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สวนท่ี 1   
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ขอมูลท่ัวไป  
 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน  
 ท่ีตั้ง   เลขท่ี 426 ถนน เจริญราษฎร ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ลําพูน 

รหัสไปรษณีย 51000  
 สังกัด   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 โทรศัพท  053 – 525746    
 โทรสาร   053 - 525747  
 e-mail    jkmail@mail.chakkham.ac.th  
 website  www.chakkham.ac.th   
 เนื้อท่ี   37 ไร 3 งาน 17.80 ตารางวา   
 เขตพ้ืนที่บริการ  10 เขตพ้ืนที่บริการ ไดแก  ตําบลในเมือง , ตําบลเวียงยอง , ตําบล                

ประตูปา, ตําบลเหมืองงา, ตําบลตนธง, ตําบลปาสัก, ตําบลมะเขือแจ, ตําบล
ริมปง, ตําบลบานกลาง, ตําบลศรีบัวบาน 

 
ประวัติโดยยอของสถานศึกษา  

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2447 เดิมตั้งอยูท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัย 
บริเวณคณะสะดือเมือง ขณะนั้นมีชื่อวา “โรงเรียนวิทยาคม” ตั้งอยูไดประมาณ  17 – 18 ป           
อาคารเรียนทรุดโทรม บริเวณคับแคบ เจาผูครองนครลําพูน คือ พลตรีมหาอํามาตยโทเจาจักรคําขจรศักดิ ์
จึงไดประทานท่ีดินถนนสายลําพูน-ปาซาง บานสันดอนรอม  อําเภอเมืองลําพูน ซ่ึงเปนท่ีตั้งโรงเรียนสวน
บุญโญปถัมภลําพูน ในปจจุบัน พรอมกับประทานเงินอีกจํานวน 4,000 บาท และไดรับงบประมาณจาก
ทางราชการอีก 3,500 บาท  จึงยายโรงเรียนไปสรางใหม ณ สถานท่ีดังกลาว และเปดการสอน ณ ท่ีแหงนี ้
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระราชทานนามใหวา “โรงเรียนจักรคําคณาทร” ตามพระนามของ เจาผูครองนครลําพูน 
และไดใชชื่อนี้ มาจนถึงปจจุบัน 
 ตอมาราชการเห็นวาบริเวณโรงเรียนคับแคบ ขยายไมได จึงไดยายมาสรางท่ีบานหนองเสง              
ถนนเจริญราษฎร โดยจับจองท่ีดิน ขอแบงซ้ือจากราษฎร และไดรับความกรุณาจาก พลตรีมหาอํามาตยโท             
เจาจักรคําขจรศักดิ์ และเจาวรทัศน ณ ลําพูน คุณบรรจง - คุณพิกุล นวชัย บริจาคท่ีดินสมทบรวม 
เนื้อท่ีท้ังหมด 37 ไร 3 งาน 17.80 ตารางวา เลขท่ี 426 ถนนเจริญราษฎร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
เม่ือสรางครั้งแรกมีอาคารไม 2 ชั้น เพียงหลังเดียว (รื้อถอนออกไปแลว) และไดยายนักเรียน พัสด ุ
ครุภัณฑ มาเรียน ณ สถานท่ีแหงใหมนี้เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซ่ึงโรงเรียนไดถือเอาวันท่ี  
12 มิถุนายนของทุกป เปนวันสถาปนาโรงเรียนสืบมา 
 ปจจุบันโรงเรียนจักรคําคณาทร มีอาคารเปนตึกถาวร 7 หลัง คือ 
 อาคาร 1 อาคารจักรคําขจรศักดิ์ สรางเม่ือป พ.ศ. 2521 เปนท่ีทําการของกลุมสาระการ
เรียนรู     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 อาคาร 2 อาคารเหมพินทุไพจิตร สรางเม่ือป พ.ศ. 2520 เปนท่ีทําการของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช สรางเม่ือป พ.ศ. 2516 – 2517 เปนท่ีทําการของกลุมสาระ          
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
 อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ สรางเม่ือป พ.ศ. 2532 – 2533 เปนท่ีทําการของกลุมสาระ                 
การเรียนรูคณิตศาสตร 
 อาคาร 5 อาคารอินทยงยศโชติ สรางเม่ือป พ.ศ. 2543 เปนท่ีทําการของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
 อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สรางเม่ือป พ.ศ. 2554 เปน   
อาคารเรียนนักเรียนชั้น ม.6 

อาคารจักรคําวิทยาคม สรางเม่ือป พ.ศ. 2505 ใชเปนสํานักงานของผู อํานวยการและ             
ฝายบริหาร 
 นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ไดแก หอประชุมบุรีรัตน อาคารอุตสาหกรรม อาคาร 
คหกรรม อาคารดนตรีศึกษา อาคารศูนยกีฬากรมสามัญ เรือนหลวงลานนากาญจนาภิเษก หอสมุด
เติมทองไชย อาคารอนุสรณ 100 ป ศูนยวิชาการจักรคํา 100 ป อาคารเกษตร อาคารลูกเสือ     
บานพักครู 7 หลัง บานพักภารโรง 3 หลัง 
  
 แผนผังโรงเรียน 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปจจุบันปการศึกษา 2562 เปดสอนตั้งแต ม.1 – ม.6 มีจํานวน 82 หองเรียน 
และจัดกลุมวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความตองการ ดังนี้ 

โครงการพิเศษ (หองเรียนพิเศษ) 
ม.ตน 
 1. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร สอวน. 
 2. หองเรียนเตรียมแพทยฯ 
 3. หองเรียนเตรียมทหาร 
 4. หองเรียน EPDP 
ม.ปลาย 
 1. หองเรียนพิเศษ ก๊ิฟไทย 
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 2. หองเรียนพิเศษ ก๊ิฟสังคม 
 3. หองเรียน EPDP 
 4. หองเรียนพิเศษ SMTE 
 5. หองเรียนพิเศษ gifted math 
 6. หองเรียนพิเศษ gifted com 

 ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดใหญพิเศษ 

 
2.   ขอมูลผูบริหาร  

1) ผูอํานวยการโรงเรียน  ชื่อ นายมานัส  นพคุณ 
โทรศัพท  087 - 1812048 e – Mail : chakkham@hotmail.co.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ป.โท   สาขา สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  วันท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน  

2) รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ   ชื่อ   นางทิพยอุบล   ศิริบูลย               
 โทรศัพท   081 – 9338191 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  รป.ม. สาขาบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 

 

3.  โครงสรางการบริหารงานกลุมงานบริหารบุคคล 
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4. ขอมูลนักเรียน  
    จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562 รวม 3179 คน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 
จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 14 221 312 533 38.07 
ม.2 14 242 292 534 38.14 

ม.3 12 228 292 520 43.33 

รวม ม.ตน 40 691 896 1587 39.68 

ม.4 14 224 296 520 37.14 

ม.5 14 195 319 514 36.71 

ม.6 14 227 331 558 39.86 

รวม ม.ปลาย 42 646 946 1592 37.90 

รวมท้ังหมด 82 1337 1842 3179 38.77 



- 5 - 

5.  ขอมูลบุคลากรกลุมงานบริหารบุคคล 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1. นางรัตนา   ซุกซอน ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคล 
2. นายนิคม โทะลงธง ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคล 
3. นางปาจารีย  ปญโญใหญ งานสํานักงาน และสารบรรณ 
4. นางมันทนา   ทาหนอทอง งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. นางจารุวรรณ   ชมเดช งานปฏิคม 
6. นางชญานิศ   เข่ือนควบ งานสวัสดิการครู ฯ 
7. นางพิชาพัชร   กาฬภักดี งานปฏิบัติราชการของคร ูฯ 
8. นางสาวปฐวัลย   กิตติ งานสงเสริมประสิทธิภาพ ฯ 
9. นางชลธิกาญจน   จินาจันทร งานวินัยขาราชการคร ูฯ 
10. นางสาวณัฐธิดา   นันตะแกว งานเวรประจําวัน 
11. นายธนกฤต   บุญทาจันทร งานเวรวันหยุดราชการ ฯ 
12. นางสาวจารุนีย ใจแจม งานวิจัยพัฒนาครูและองคกร 
13. นางนันทนภัส   ชลยศปกรณ งานสํานักงานกลุมงานบริหารงานบุคคล 

 
6. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ รวม
ทั้งหมด 

จํานวน 
(คน) 

3 158 2 16 48 227 

(ท่ีมา  งานบุคลากร) 
 
6.2 ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2562 

ปการศึกษา 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ผูบริหาร ขาราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ รวม
ทั้งหมด 

2560 5 160 2 25 50 242 
2561 5 155 2 21 47 230 
2562 3 158 2 16 48 227 

(ท่ีมา  งานบุคลากร) 
 
 

6.3 ขอมูลครูแยกตามตําแหนง/วิทยฐานะครูประจําการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ จํานวน รอยละ 
สนับสนุนการสอน 66 29.07 

ครูผูชวย 13 5.73 
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ครู ค.ศ.1 23 10.13 
ครู ค.ศ.2 64 28.18 
ครู ค.ศ.3 59 26.00 
ครู ค.ศ.4 2 0.89 

รวม 227 100.00 
(ท่ีมา  งานบุคลากร) 

 
6.4 ขอมูลครูแยกตามระดับการศึกษาของครูประจําการ 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาโท 68 42.24 
ปริญญาตรี 93 57.76 

รวม 161 100.00 
 

 
6.5 ขอมูลขาราชการครู บุคลากร จําแนกตามกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู 

กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) 
รวม 

ชาย หญิง 
1. ฝายบริหาร 2 1 3 
2. สนบัสนุนการสอน 24 42 66 
3. คณิตศาสตร 6 18 24 
4. วิทยาศาสตร 7 26 33 
5. ภาษาไทย 3 13 16 
6. ภาษาตางประเทศ 8 19 27 
7. สังคมศึกษาฯ 6 10 16 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 13 21 
9. แนะแนว 5 1 6 
10. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
11. ศิลปะ ดนตรี 7 2 9 

รวม 81 146 227 

6.6 ขอมูลครูแยกตาม สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และภาระงานสอนของครูประจําการ 
 

สาขาวิชา จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1คนในแตละ
สาขาวิชา (ช.ม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร 24 16.73 
3. วิทยาศาสตร 33 18.38 
4. ภาษาไทย 16 17 
5. ภาษาอังกฤษ 27 21 
6. สังคมศึกษา 16 18 
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 21 17 
8. แนะแนว+หองสมุด 6 18 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 23 
10. ศิลปะ ดนตรี 9 17 

รวม 161 18.46 
 
7. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา  
 7.1 ผลงานดีเดน 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ไดรับรางวัล IQA AWARD 
ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2562 เปนโรงเรียนที่มีระบบและกลไก
การบริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ในระดับยอดเยี่ยม 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รางวัลท่ีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับมีดังนี้ 

 ดานครูผูสอน 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวสมัชญา  ดวงรัตน รางวัลเหรียญเงิน  การคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาวนิตยาภรณ  สุรนิทร รางวัลเหรียญเงิน  การคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

วิทยากรกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมคืน ป
การศึกษา 2562 

โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

กรรมการการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษา  กิจกรรมเปดบาน
จักรคําโรงเรียนคณุภาพ “Qualiy   CKK  Open House  
2019 ” 

โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร เกียรติบัตรเขารวม วรรณกรรมพิจารณ  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

นางนฤชล  พิมพสวาง รางวัลเหรียญเงิน  เรียงรอยถอยความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

ครูยอดนักอาน ระดับดเียี่ยม  ตามโครงการสามคัคียอดนัก
อาน ประจําปการศึกษา 2562 

โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

นายจิรานนท  วิชัยคํา รางวัลเหรียญเงิน  การตอคําศัพท  ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  
จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

นางนันทนภัส ชลยศปกรณ ครูผูสอน นักเรียนไดรับรางวัลระดบัเหรียญเงิน  กิจกรรม 
การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.
สุโขทัย 

สพฐ. 

นางนันทนภัส ชลยศปกรณ ครูผูมผีลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ประจําปการศึกษา 2562  เน่ืองในวันครู ประจําป 2563 

สพม.35 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรตเิปนครูผูมผีลงานดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2562 
เน่ืองในวันครู ประจําป 2563 

กศจ.ลําพูน 

นายปรีชา  มีแจ รางวัลชนะเลิศ การประกวดคําขวัญวันครู ป พ.ศ.2563 
“หน่ึงคําขวัญ หน่ึงสถานศึกษา” ( One Slogan One 
School: OSOS ) โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

นางสุพรพงศ สุวรรณรัตน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดคําขวัญวันครู 
ป พ.ศ.2563 “หน่ึงคําขวัญ หน่ึงสถานศึกษา” ( One 
Slogan One School: OSOS ) โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

นางรุงเรือง  อุดแจม ชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

สพม.35 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 
เขารวมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.
สุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาววิวาหพร  นามธง ชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69  จ.สุโขทัย 

สพม.35 

เขารวมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  จ.
สุโขทัย 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง นําเสนอผลงาน ช่ือ โครงงาน Square 
Root of Sum of Factorial and Perfect Square 
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เหรียญทอง การนําเสนอโปรสเตอร ช่ือโครงงาน โปรแกรม
การเปรยีบเทียบอัตราคาขนสงสินคา ภายในประเทศ
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางสาวจันทรประภา 
เตจาคํา 
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-3 

สพม.35 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎหีรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-3 

สพฐ. 

นางพรสวรรค  ศรีบุญเพ็ง ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-3 

สพม.35 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎหีรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-3 
 
 

สพฐ. 

นายสิริพันธุ  จันทราศร ี
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-6 

สพม.35 

ชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 สพม.35 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎหีรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-6 

สพฐ. 

เหรียญทองแดง การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 สพฐ. 
เขารวมการแขงขัน 180IQ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยมีครูผูควบคุม 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

รางวัลเหรียญทอง นําเสนอผลงาน ช่ือ โครงงาน Square 
Root of Sum of Factorial and Perfect Square 
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ภาคเหนือ 
เหรียญทอง การนําเสนอโปรสเตอร ช่ือโครงงาน โปรแกรม
การเปรยีบเทียบอัตราคาขนสงสินคา ภายในประเทศ
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางสาวเชิญขวัญ  ปงใจ ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-6 

สพม.35 

รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎหีรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-6 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง นําเสนอผลงาน ช่ือ โครงงาน Square 
Root of Sum of Factorial and Perfect Square 
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เหรียญทอง การนําเสนอโปรสเตอร ช่ือโครงงาน โปรแกรม
การเปรยีบเทียบอัตราคาขนสงสินคา ภายในประเทศ
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางสาวณิชาภา  จันทรเพ็ญ 
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ม.1-3 

สพม.35 

เขารวมการแขงขันแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช ม.1-3 

สพฐ. 

นายสุพัฒพงศ  พรหมสวรรค ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ม.1-3 

สพม.35 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช ม.1-3 

สพฐ. 

นางสาวรัชนีกร  คําบุญมา 
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.
4-6 

สพม.35 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช ม.4-6 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง นําเสนอผลงาน ช่ือ โครงงาน Square มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
Root of Sum of Factorial and Perfect Square 
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 
เหรียญทอง การนําเสนอโปรสเตอร ช่ือโครงงาน โปรแกรม
การเปรยีบเทียบอัตราคาขนสงสินคา ภายในประเทศ
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นายศุภกร  พ่ึงโต ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณติศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.
4-6 

สพม.35 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช ม.4-6 

สพฐ. 

เขารวมการแขงขัน 180IQ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยมีครูผูควบคุม 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

รางวัลเหรียญทอง นําเสนอผลงาน ช่ือ โครงงาน Square 
Root of Sum of Factorial and Perfect Square 
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นายศุภกร  พ่ึงโต เหรียญทอง การนําเสนอโปรสเตอร ช่ือโครงงาน โปรแกรม
การเปรยีบเทียบอัตราคาขนสงสินคา ภายในประเทศ
โครงการหองเรียนพิเศษทางดานคณิตศาสตร Gifted math 
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นายชูศักดิ์  อุดอ่ินแกว 
 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญเงิน การแขงขันสรางสรร
คผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-3 

สพม.35 

นางภคนันท   อักษรทับ 
 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญเงิน การแขงขันสรางสรร
คผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-3 

สพม.35 

นางพิชาพัชร  กาฬภักด ี ชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ม.4-6 

สพม.35 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันการสรางสรรคงาน
คณิตศาสตร  โดยใชโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เหรียญเงิน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดย
ใชโปรแกรม GSP ม.4-6 

สพฐ. 

นางสาวกาญจณา  ปนวารี ชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ม.4-6 

สพม.35 

เหรียญเงิน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดย
ใชโปรแกรม GSP ม.4-6 

สพฐ. 

นางศริวิรรณ  ประภสัสรกุล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2เหรียญทอง การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-6 

สพม.35 

นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ ชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันตอสมการคณติศาสตร 
(A-math) ม.1-3 

สพม.35 

เหรียญทอง การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (A-math) สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ม.1-3 
เขารวมการแขงขันเกม A-Math ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางสาวปฐวัลย  กิตต ิ รองชนะเลิศอันดับท่ี  1 เหรียญทอง การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (A-math) ม.4-6 

สพม.35 

นายปยศักดิ์  นาคชวย ชนะเลิศ เหรยีญทอง การแขงขันซูโดกุ ม.1-3 สพม.35 
เขารวมการแขงขันซูโดกุ ม.1-3 สพฐ. 

นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ เหรียญทอง การแขงขันซูโดกุ ม.4-6 สพม.35 
นางพิรานันท  พรหมขัติแกว 
 
 
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันเวทคณิต ม.1-3 สพม.35 
เหรียญทอง การแขงขันเวทคณิต ม.1-3 สพฐ. 

นางสาวณัฐกานต  กาบศรี ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ช่ือผลงาน Thai Smile อยาก
เห็นรอยยิม้ของคนไทย นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ในระดับนานาชาต ิในงาน FabLearn Asia 2020 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

นายพิชิต คําบุร ี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่ือผลงาน บัตรคําปริศนา 
พัฒนาเด็กประถม นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ในระดับนานาชาต ิในงาน FabLearn Asia 2020 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง             การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 11     สาขาชีววิทยา ประเภทการ
นําเสนอแบบบรรยายภาษาไทย เรื่องการศึกษายีนท่ีใหสี
ยอมของหอมสายพันธุตางๆในเขตภาคเหนือตอนบนเพ่ือ
ประยุกตใชในการผลติสียอมธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 
ในงานประชุมวิชาการนักเรยีนในโครงการหองเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
เครือขายภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2562            
ณ โรงเรียนลาํปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม               
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นางณภัค  ฐิติมนัส 
 
 
 

นําเสนอโครงงาน เรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพซองบรรจุ
สารสกัดจากใบนอยหนาในการไลมอดขาวสารใน
ครัวเรือน" ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยตั้งแตปการศึกษา 
2561-2563 และไดรับการคัดเลือกเพ่ือนําเสนอ
ระดับประเทศ ในโครงการ Move World Together ใน
วันท่ี 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2562 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสต
ร การไฟฟาฝายผลติ 
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และสมาคม
พัฒนาอัจฉริยภาพมนุษย 

รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐช่ือ "CKK Safety ระบบกําจัด
กาซคารบอนมอนนอกไซดในหองโดยสารรถยนต"ใน
โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐ Innovation for Smart 
Mobility Challenge 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
ในวันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร KX-
Knowledge Exchange กรุงเทพมหานคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี มหาวิทท
ยาลัยนเรศวร และบริษัท 
ไทยบริดจสโตน 

รางวัลชมเชยจากการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
โครงการแขงขันนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร ี ในโอกาสครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลยั ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

นางณภัค  ฐิติมนัส รางวัลเหรียญเงิน กลุมสุขภาพและการแพทย ระดับ
มัธยมศึกษา จากโครงงานเรื่อง "CKK XPACE จวยเปนเตว
กําเตอะ(เครื่องชวยฝกเดินสําหรับผูมีปญหาการเคลื่อนไหว
กลามเน้ือขา" ในโครงการ Thailand New Gen Inventors 
(I-New Award 2020) 

สํานักงานวิจัยแหงชาต ิ

นางณภัค  ฐิติมนัส ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐช่ือ "CKK 
Safety ระบบกําจัดกาซคารบอนมอนนอกไซดในหอง
โดยสารรถยนต"ในโครงการแขงขันสิ่งประดิษฐ 
Innovation for Smart Mobility Challenge 2019 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ณ อาคาร KX-
Knowledge Exchange กรุงเทพมหานคร โดยการ
สนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิททยาลัยนเรศวร และบริษัท  
ไทยบริดจสโตน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี มหาวิทท
ยาลัยนเรศวร และบริษัท 
ไทยบริดจสโตน 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลชมเชยจากการแขงขันรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการแขงขันนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในโอกาส
ครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยัณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กลุมสุขภาพและ
การแพทย ระดับมัธยมศึกษา จากโครงงานเรื่อง "CKK 
XPACE จวยเปนเตวกําเตอะ(เครื่องชวยฝกเดินสําหรับผูมี
ปญหาการเคลื่อนไหวกลามเน้ือขา" ในโครงการ Thailand 
New Gen Inventors (I-New Award ๒๐๒๐) โดย 
สํานักงานวิจัยแหงชาติ ณ Event Hall 102-104   ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

สํานักงานวิจัยแหงชาต ิ

ครูท่ีปรึกษา ไดรับผลงานวิจัยไดรบัการคัดเลือก รับทุน
สนับสนุนงานวิจัย ในระดับภาคเหนือ ของโครงการ 
Move World Together โดยการสนับสนุนจากมลูนิธิ
ปวย  อ้ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพแหง
ประเทศไทย ช่ือโครงงาน สเปรยกําจัดเช้ือราบนเสื้อผา
จากเมลด็ลาํไย 

มูลนิธิปวย  อ้ึงภากรณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสต
ร การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย สมาคม
พัฒนาอัจฉริยภาพแหง
ประเทศไทย 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางณภัค  ฐิติมนัส ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ การแขงขันโครงงาน

เรื่อง โลช่ันกันยุงจากสาบเสือ เน่ืองในการประกวด
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม 

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกูล ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 11 
สาขาฟสิกส ประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร เรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพแปนพิมพแผนรังผึ้งเทียม ในงาน
ประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
เครือขายภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา2562 ณ โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จ.ลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

ไดผานการคดัเลือก เพ่ือไปนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการทางดาราศาสตร ณ มหาวิทยาลัยสึกุบะ  
เมืองสึกุบะ ประเทศญีปุ่นโครงงาน การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคาบของดาว V1162 Orionis 
โครงงาน การเปรียบเทียบสเปกตรัมของดวงจันทรและ
ดาวอังคาร 

จากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สดร.) 

นางสาวณัฐกานต กาบศร ี
นางธิดา ฮาวปนใจ 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นางณภัค ฐิตมินัส 
นางอมรรัตน ตันไชย 

ครูท่ีปรึกษา 
ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานประเภท
ทดลอง มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ ณ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นางสาวนิตยา มโนคํา 
นางสาวปุรวดา  สุใจยา 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน Science 
Show มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ  ณ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นายพิชิต คําบุร ี
นางสาวรัณชญา  ออมขัน 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันโครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ  มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ ณ 
จังหวัดสุโขทัย 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นายวิฑูรย  สุธรรม 
นางสาวณัฐรินีย  อภิวงคงาม 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ 
ณ จังหวัดสโุขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอมรรัตน ตันไชย 
นางสาวสุภาวดี ศรีบุร ี

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ มัธยมศึกษาตอนตน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับประเทศ 
ณ จังหวัดสโุขทัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกฤติยาภรณ  สิทธิตัน 
นางสาวธันยพร  ศรีวิชัย 

ครูท่ีปรึกษา  ไดเขารวม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับประเทศ ณ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกฤติยาภรณ  สิทธิตัน ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหา
ทางวิทยาศาสตรเกษตร งานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรต ิ
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

มหาวิทยาลยั 
แมโจ 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
การแขงขัน Science CMRU Debate for Environment 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และไดรับเงินรางวัล 1000 บาท 
เน่ืองในกิจกรรมสปัดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
ประจําป 2562 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขัน Dancercise 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และไดรับเงินรางวัล 2000 บาท 
เน่ืองในกิจกรรมสปัดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิณ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวนิภาพร   ภูมภิ ู ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ตอบปญหาทางวิทยาศาสตรเกษตรงานเกษตรภาคเหนือ
ครั้งท่ี 9 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาตเิฉลิม
พระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลระดับเหรยีญทอง การประกวด
การสื่อสารเชิงสะเตม็ (STEM TALK)  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 ณ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
จังหวัดเชียงใหม 

นางณภัค  ฐิติมนัส และ 
นางอมรรัตน  ตันไชย 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 11 สาขา
ชีววิทยา ประเภทการนําเสนอแบบบรรยายภาษาอังกฤษ 
เรื่อง A study in efficiency of inhibited bacteria 
growth from hand gel mixed with tannin extract 
from guava leaf ในงานประชุมวิชาการนักเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เครือขายภาคเหนือตอนบน ป
การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี                
จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม            
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นายพิชิต  คําบุร ีและ 
นางสาวรัณชญา  ออมขัน 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 11 สาขา

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี ประเภทการนําเสนอแบบบรรยายภาษาไทย 
เรื่องเครื่องเตือนภัยดินโคลนสไลดและนํ้าปาไหลหลาก ใน
งานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
เครือขายภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2562 ณ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม               
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นางสาวณัฐธิดา  นันตะแกว ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 11 สาขา
เคมี ประเภทการนําเสนอแบบบรรยายภาษาไทย เรื่อง
การศึกษาการผลติพลาสติกชีวภาพจากเคซีนในหนานม
ผสมชานออย ในงานประชุมวิชาการนักเรยีนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม เครือขายภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 
2562 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม             
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกูล 
นางสาวปุรวดา  สุใจยา 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี
ครั้งท่ี 11 สาขาฟสิกส ประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร 
เรื่องการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ประสิทธิภาพในการเกาะเก่ียวของผลปนนกไสและดอก
หญาเจาชูตนใหญ ในงานประชุมวิชาการนักเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เครือขายภาคเหนือตอนบน              
ปการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี
จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิง่แวดลอม 
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นางสาวนิตยา  มะโนคํา ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี     
ครั้งท่ี 11 สาขาเคมี ประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร            
เรื่องเช้ือเพลิงชีวมวลจากจอกหหูนูยักษ ในงานประชุม
วิชาการนักเรียนในโครงการหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เครือขาย
ภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2562 
ณ โรงเรียนลาํปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 11 สาขา
ชีววิทยา ประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร เรื่องการผลิต
ปุยอัดเมด็จากจอกหูหนูยักษ ในงานประชุมวิชาการ
นักเรียนในโครงการหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เครือขาย
ภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2562  
ณ โรงเรียนลาํปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ การแขงขันโครงงาน
เรื่อง เช้ือเพลิงชีวมวลจากจอกหนูยักษ เน่ืองในการ

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
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ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา
วิทยาศาสตรกายภาพ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม 

เชียงใหม 

นางสาวธันยพร  ศรีวิชัย ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 11 
สาขาชีววิทยา ประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร เรื่อง
นํ้าสมสายชูพรอมดืม่จากมะมวงนํ้าดอกไมและกลวยนํ้าวา
ในงานประชุมวิชาการนักเรยีนในโครงการหองเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เครือขายภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2562 
ณ โรงเรียนลาํปางกัลยาณี  จังหวัดลําปาง 

โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม              
กลุมเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน 

นางสาวณัฐธิดา นันตะแกว 
นางสาวกฤตยิาภรณ  สิทธิตัน 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1                           
การแขงขันทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เน่ืองในงานวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
นิทัศน ราชภัฏลาํปาง ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

นางสาวนิภาพร  ภมูิภ ู
นางสาวณัฐธิดา นันตะแกว 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
การแขงขันทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรนิทัศน ราชภฏัลําปาง ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง จังหวัดลําปาง 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

นางสาวธันยพร ศรีวิชัย 
นางสาวรัณชญา ออมขัน 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ KidBright ในช่ือช้ินงาน เครื่องแลกเมล็ดพืช
ลดขยะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งาน Thailand STEM 
Festival 2019 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวณัฐรินีย อภิวงคงาม 
นายวิฑูรย สุธรรม 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญทอง               
การแขงขันการควบคุมแขนกลดวยระบบอัตโนมัต ิ
ระดับมัธยมศึกษา งาน Thailand stem festival 2019 
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
จังหวัดเชียงใหม 

นางปณณิกา  ไชยนวล 
นางสาวนิภาพร  ภมูิภ ู

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การ
แขงขันตอบปญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เน่ืองในกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิณ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 

นายพิชิต  คําบุร ี ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดแขงขัน
โครงงานวิทยาศาสตร สาขาชีวภาพ ช่ือโครงงานการศึกษา
ยีนท่ีใหสียอมของหอมสายพันธุตางๆในเขตภาคเหนือ
ตอนบนเพ่ือประยุกตใชในการผลติสียอมธรรมชาติใหมี
ประสิทธิภาพ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวน
ภูมิภาค ประจําป 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม 
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางธิดา  ฮาวปนใจ 
นางสาวณัฐกานต กาบศร ี

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ การแขงขันโครงงาน
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง AFM เน่ืองในการ
ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขา
วิทยาศาสตรประยุกต งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม เชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม 

นางอมรรัตน  ตันไชย ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
โครงงานเรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกขาวเพ่ือใชเปน
วัสดุทดแทนโฟมในกระติกนํ้าแข็ง เน่ืองในการประกวด
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิทยาศาสตร
กายภาพ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม 

นางอมรรัตน  ตันไชย ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
โครงงานเรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกขาวเพ่ือใชเปน
วัสดุทดแทนโฟมในกระติกนํ้าแข็ง เน่ืองในการประกวด
นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม งาน Open House ณ 
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนปรินสรอแยล 
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม 

นางสาวกฤตยิาภรณ  สทิธิตัน 
นางสาวธันยพร  ศรีวิชัย 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  มัธยมศึกษาตอนตน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นายวิฑูรย  สุธรรม 
นางสาวณัฐรินีย  อภิวงคงาม 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางณภัค ฐิตมินัส 
นายเสฐียรพงษ จีนมะนี 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรยีนจกัรคําคณาทร  จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางณภัค ฐิตมินัส 
นางอมรรัตน ตันไชย 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69  ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางอมรรัตน ตันไชย 
นางสาวสุภาวดี ศรีบุร ี

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรยีนจกัรคําคณาทรจ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นายพิชิต คําบุร ี
นางสาวรัณชญา ออมขัน 

ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายงานศลิปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร  
จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางชลธิกาญจน  จินาจันทร 
นางสาวจารุนีย   ใจแจม 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางสาวนิตยา มโนคํา 
นางสาวปุรวดา  สุใจยา 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรยีนจกัรคําคณาทร  จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางสาวณัฐกานต กาบศร ี
นางธิดา ฮาวปนใจ 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                
ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางธิดา ฮาวปนใจ 
นางผกาพรรณ อินปนแกว 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69  ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นายระนอง สองศร ี
นายปพนสรรค ปวนเปย 

ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางกัลยา  จันทรา ครูท่ีปรึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสามมิต ิ(3D) ปลอยอิสระ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน                 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 
ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 35 

นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห การแขงขันหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 2 ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทุนการศึกษา 
พระพรหมมังคลาจารย ประธานมลูนิธิรมฉัตร 
ปการศึกษา 2562 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิรมฉัตร 

การแขงขันเพลงคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ไดรับรางวัลระดับเหรยีญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับภาคชาต ิปการศึกษา 2562  
ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแขงขันเพลงคุณธรรม ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
 

สพม.เขต 35 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล เหรยีญทอง 

การแขงขันเพลงคุณธรรม ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นายเศรษฐ  ตุนมานะ การแขงขันหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 2 ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทุนการศึกษา 
พระพรหมมังคลาจารย ประธานมลูนิธิรมฉัตร 
ปการศึกษา 2562 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิรมฉัตร 

ครูผูสอนนักเรียน  เขารวม การแขงขันหนาท่ีพลเมืองและ
ศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 2 ชิงถวยรางวัล
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ปการศึกษา 2562 

มูลนิธิรมฉัตร 

ครูผุควบคมุ / ครผูุสอนนักเรีนเขารวมโครงการ 
"การแขงขันตอบปญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี 
ประจําป 2562" 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดลําพูน 

ครูผูสอน / ครูท่ีปรึกษา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ม.4-ม.6 
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 กลุมโรงเรยีน
จังหวัดลําพูน 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสินการแขงขัน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งาศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 กลุมโรงเรียนจังหวัดลําพูน 

สพม.เขต 35 

นางสาวธัญวรัตน เจริญจิตร ครูผูสอนท่ีเอาใจใสดูแลสงเสรมิความสามรถนักเรียนไดรับ
รางวัล ชมเชย รอบเจยีรไนเพชร การแขงขัน
ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 12 ปการศึกษา 
2562 

มูลนิธิรมฉัตร 

นางสาวธัญวรัตน เจรญิจิตร ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรีญ
ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.35 จังหวัดลําพูน 
 
 

สพม.เขต 35 

นางสาวธัญวรัตน เจริญจิตร การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 12 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย 
ประธานมลูนิธิรมฉัตร ปการศึกษา 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางประภสัสร  พรมคําตนั การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 12 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย 
ประธานมลูนิธิรมฉัตร ปการศึกษา 2562 
ครูผูสอนท่ีเอาใจใสดูแลสงเสรมิความสามรถนักเรียนไดรับ
รางวัลชมเชย รอบเจียรไนเพชร การแขงขันประวัติศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 12 ปการศกึษา 2562 

มูลนิธิรมฉัตร 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การเลานิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
การเลานิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.เขต 35 

นางมันทนา  ทาหนอทอง การแขงขันมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไดรับรางวัลระดับเหรยีญเงิน การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับภาคชาต ิปการศึกษา 2562  
ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 - 3 ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ป 2562 

สพม.เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ป 2562 

สพม.เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมฯ  ป 2562 ภาคเหนือ ระดบัชาต ิ

สพฐ. 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 
การแขงขันตอบปญหาความรูเก่ียวกับกฏหมาย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองในวันระพี ประจาํป 2562 
 

สํานักงานศาลยุติธรรม
จังหวัดลําพูน 

นางสาวจิราวรรณ  มวงจันทร การแขงขันมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไดรับรางวัลระดับเหรยีญเงิน การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับภาคชาต ิปการศึกษา 2562  
ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาวจิราวรรณ  มวงจันทร ครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม รางวัลสถานศึกษาท่ีมีความ
โดดเดนนการขับเคลื่อน "โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

สพม.เขต 35 

ครูท่ีปรึกษา "โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชน
ไทย ทําดี ถวายในหลวง" รางวัลอันดับท่ี 5 ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

สพม.เขต 35 

รางวัลครผููมผีลงานดเีดนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา สพม.เขต 35 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เน่ืองใน
วันครูแหงชาติ ป 2563 
ครูผูสอนนักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมสึกษา เขต 35 

สพม.เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 รางวัลเหรียญทองใน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมสึกษา เขต 35 

สพม.เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 รางวัลเหรยีญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพม. เขต 35 

สพม.เขต 35 

รางวัลครดูีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2562 เน่ืองใน
วันครูป 2563 

สพฐ. 

ครูผูสอนนักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 รางวัลเหรียญเงิน 
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ
ภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 

นายสหสันัยน   จิตรกุล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
 

สพม.เขต 35 

นางสาวโปรยทอง  แซแต ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลลําดบัท่ี 44 
จากผูเขาแขงขัน 2,162 คน รางวัลชมเชย 
รอบเจียรไนเพชร รางวัลชมเชยระดับประเทศ 
การแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฏ ครั้งท่ี 11 
ป 2562 

มูลนิธิรมฉัตร 

นางสาวโปรยทอง  แซแต ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สพม.35 จังหวัดลําพูน 

สพม.เขต 35 

นายธนกฤต บุญทาจันทร ผูฝกสอนมวยไทยสมคัรเลนยอดเยีย่ม กรมพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

ผูฝกสอนมวยสากลสมัครเลนยอดเยี่ยม กรมพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

ผูฝกสอนมวยไทยสมคัรเลนดเีดน กรมพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

ผูฝกสอนมวยไทยสมคัรเลนยอดเยีย่ม กรมพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ผูฝกสอนมวยสากลสมัครเลนดีเดน การกีฬาแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา 

รางวัลผูสรางช่ือเสยีงดานกีฬามวยวันกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา 

รางวัลครดูีไมมีอบายมุขปท่ี9วันครแูหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
วาท่ีร.ต.กมลศิษญ ชลมนัสรณ รางวัลครดูีเดนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สพม.35 
นายไกรสร  วงศวิวัฒน ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดดุ”ี คุรุสภา 

ครูผูสอนนักเรียน กิจกรรมการเดีย่วซอดวง ระดับ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 
จังหวัดพะเยา  รางวัลเหรยีญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผูสอนนักเรียน รายการกิจกรรมการเดี่ยวขิม 7 
หยอง ระดับ ม.4-ม.6   งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับภาค/ประเทศ ครั้งท่ี68  รางวัลเหรียญทอง 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัล นวัตกรรมสรางสรรคคนดี ดานการเรียนการสอน 
เพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายไกรสร  วงศวิวัฒน รางวัล ครูดศีรีหริภญุชัย สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําพูน 

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค 
นางอัญชลี  หมองพะสั่น 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
รายการ การประกวดวงสตริง ม.1-ม.3 รางวัลเหรยีญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค 
นางอัญชลี  หมองพะสั่น 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68      
การประกวดวงดนตรสีตริง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

นางอัญชลี  หมองพะสั่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี 5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี 5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

นางอัญชลี  หมองพะสั่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

นางอัญชลี  หมองพะสั่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68     
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต35 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
พะเยา  รายการ การแขงขันขับรองเพลงไทยสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 จังหวัด
พะเยา รายการ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอัญชลี  หมองพะสั่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 
จังหวัดพะเยา รายการ การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเหรยีญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอัญชลี  หมองพะสั่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 68 จังหวัดพะเยา 
รายการ การประดวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.6 
รางวัลเหรียญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวสันต  วีระโพธ์ิ 
นางศิริลักษณ วีระโพธ์ิ 
นางสาววรางคณา มณีจักร 

ครูผูสอนรายการแขงขันโยธวาฑติชิงแชมปภาคเหนือ 
ประเภท พาเหรด  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 จังหวัดพะเยา  รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวสันต  วีระโพธ์ิ 
นางศิริลักษณ วีระโพธ์ิ 
นางสาววรางคณา มณีจักร 

ครูผูสอนรายการแขงขันโยธวาฑติชิงแชมปภาคเหนือ 
ประเภท การประชันกลอง  รางวัลชมเชย 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวสันต  วีระโพธ์ิ 
 

ครูผูสอนการประกวดดนตรีประเภท วงเครื่องลม 
ระดับ ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 
ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด ระดับภาคและรพดับ
ประเทศ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผูสอนการประกวดดนตรีประเภท วงเครื่องลม 
ระดับ ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผูสอนการประกวดดนตรีประเภทโยธวาฑิตในการ
ประกวดพาเหรด  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

กรมพละศึกษา 

นายธีรดลย สามัคค ี
นางสุภารตัน  วังพฤกษ 

ครูผูสอนรายการ การประกวดการสรางสรรคภาพปะติด 
ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

นายธีรดลย สามัคค ี
นายเชาว  อุปปนใจ 

ครูผูสอนรายการ การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68  รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

นางสุภารตัน  วังพฤกษ ครูผูสอนรายการการแขงขันการเขียนภาพไทยประเพณี 
ระดับม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

เขต35 

นางสุภารตัน  วังพฤกษ ครูผูสอนรายการ การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค 
ระดับม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

นางสุภารตัน  วังพฤกษ ครูผูสอนรายการ การแขงขันวาดภาพระบายส ี
ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญเงิน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

นายเชาว  อุปปนใจ ครูผูสอนรายการการแขงขันการเขียนภาพไทยประเพณี 
ระดับม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

ครูผูสอนรายการ การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค 
ระดับม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

ครูผูสอนรายการ การแขงขันวาดภาพระบายส ี
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัล เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 
 

นายธีรดลย สามัคค ี ครูผูสอนรายการ การแขงขันวาดภาพลายเสน(DRAWING) 
ระดับม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี  ครั้งท่ี 68 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

นางศุภลักษณ บุษมงคล รางวัล ระดับเหรียญทอง 
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน การแขงขันทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งท่ี 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางศุภลักษณ บุษมงคล รางวัล รองชนะเลศิอันดับ 2 ระดบัเหรียญทอง 
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การแขงขันทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระ
การเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งท่ี 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

นางศุภลักษณ บุษมงคล รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปาชีพลานนา
ไทย กาวไกลดวยพระบารม ี

สมาคมสตรีนครเชียงใหม 

วาท่ีรอยตรีปรีชา ญาณโรจน รางวัล ระดับเหรียญทอง 
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม   ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน การแขงขันทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งท่ี 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

รางวัล ระดับเหรียญทอง 
การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
การแขงขันทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระ 
การเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งท่ี 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นายทันฤทธ์ิ อินทรีย รางวัล รองชนะเลศิอันดับ 2 ระดบัเหรียญทอง 
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การแขงขันทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระ
การเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งท่ี 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นายเสมือน สายศร รางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันทักษะวิชาการ 
ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
 
 

สพฐ. 

นางรัตนา ซุกซอน รางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันทักษะวิชาการ 
ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นายสมาน อุนแกว รางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันทักษะวิชาการ 
ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางกัลยา ไชยรังษี รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริกผัก
สดเครื่องเคียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขัน

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริกผัก
สดเครื่องเคียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาววิรภาศา สินธุปน 
 

รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริกผัก
สดเครื่องเคียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขัน
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

 รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริกผัก
สดเครื่องเคียง   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางบุณยนุช ใจบันทัด รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร คาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
 

สพฐ. 

นางฉัตราพร ศุกลพันธ รางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร คาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน
ทักษะวิชาการ ความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

นางสาวรัชนก สิทธิบาล รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
เกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 

สพฐ. 

นางสาวรัชนก สิทธิบาล รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

สพฐ. 

นางสาวสุวพิชญ วรรณวงศ รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
เกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับชาต ิ

นางสาวชุตินันท   ใจอะกะ OBEC Award สพม.35 
OBEC Award สพฐ. 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 หุนยนตระดับสูง 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี 9 หุนยนตผสม การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทอง  อับดับท่ี 11  หุนยนตระดับกลาง 
ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญเงิน อับดับท่ี 12 หุนยนตระดับกลาง ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 20 หุนยนตผสม ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  (Technical Award) 
รายการ Mission Challenge รางวัลชนะเลิศการแขงขัน
หุนยนต สพฐ. ระดับชาติ ไดเปนตวัแทนประเทศไทย 

สพฐ. 

นางชลภิรัตน  แกวมลู รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดบันานาชาติ รายการ 
Mission Challenge รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนต 
สพฐ. ระดับชาติ ไดเปนตัวแทนประเทศไทย 

สพฐ. 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 การ
แขงขันหุนยนตระดบันานาชาติ งาน International Robot 
Olympiad 2019 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม จ.เชียงใหม 

สพฐ. 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ครูผูควบคมุทีม รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแขงขันหุนยนต
ระดับนานาชาติ งาน International Grand D-Challenge 
2019 ณ Donghae Sport Center สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต) 

สพฐ. 
สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต) 

ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 
รายการ Senior Robot Gathering 
(อายุ 15-19 ป) การแขงขันหุนยนตสพฐ. 
ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. 
 

ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 
รายการ Senior Robot Gathering 
(อายุ 15-19 ป) การแขงขันหุนยนตสพฐ. 
ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. 
 

ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
3 การแขงขัน  Line tracing LEGO® หุนยนตเคลื่อนท่ีตาม
เสน รุน Senior ผูเขาแขงขันมีอายุ 14-19 ป การแขงขัน

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
หุนยนต รายการ Bangkok Robotics Challenge 2019 
ระหวางวันท่ี 5-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนยการคาซีคอน
บางแค กรุงเทพมหานคร  ไดรับการรับรองสิทธ์ิเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการแขงขันหุนยนต 
ระดับนานาชาติในการ Robot Challenge 2019 
ณ กรุงปกก่ิง ประเทศจีน ระหวางวันท่ี 7-12 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน ไดรบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตรประยุกต งานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ระหวางวันท่ี 
18-20 สิงหาคม 2562 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภและคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลชนะเลศิ รุนอายไุมเกิน 
19 ป REGULAR CATEGORY การแขงขันโอลิมปกหุนยนต 
ประจําป 2562 (WRO 2018: World Robot Olympiad 
2019) รอบชิงแชมปภาคเหนือ ไดรับโล เกียรติบัตร และเงิน
รางวัล ระหวางวันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 

World Robot 
Olympiad 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 รุน
อายุไมเกิน 19 ป REGULAR CATEGORY การแขงขัน
โอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World 
Robot Olympiad 2019) รอบชิงแชมปภาคเหนือ ระหวาง
วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 

World Robot 
Olympiad 

นางชลภิรัตน  แกวมลู ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 รุน
อายุไมเกิน 19 ป REGULAR CATEGORY การแขงขัน
โอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World 
Robot Olympiad 2019) รอบชิงแชมปภาคเหนือ ระหวาง
วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 

World Robot 
Olympiad 

ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3 รุน
อายุไมเกิน 19 ป REGULAR CATEGORY การแขงขัน
โอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World 
Robot Olympiad 2019) รอบชิงแชมปภาคเหนือ ระหวาง
วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 

World Robot 
Olympiad 

ครูผูฝกซอมและควบคมุทีม รางวัลชมเชย รุนอาย ุ
ไมเกิน 19 ป REGULAR CATEGORY การแขงขันโอลิมปก
หุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2018: World Robot 
Olympiad 2019) รอบชิงแชมปภาคเหนือ ระหวางวันท่ี 
21-23 มิถุนายน 2562 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 

World Robot 
Olympiad 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นายปรีดา ยะธิมา ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 21 หุนยนตระดับพ้ืนฐาน 

ม.1 – 3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

 ระดับเหรียญทองแดง อันดับ 17 หุนยนตระดับพ้ืนฐาน 
ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

 ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 19 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นายปรีดา ยะธิมา ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 33 การแขงขันการสรางเกม
สรางสรรคจากคอมพิวเตอร   ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางสาวสายฝน  สองศร ี ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 21 หุนยนตระดับพ้ืนฐาน 
ม.1 – 3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทองแดง อันดับ 17 หุนยนตระดับพ้ืนฐาน 
ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางณัชชา  เตจะโสด ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 11 การแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตร ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 22 การแขงขันการสรางเกม
สรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 23 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 23 การแขงขัน Motion 
Infographic ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางนภัสสร  วงศรีคณุถาวร ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 19 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 33 การแขงขันการสรางเกม
สรางสรรคจากคอมพิวเตอร   ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
เกียรติบัตรเขารวม อันดับท่ี 29 การแขงขันการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางสาวดลหทัย  อินทรจันทร ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 22 การแขงขันการสรางเกม
สรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางสาวดลหทัย  อินทรจันทร ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 23 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 23 การแขงขัน Motion 
Infographic ม.4 – 6 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 28 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

เกียรติบัตรเขารวม อันดับท่ี 25 การแขงขันการสราง Web 
Applications ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นายวิทยา วรรณมะกอก ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 28 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1 – 3 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

เกียรติบัตรเขารวม อันดับท่ี 25 การแขงขันการสราง Web 
Applications ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
ปการศึกษา 2562 

สพฐ. 

นางสาวพรรษา  ชายนอย เกียรติบัตรเขารวม อันดับท่ี 29 การแขงขันการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4 – 6 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
ปการศึกษา 2562 
 

สพฐ. 

นายสุรยิา น่ิมตระกูล เปนผูเขารวมสมัมนาและแลกเปลีย่นเรียนรูสถานศึกษา
ตนแบบ รางวัล IQA AWARD หัวขอ “ระบบและกลไก
การบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตนแบบรางวัล IQA AWARD 

สพฐ. 

นายสุรยิา น่ิมตระกูล เปนผูนําเสนอผลงานสถานศึกษาตนแบบ IQA AWARD 
หัวขอ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ

สพฐ. 
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตนแบบรางวัล IQA 
AWARD 

นางธนาพร  วงควาน 
นายมต ิ      ศิริพันธุ 

ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดยวุบรรณารกัษสงเสรมิการอาน 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปการศึกษา2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 35 กลุมโรงเรียนจังหวัดลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษสงเสรมิการอาน 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กิจกรรมประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน ม.1 
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปการศึกษา 2562 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
กลุมโรงเรียนจังหวัดลําพูน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
กิจกรรมการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทย 
ท่ี 25 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถม - 
ศึกษาลําพูน เขต 1 

ดวยสโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310 เอ – 1 
ประเทศไทย 
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7.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

1.  ยกระดับคุณภาพ
ระบบบริหารงาน
บุคคลสู
มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือพัฒนาสํานักงาน
กลุมบรหิารงานบุคคล ให
มีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ตอการทํางานอยางมี
คุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนางาน
สํานักงานกลุมงานบริหาร
บุคคลใหสะดวก พรอม
บริการ 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

ดานปริมาณ 
1. บุคลากรงานธุรการสาร

บรรณ จํานวน 20 คน มี
สถานท่ีทํางานท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรท่ีมาใช

บริการ รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการรับบริการ 
ดานคุณภาพ 
 1. บุคลากรงาน

ธุรการสารบรรณ มีสถานท่ี
ทํางานท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเลิศ 
 2. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรยีนมี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการตองานท่ีปฏิบัติ
 ในระดับดเีลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

2. 
 
 
 

งานธุรการสารบรรณ 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนางานสาร
บรรณ และกิจกรรมตาง 

ๆ ใหเปนระบบ 
2. เพ่ือสนับสนุนการ

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 

  ดานปริมาณ 
 1. ผูบริหาร  ครู  

และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทุกคน  
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ทํางานบุคลากรงานสาร
บรรณใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ไดรับการการสนับสนุน
ดานธุรการอยางเปนระบบ 
ทันสมัย และเปนปจจบัุน 

  ดานคุณภาพ 
 1. ผูบริหาร  ครู  

และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทุกคน  
ไดรับบริการอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศงาน 
บริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเปนแหลงเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ

บุคลากรของโรงเรียนท่ี
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

2. เพ่ือเปนแหลงขอมูล
ในการติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานตนสังกัด และ

หนวยงานอ่ืนๆ  
3. เพ่ือใหมีอุปกรณ
และวัสดุสํานักงาน

เพียงพอตอการทํางาน 
และบริการแกผูมาตดิตอ

ขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

 ดานปริมาณ 
1.   วัสดุและอุปกรณ

สํานักงานเพียงพอตอการ
ทํางานตลอดปงบประมาณ 

2.   มีขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับบุคลากร ดานการ
มาปฏิบัติงาน การลา การ

ไดรับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

และอ่ืน ๆ ท่ีถูกตองและ
เปนปจจุบัน รอยละ 90 

ดานคุณภาพ 
  บุคลากรและผูมา

ติดตอประสานงานมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ
ดานขอมูลสารสนเทศของ
งานปฏิบัติราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา ใน
ระดับดีเลศิ 

 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแก
บุคลากร 
2.เพ่ือแสดงออกซึ่งความ
รัก ความหวงใย ท่ี
โรงเรียนมีตอครูและ
บุคลากร 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

ดานปริมาณ 
1.ครูไดรับการสรางขวัญและ

กําลังใจรอยละ100 
2.บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
ดีข้ึน มีความสมัพันธอันดีซึ่ง
กันและกัน มีความรักความ

ผูกพันตอโรงเรียน            
ดานคุณภาพ 

ครูและบุคลากรมีขวัญ 
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5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

กําลังใจ มีความผูกพันและรัก
โรงเรียน 

5. โครงการการไป
ราชการ 

เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 
 

          ผูบริหารสามารถ
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย    
การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 รอยละ 100 

 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัยพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริม การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด

ลําพูน 
2. เพ่ือสงเสริมการ
นําเสนอและเผยแพร 
ผลงานวิจัยทางการ

ศึกษากับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
 1.1 มีรายงานการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน 
อยางนอย ปละ 1 เรื่อง 
      1.2 มีการนําเสนอ
และเผยแพร ผลงานวิจัย
ทางการศึกษากับ
หนวยงานอ่ืน ๆ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 
 2.ดานคุณภาพ 
2.1 มีรายงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน 
ท่ีสงเสรมิการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.2 มีการนําเสนอและ
เผยแพร ผลงานวิจัย
ทางการศึกษากับ
หนวยงานอ่ืน ๆ อยาง
ตอเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional 

Learning  
Community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริมชุมชน
การเรยีนรูทางวิชาชีพ 
(Professional 
Learning  
Community : PLC) 
ของครูโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน  
2. เพ่ือสงเสริมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและ
เผยแพร ผลงาน
นวัตกรรมทางการศึกษา
กับหนวยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
 1.1 จัดกิจกรรมชุมชนการ

เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC) 
ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับโรงเรียน 
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

      1.2 จัดกจิกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC)  

ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับกลุมสาระ 
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

      1.3 จัดกจิกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC)  

ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับกลุมครู 
อยางนอย ปละ 50 ชัว่โมง 

2.ดานคุณภาพ 
2.1 มีรายงานจดักจิกรรมชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning  
Community  

: PLC) ของครโูรงเรียนจกัรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน ในระดับ
โรงเรียน ของโรงเรียนจกัรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

2.2 ครูเขารวมชมุชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC) 
ของ 

ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน อยางนอย ปละ 50 
ชั่วโมง 

2.3 การแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพร ผลงานนวัตกรรมทาง
การศึกษากับหนวยงานอืน่ ๆ 
อยาง 

ตอเนื่อง 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ 
งานเวรประจําวัน  
งานเวรยาม และ 
งานยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   เพ่ือใชในการจัดทํา
คําสั่งเวรประจําวันและ
งานเวรยาม 
 2.   เพ่ือใชในการ
จัดทําบันทึกการปฏิบัติ
หนาท่ีเวรประจําวันและ
งานเวรยาม 
 3.   เพ่ือใชในการ
จัดรายงานงานเวร
ประจําวันและงานเวร
ยาม 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

ดานปริมาณ 
 มีวัสดุอุปกรณในการ

จัดทําคําสั่ง บันทึกการปฏิบัติ
หนาท่ี และรายงานการ
ปฏิบัติหนาท่ีเวรตลอด
ปงบประมาณ 
ดานคุณภาพ 

 การจัดทําคําสั่ง บันทึก
การปฏิบัตหินาท่ี และ
รายงานการปฏิบัติหนาท่ีเวร
ตลอดปงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือการประสาน
สัมพันธในงานพัฒนา
งานบริหารจดัการศึกษา 
2.เพ่ือใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามสีวนรวม
ในการพัฒนาและจดั
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 8 ครั้ง เพ่ือ

พัฒนางานการจัดการศึกษา

ดานคุณภาพ 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม

คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และวินัย 

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

1. เพ่ือพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เพ่ือให
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัย  
3. เพ่ือลด
การกระทําผิดวินัย
ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 90 
ไดรับการอบรมสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
2. การกระทําผดิวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลดลงรอยละ 
50  
ดานคุณภาพ 
 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม สามารถ
ประพฤติปฏบัิติตน                     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อยางยั่งยืน 

11. พัฒนาครูสู
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพ่ืออบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริม
ครูพัฒนาตนเอง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพ่ือสงเสริม
ครูสงผลงานเขารับ
การประเมินเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะ และ
เขารับรางวัลในระดบั
ตางๆ 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
1.1 ครูและบุคลากรไดรับ

การอบรมพัฒนา อยางนอย ปละ 1 
คร้ัง 

1.2 ครูและบุคลากรไดเล่ือน
วิทยฐานะ และเขารับรางวัลระดับ
ตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

1.3 ครูเผยแพรผลงาน
วิชาการในระดับตางๆ ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

 2.ดานคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรไดรับการ

อบรมพัฒนา และนําความรูไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.2 ครูและบุคลากรไดเล่ือน
วิทยฐานะ และเขารับรางวัลระดับ
ตางๆ เพิ่มขึ้น 

2.3 ครูเผยแพรผลงาน
วิชาการเปนประโยชนตอการพัฒนา
ผูเรียน และวงการศึกษา 
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12. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนภาษาท่ี 

2 สูมาตรฐานสากล 

(ครูตางชาติ) 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษดวยครู
ชาวตางชาติและ
สนับสนุนใหนักเรียน
ไดเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูเจาของภาษา
และสามารถสื่อสาร
เปนภาษาอังกฤษได 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 

1. มีครูผูสอนวิชา

ภาษาอังกฤษชาวตางชาติ 

จํานวน 7 คน นักเรียน

ทุกคนไดเรียนกับครู

ตางชาติตามหลักสตูรและ

นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป 

มีความสามารถในดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตามระดับช้ัน  

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนท่ีเรียนกับ

ครูผูสอนวิชา

ภาษาอังกฤษชาวตางชาติ

มีความสามารถดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษตาม

ระดับช้ัน ระดับดีข้ึนไป 
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