกวดพูดเลาเรื่องหัวขอ ประวัติศาสตรทองถิ่น เรื่องเลา ตํานาน ประวัติบุคคล

สําคัญ กลุมที่ 2 ภาคเหนือ

สํานักงานราชบัณฑตยสภา

3  10 สิงหาคม 2564 การนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม



94

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1  15 มกราคม 2564 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปนพิทยาคมที่ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน ประจําปการศึกษา 

2563 ภายใตโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีผลงาน

ดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 / นายธีระศักดิ์ แกวสุข

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36

2  9 ธันวาคม 2564 เชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาไดรับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาอยูใน ระดับ A (คะแนนรอยละ 87.37) ในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

ประจําปงบประมาณ 2563

ระดับ A สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา

จังหวัดลําพูน และสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

3  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน / นายพีรศักดิ์  

พรหมนิล

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

4  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย / นางสาวเอื้อมเดือน ปนตะวา

นา

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

5  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ / นายศราวุฒิ มินธง ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6  16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข / นางสาวเจนจิรา แกวมามือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / นายรณรงค

 ชัยหวยหา

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ / นางบุญจันทร อินทรีย ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม



95

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

9  16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข / นางพรพิมล ณะลุนลี คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

10  16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข / นางสาวสุประวีณ สังสถิตย คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

11  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา / วาที่ ร.ต.

ชนินทร นาคอินทร

ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

12  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร / นางปรีญา แสงศรีจันทร ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

13  16 มกราคม 2564 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา / นางเรวดี ไชยวุฒิ ดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

14  16 มกราคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563/ นางเรวดี ไชยวุฒิ

ดีเดน สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

15  16 มกราคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563/ นายศมพล ปราบสมรชัย

ดีเดน สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

16  16 มกราคม 2564 ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563/ นางปรีญา แสงศรีจันทร

ดีเดน สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

17  16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข / นางศิราพร พุฒิเศรษฐ คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

18  20 มีนาคม 2564 ครูผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวดมนตหมู

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะประเภททีมมัธยมศึกษา หญิงลวน 5 คน ระดับ

จังหวัดลําพูน/ นางศิราพร พุฒิเศรษฐ

รางวัลชมเชย กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

19  20 มีนาคม 2564 ครูผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวดมนตหมู

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะประเภททีมมัธยมศึกษา ชายลวน 5 คน ระดับ

จังหวัดลําพูน / นางศิราพร พุฒิเศรษฐ

รางวัลชนะเลิศ กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

20  15 มีนาคม 2564 การนําเสนอ Best Practice ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดีมาก ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 

จังหวัดลําพูน

21  20 พฤษภาคม 2564 ครูผูฝกสอนดีเดน "ดานการสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ" การประกวดสวดมนตหมู

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะประเภททีมมัธยมศึกษา ชายลวน 5 คน ระดับ

ภาค / นางศิราพร พุฒิเศรษฐ

รองชนะเลิศอันดับสอง กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม รวมกับศูนย

สงเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะ

สงคราม

22  23 มิถุนายน 2564 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก/ครูยุวดี พรหมนิล

ระดับทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

23  23 มิถุนายน 2564 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก/นายธีระศักดิ์ แกวสุข

ระดับทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

24  23 มิถุนายน 2564 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก/โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ระดับทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

25  24 มิถุนายน 2564 ครูผูเปนกัลยาณมิตร/นางปราณี ไกลกลิ่น โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

26  24 มิถุนายน 2564 ครูผูเสียสละ อุทิศตนใหแกโรงเรียนและงานราชการ/นายพีรศักดิ์ พรหมนิล โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

27  24 มิถุนายน 2564 ครูผูมีอุดมการณ มีความมุงมั่นในพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจําป

การศึกษา 2563/นางยุวดี พรหมนิล

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

28  24 มิถุนายน 2564 ครูผูจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจําปการศึกษา 2563/นายศรา

วุฒิ มินธง

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

29  24 มิถุนายน 2564 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 /นางยาใจ ทาแปน โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

30  24 มิถุนายน 2564 ครูผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ประจําปการศึกษา 2563 /นางพรพิมล ณะลุนลี โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

31  24 มิถุนายน 2564 ครูผูใฝเรียนรู มุงพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 / นางศิราพร พุฒิ

เศรษฐ

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

32  24 มิถุนายน 2564 ครูผูสงเสริมทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียน เดน ประจําปการศึกษา 2563/ นาย

บรรเจิด คุรุกิจ

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

33  24 มิถุนายน 2564 ครูผูมีความมุงมั่น ปฏิบัติงานดวยอุดมการณและศรัทธาในวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 

2563 / นางสาวเจนจิรา แกวมามือ

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

34  24 มิถุนายน 2564 ครูผูเอาใจใส ดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน ประจําปการศึกษา 2563/นางสาววรรณิการณ

 ศรีวิชัยแกว

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

35  24 มิถุนายน 2564 ครูผูฝกสอนกีฬา ประเภท บาสเกตบอล ดีเดน /วาที่รอยตรีชนินทร นาคอินทร โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

36  24 มิถุนายน 2564 ครูผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา ประจําปการศึกษา 2563/นางสาวสุประวีณ 

สังสถิตย

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

37  24 มิถุนายน 2564 ครูผูฝกสอนกีฬา ประเภท ฟุตบอล ดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 / นายวิทยา กันทะ

วงศ

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม



99

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ผูอํานวยการสถานศึกษา ประเภทรางวัลผูอํานวยการ

สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 /นายประทีป  สุวรรณาภัย

สพม. ลําปาง ลําพูน

2 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 /นางศิริพร  

วงศหลา

สพม. ลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 /นางปณณรัศม   ศรีตระกูลวงค

สพม. ลําปาง ลําพูน

4 25-ม.ีค.-64 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู ประเภทขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภัญชัย ประจําป

การศึกษา 2563 /นางปณณรัศม   ศรีตระกูลวงค

สพม.ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

5 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้นระดับจังหวัด โครงการ

อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจําป 2563 /นางสุนีย   ชาราษฏร

สํานักงาน คปภ.

6 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลงโครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจําป 2563 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ระดับจังหวัด / นางสุนีย   ชาราษฏร

สํานักงาน คปภ.

7 25-ม.ีค.-64 "ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภัญชัย" ประจําปการศึกษา 2563 /นางสุนีย ชา

ราษฏร

สพม.ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

8 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรประจําปการศึกษา 2563 /นายวรพงศ  แสนสิงห

สพม.ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

9 25-ม.ีค.-64 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู ประเภทขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภัญชัย ประจําป

การศึกษา 2563 /นางสาวศรภัครัศศ  ยะอนันต

สพม.ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

10 3-ธ.ค.-63 ไดรับรางวัลผูฝกสอน การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติกีฬาแฮนดบอล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 /นายปองพล จิตนารินทร

การกีฬาแหงประเทศไทย

11 3-ธ.ค.-63 ไดรับรางวัลผูฝกสอนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติกีฬาแฮนดบอล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 /นายวิทยา โพธิพฤกษ

การกีฬาแหงประเทศไทย

12 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้นระดับจังหวัด โครงการ

อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจําป 2563 / นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ

สํานักงาน คปภ.

13 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลงโครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจําป 2563 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ระดับจังหวัด / นางฉฎาภา  ศรี

พฤกษ

สํานักงาน คปภ.

14 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้นระดับจังหวัด โครงการ

อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจําป 2563 / นายศักดิ์ดา  แกวกําเนิด

สํานักงาน คปภ.

15 30-พ.ย.-63 รางวัลครู-อาจารยที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลงโครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจําป 2563 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ระดับจังหวัด / นายอนุพร  สุทธง

สํานักงาน คปภ.



101

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา  2563/

นางพวงทองอินทชัยศรี

สพม.เขต ลําปาง ลําพูน

2 16-ม.ค.-64 ครูมัธยมศึกษาลําพูนดี ศรีหริภุญชัย/นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง สพม.เขต ลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ประจําปการศึกษา  2563/

นางสาวเกษสุดาภรณ ปอกอาย

สพม.เขต ลําปาง ลําพูน

4 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา  2563/

นางสาวทิยานันท อินทะชัย

สพม.เขต ลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 ครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา  

2563/นายมงคล วิธุระ

สพม.เขต ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16-ม.ค.-63 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเปนครูผูมีผลงานดีเดน ดานครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 

2563 /นางสาวเบญจวรรณ   เตจะวงศ

ครูผูมีผลงานดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข /นางสาวพัชราภรณ จันทรตาธรรม

ประเภทผลงานดีเดน         

  ระดับทอง

กระทรวงศึกษาธิการ

3 รางวัลผูปฏิบัติงาน ชมรมทูบีนัมเบอรวัน ประเภทสถานศึกษา ประจําป 2563             

  /นางสาวพัชราภรณ จันทรตาธรรม

จังหวัดลําพูน 

4 25-ม.ีค.-64 รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี  ศรีหริภุญชัย /นายอภินันท สุขโสม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รวมกับสมาคมครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน

5 16-ม.ค.-63 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวรุงเรือง  นันทะวิจิตร

ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

6 16-ม.ค.-63 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวศศิธร  เมืองขวา

ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

7 16-ม.ค.-63 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 /นายประทีป  คําเรืองฤทธิ์

ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

8 25-ม.ีค.-64 รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย /นางสาวณัฐนรี  ไมมีภัย จังหวัดลําพูน 

9 1-ม.ิย.-64 IQA AWARD ระดบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2563 ระดับดีเดน สพม.ลปลพ.

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา



103

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

10 23-ม.ิย.-64 ระบบดูแลชวงเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ระดับทอง สพม.ลปลพ.

11 21 ก.ค 64 สถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2564 เกียรติบัตรดีเดน กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

12 9 ก.ค 64 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป พ.ศ. 2564 ประเภทบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูบริหารการศึกษา /นายธํารงค  หนอเรือง

ชนะเลิศ ประเภทบุคคลใน

ระดับจังหวัดลําพูน

สกสค.ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 24-ก.ย.-63 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการมีงานทํา ตามโครงการ นอมนําพระบรมราโชวาทใน

หลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา /โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ชนะเลิศ สพม.ลําปาง ลําพูน

2 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิญชูเกียรติ ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเดน /นายสนั่น สิงหไผ ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

3 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเดน  ประจําป

การศึกษา 2563/ นางสุจิลา  คติศิริกุญชร

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

4 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน (สังคมศึกษา) ประจําปการศึกษา 2563         

 / นางสาวชนกานต  รุจิระปรีชากุล

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

5 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (To Be Number One) 

 ประจําปการศึกษา 2563 /นางสาวอุณากรรณ  กันยะมี

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

6 26-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน(วิทยศาสตร สาขา ฟสิกส) ประจําปการศึกษา 

2563 / นางกรวรรณ  ธิโปธิ

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

7 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน(คอมพิวเตอร) ประจําปการศึกษา 2563        

 /นางสาวอนุสรา  คําเตจา

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

8 16-ม.ค.-64 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน(สุขศึกษาฯ) ประจําปการศึกษา 2563           

  / นางสาวกันยาวีร  โสลา

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

9 16-ม.ค.-64 สอน  รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน( ดนตรีศึกษา) ประจําปการศึกษา 2563

 /นายณัฐพงษ  สิทธิสอน

ดีเดน สพม.ลําปาง ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม



105

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 25 มีนาคม 2564 รางวัลเกียรติบัตรยกยองผูประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 “ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย” ประเภท ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 /นายสุรพงษ  จากาง

ประเภท ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูนดี

2 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 

วันที่ 16 มกราคม 2564 /นางกานดา เขื่อนเพ็ชร

สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา,คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

ราชวิทยาลัย

3 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 

วันที่ 16 มกราคม 2564 /นายเกรียงศักดิ์  จันทรวงค

สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา,คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

ราชวิทยาลัย

4 5 สิงหาคม 2563 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ป 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง /

โรงเรียนวชิรปาซาง

สพม.ลําปาง ลําพูน

5 28 สิงหาคม 2563 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ป 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15  ประเภท

สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง /โรงเรียนวชิรปาซาง

กลุมพื้นที่บริหารการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ

ที่ 15

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง



106

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

6 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําป

การศึกษา 2563 วันที่ 16 มกราคม 2564 /นางสาวจุฑามาศ นารินคํา

สพม.ลําปาง ลําพูน

7 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563

 วันที่ 16 มกราคม 2564 /นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล

สพม.ลําปาง ลําพูน

8 16 มกราคม 2564 รางวัลครูผูสอนที่มีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําป

การศึกษา 2563 วันที่ 16 มกราคม 2564 /นางสาววิมลพรรณ มหาวัน

สพม.ลําปาง ลําพูน

9 25 มีนาคม 2564 รางวัล"ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย" ของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน ประเภท ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป

การศึกษา 2563 /นายประดิษฐ ภาชนนท

สพม.ลําปาง ลําพูน



107

ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข/นางนิลาวรรณ  วงศเรือน สสส.

2 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข/นายสมโชค  เมืองเมฆ สสส.

3 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข/นางจารุวรรณ   เชี่ยวชาญ สสส.

4 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข/นายภัทรวิชญ  กานันใจ สสส.

5 16 มกราคม 2564 ครูดีไมมีอบายมุข/นางสาวอารีรัตน  มะโนชัย สสส.
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 ปการศึกษา 2563 รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC AWARDS) : iรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

2 ปการศึกษา 2563 นางรติมา  ปฤษฏางคเดชา ไดรับการคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ขาราชการพลเรือนดีเดน จังหวัดลําพูน

3 ปการศึกษา 2563 นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย รองผูอํานวยการโรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขนาดใหญ  ดานบริหารจัดการ รองผูอํานวยการสถานศึกษา มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ ดานบริหารจัดการ

4 ปการศึกษา 2563 นายศราวุธ เขื่อนคํา  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําป

การศึกษา 2563 ครูผูสอน

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน กิจกรรมนักเรียน

ดานบริหารจัดการ

รายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลว โดยใช RD-STEP  Best practise กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

MODEL ของนักเรียนชั้นมะธยมศึกษาปที่ 1 (เขารวม) โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 

นายศราวุธ เขื่อนคํา ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

5 ปการศึกษา 2563 นางสาวจิตรา  สมพิงค กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 มัธยมศึกษาตอนตน บูรณาการ มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน

6 ปการศึกษา 2563 นางสาววีนา  ศรีสมพันธ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือ มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

7 ปการศึกษา 2563 นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

การเรียนรูภาษาตางประเทศ

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน

8 ปการศึกษา 2563 นางอําไพ  หนอเรือง   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 มัธยมศึกษาตอนตน  กลุมวิชา มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

เทคโนโลยี ดานบริหารจัดการ
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

9 ปการศึกษา 2563 นางสาวพิมพรรณ  ตะสุภา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรุภาษา

ตางประเทศ

10 ปการศึกษา 2563 นางสาวจิรัฐติกาล  ขวัญธนนภา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ

ประโยชน ดานบริหารจัดการ

11 ปการศึกษา 2563 นางสาววพัณนิดา  ใจยา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 ศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กิจกรรมนักเรียน ดานบริหาร

จัดการ

12 ปการศึกษา 2563 นางสาวอดิศา แซลี่  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 Teacher  ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

13 ปการศึกษา 2563 นางสุภาพร  ใจปวน   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรีนนรูภาษา

ตางประเทศ ดานการบริหาร

จัดการ

14 ปการศึกษา 2563 นายพิเชษฐ  ใจปวน  กลุมสาระการเรียรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

กิจิกรรมนักเรียน ดานวิชาการ

15  1 มิถุนายน 2564 เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD  ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ

ระดับดีเดนประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

16  1 มิถุนายน 2564 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ

ระดับดีเดน ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

17  1 มิถุนายน 2564 นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย  เปนผูสนับสนุนระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA 

AWARDS

รางวัล IQA AWARDS 

ระดับดีเดน ประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

18 1-ม.ิย.-64 นางสมหวัง หลาหนัก  เปนผูรับผิดชอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนไดรับรางวัล IQA AWARDS

ระดับดีเดนประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

19 24-ม.ิย.-64 นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม  ไดรับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 2 การคัดเลือก

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 (โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ)

เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ

ที่ 2 (โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดใหญ)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

1 12 พฤศจิกายน 2563 ครูผูไดรางวัลครูผูมีผลงานดีเดนการพัฒนาตนเอง ดวยระบบ Online ประจําปการศึกษา

 2563/นางอรชิสา พานคําดาว

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 

ลําพูน

2 12 พฤศจิกายน 2563 ครูผูไดรางวัลครูผูมีผลงานดีเดนการพัฒนาตนเอง ดวยระบบ Online ประจําปการศึกษา

 2563 /นางชนมศุภางค  สมศรี

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 

ลําพูน

3 16 มกราคม 2564 เกียรติบัตรเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตน เปนครูดีไมมีอบายมุข ประจําป

การศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 /นางมนทิรา  ณะใจ

สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา รวมกับ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

4 16 มกราคม 2564 ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดคําขวัญวันครูประจําสถานศึกษา เนื่องในสัปดาหวันครู 

พ.ศ. 2564 /นางมนทิรา  ณะใจ

รางวัลชมเชย โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

ลําพูน

5 12 พฤศจิกายน 2563 ครูผูไดรางวัลครูผูมีผลงานดีเดนการพัฒนาตนเอง ดวยระบบ Online ประจําปการศึกษา

 2563 /นางจารวี  บัวขม

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 

ลําพูน

6 12 พฤศจิกายน 2563 ครูผูไดรางวัลครูผูมีผลงานดีเดนการพัฒนาตนเอง ดวยระบบ Online ประจําปการศึกษา

 2563 /นายอํานาจ  สีแจม

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 

ลําพูน

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

7 16 มกราคม 2564 ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดคําขวัญวันครูประจําสถานศึกษา เนื่องในสัปดาหวันครู 

พ.ศ. 2564 /นายอํานาจ  สีแจม

รางวัลชมเชย โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

ลําพูน

8 5 มีนาคม 2564 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การนําเสนอ Best Practice การจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาไทย /นายอํานาจ  สีแจม

รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย     

จังหวัดลําพูน

9 16 มกราคม 2564 เปนผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563 /นายอํานาจ  สี

แจม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

10 16 มกราคม 2564 ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดคําขวัญวันครูประจําสถานศึกษา เนื่องในสัปดาหวันครู 

พ.ศ. 2564 /นายเจริญศักดิ์ กรมหลวง

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

ลําพูน

11 16 มกราคม 2564 เกียรติบัตรเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตน เปนครูดีไมมีอบายมุข ประจําป

การศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 /นายเจริญศักดิ์ กรมหลวง

สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา รวมกับ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

12 16 มกราคม 2564 เกียรติบัตรเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตน เปนครูดีไมมีอบายมุข ประจําป

การศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 /นายวีรวัฒน  คํามะยอม

สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา รวมกับ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

13 25 มีนาคม 2564 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมควรยกยองเปน 

"ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย" ของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563

 /นางรุงอรุณ  รักราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ สมาคมโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน

14 รางวัลชมเชย การประกวดคําขวัญวันครูประจําสถานศึกษา /นางรุงอรุณ  รักราชการ รางวัลชมเชย โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

ลําพูน

15 25 มีนาคม 2564 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมควรยกยองเปน 

"ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย" ของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563

 /นายธนากร  สรอยเสพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

รวมกับ สมาคมโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน

16 รางวัลครูดีศรีแผนดิน /นางวิภาวรรณ ปาละกอน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
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ที่ วัน เดือน ป ที่ไดรับรางวัล ชื่อรางวัล / ผูรับรางวัล ผลการประกวด หนวยงานที่ใหรางวัล

รายงานผลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

17 25 มีนาคม 2564 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมควรยกยองเปน 

"ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย" ของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563

 /นางวิภาวรรณ ปาละกอน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

18 25 มีนาคม 2564 ไดประพฤติ ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมควรยกยองเปน 

"ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริภุญชัย" ของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน ประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2563

 /นายบรรเจิด  มาศิริ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

19 รางวัลครูดีศรีแผนดิน /นางสาวลลิตา  วงคษา มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

20 5 มีนาคม 2564 ไดรับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การ

จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจังหวัดลําพูน /นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย

รางวัลชนะเลิศ ศูนยพัฒนาการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

จังหวัดลําพูน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

21 16 มกราคม 2564 เปนผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอน ประเภทรางวัลครูผูสอนที่มี

ผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2563            

           /นางสาวรัตนา กันทะวงค

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
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