๑

ผลงานดีเดนประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

ผลงานของโรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

รายการ
รางวัลลําดับที่ ๒ โรงเรียนที่ผานการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา
รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวด “โรงเรียนธนาคาร
ดีเดน” ประจําป ๒๕๕๗ กลุมมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
นักเรียนเปนตัวแทนภาค ๕ เขารวมการแขงขันกระโดดสูง
กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ภาค ๕ ประจําป ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจํา ๒๕๕๗ รุนอายุ
๑๔ ปชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจํา ๒๕๕๘ รุนอายุ
๑๘ ปชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจํา ๒๕๕๘ รุนอายุ
๑๘ ปชาย
เปนโรงเรียนขนาดใหญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ๘ สาระการเรียนรู
เปนลําดับที่ ๑ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
เปนโรงเรียนขนาดใหญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ๘ สาระการเรียนรู
เปนลําดับที่ ๑ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

หนวยงาน/เจาของรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

ที่
๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๒

รายการ
เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เปนโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ๘ กลุมสาระการเรียนรู เปน
ลําดับที่ ๖ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๓๗ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๔ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๕ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับ
ที่ ๕ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๘ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๗ วิชาคณิตศาสตร ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓

หนวยงาน/เจาของรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

๓

ที่
รายการ
๑๖ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๖ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๖
๑๗ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๖ วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑๘ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๗ วิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑๙ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๗ วิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒๐ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๙ วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๒๑ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับ
ที่ ๘ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๓
๒๒ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๖ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

หนวยงาน/เจาของรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗

๔

ที่
รายการ
หนวยงาน/เจาของรางวัล
๒๓ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในกลุมสูงของ
เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่
๕ วิชาวิทยาศาสตร ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓

ผลงานของครู
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นางอุบลวรรณ หลาแกว

รายการ
๑. ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
๒. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
การแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ ชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ
๓. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ระดับเหรียญทอง การอาน
อาขยานทํานองเสนาะ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ
๔. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ระดับเหรียญทองแดง การแตง
บทรอยกรองประเภทกลอน
สุภาพ ชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี

หนวยงาน
คุรุสภา
สพม.เขต ๓๗

วัน เดือน ป
๑๖ มกราคม
๒๕๕๘
๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม.เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพฐ.

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

ผลงานของครู
ที่
ชื่อ-สกุล
๒ นางพุมพวง วรสันติวงศ

๕

รายการ
๑.รางวัลรองชนะเลิศการเขียน
เรียงความ ภายใตหัวขอ
“หนึ่งในคานิยม เพื่อสังคม
ยั่งยืน”
๒. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ ชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ
๓. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแตงบทรอยกรองประเภท
อินทรวิเชียรฉันท ชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ
๔. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ระดับเหรียญทองแดง การแตง
บทรอยกรองประเภทกลอน
สุภาพ ชั้นม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
๔. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญ
เงิน การแตงบทรอยกรอง
อินทรวิเชียรฉันท ชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี

หนวยงาน
สํานักวัฒนธรรม
จังหวัดนาน

วัน เดือน ป
๑๐ มกราคม
๒๕๕๘

สพม.เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม.เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพฐ.

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

สพฐ.

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

ที่
๓

ชื่อ-สกุล
นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ

๔ นางทัศนีย มะโน

๕ นางมธุละดา วีระพันธ

๖

รายการ
๑. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแตงบทรอยกรองประเภท
อินทรวิเชียรฉันท ชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ
๒. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแขงขันอานเอา
เรื่อง (อานในใจ) ชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ
๓. ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน
การแตงบทรอยกรองประเภท
อินทรวิเชียรฉันท ชั้น ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี
ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ

หนวยงาน
สพม.เขต ๓๗

วัน เดือนป
๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม.เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพฐ.

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

ที่
ชื่อ-สกุล
๖ นายธราภพ ยานการ

๗

๘

๙

๑๐

๗

รายการ
ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันตัดตอ
ภาพยนตร ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
นายบุตราลักษณ สืบบุตร ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ
นางจินดา ยังศิริ
ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทองแดง การแขงขันประติมากรรม
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
นางวชิรญาณ มาผิว
ครูผูฝกสอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทองแดง การแขงขันประติมากรรม
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
นางศิริพร ฝงแกว
ครูผูฝกสอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทอง การแขงขันเลานิทาน (Story
Telling) ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ

หนวยงาน
สพม. เขต ๓๗

วัน เดือนป
๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

ที่
ชื่อ-สกุล
๑๑ นายอรุณ ชราชิต

๑๒ นายสัมพันธ อินสองใจ

๑๓ นายณัฐกมล อินทํา

๑๔ นางสะใบทิพย
ศิริวัฒนานนท

๑๕ นายรัชพล ไชยวงศ

๘

รายการ
ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดรองเพลง
สากล ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทอง การประกวดนาฏศิลป
สรางสรรค ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันตัดตอ
ภาพยนตร ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ

หนวยงาน
สพม. เขต ๓๗

วัน เดือนป
๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

๙

ผลงานนักเรียน
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ เด็กหญิงชลฐิญาภรณ การินทร
เด็กหญิงทิรารักษ อินตะเมา

๒ นางสาวปนโสภา ศรีวิชัย
นางสาววรรณพร จิตตรง

๓ นางสาวนันทิกานต อาจหาญ

รายการ
รางวัลชนะเลิศ การแตง
บทรอยกรอง กลอนสุภาพ
ระดับชั้น ม.๑-.๓
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร
รางวัลลําดับที่ ๕ เหรียญ
ทองแดง การแตง
บทรอยกรอง กลอนสุภาพ
ระดับชั้น ม.๑-.๓
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
รางวัลชนะเลิศ การแตง
บทรอยกรอง อินทรวิเชียรฉันท
ระดับชั้น ม.๔-.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน การแตงบท
รอยกรองอินทรวิเชียรฉันท
ระดับชั้น ม.๔-.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง การ
อานอาขยานทํานองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร

หนวยงาน
สพม.เขต ๓๗

สพฐ.

สพม.เขต ๓๗

วัน เดือนป
๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพฐ.

๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘

สพม.เขต ๓๗

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

ที่
๔

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงพัชรินทร ศิลปทาว

๕ เด็กหญิงจิตติมา อินรา
เด็กหญิงกัลญาณี ทองเผือก
เด็กหญิงหทัยรัตน ไชยขันธ

๖ เด็กหญิงกมลรัตน หาญตะ

๗ นายพีระพล มิ่งมโนกานต

๘ เด็กชายสิทธินนท พงษขัน

๑๐

รายการ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การอานเอาเรื่อง (อานในใจ)
ระดับชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.๔-๖ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แขงขันเลานิทาน (Story
Telling) ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ

หนวยงาน
วัน เดือนป
สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

ที่
ชื่อ-สกุล
๙ นางสาวชุดามาศ เพ็งบุญ

๑๑

รายการ
รางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดรองเพลงสากล ชั้น
ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ
๑๐ เด็กหญิงปฐมา ใจสวาง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงวนิดา อาชาบุญญาวิศิษฎ การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
๑๑ นางสาวกนกวรรณ พงษขันธ
รางวัลระดับเหรียญเงิน
นางสาวกัลยรัตน ยะปญญา
การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
๑๒ นางสาวนิศากร สรอยชื่น
รางวัลระดับเหรียญทอง
นางสาวณัฏฐณิชา หนอทาว
การแขงขันนาฏศิลปไทย
นางสาวคติยา โยชนสุวรรณ
สรางสรรค ม.๔-๖ งาน
นางสาวญาณัจฉรา นิติวิทยากุล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวลัดดา เทพจันตา
ภาคเหนือ
นางสาวขวัญหฤทัย อินทํา
นางสาวกนกวรรณ หลวงพรม
นางสาวพิมพนิภา อินทํา
นางสาวกุลณัฐ สุทธการ
นายอภินันท ปนชุน
นายกฤตพล ปนชุน
นายณัฐพงษ ยะปญญา
นายพันธกานต ธิติมูล
นายธราธร สลีออน
นายภาวิต จิตรวงศนันท
นายนเรนทร ใจปง

หนวยงาน
วัน เดือนป
สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗
สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

ที่
ชื่อ-สกุล
๑๓ เด็กหญิงจักรีพร ฝปากเพราะ
เด็กหญิงภัทรวรรณ อุนเรือน
เด็กชายยุทธนา คําขันท
๑๔ เด็กหญิงศุภาลักษณ ขันทะสีมา

๑๕ เด็กชายนครินทร มูลฐี
เด็กชายปยวัฒน อินทํา
เด็กชายอัครชาติ อินสองใจ

๑๖ นายกิตติธัช พรหมบุตร
นายเฉลิมพล อุยาณะ
๑๗ เด็กหญิงนรมน สิงหธนะ

๑๒

รายการ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแขงขันประติมากรรม
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทหญิง ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวร ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ
รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แขงขันตัดตอภาพยนตร
ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดเรียงความ หัวขอ
หนึ่งในคานิยมเพื่อสังคมยั่งยืน
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประเทศ

หนวยงาน
วัน เดือนป
สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗
สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗

สพม. เขต ๓๗ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๗
กระทรวง
วัฒนธรรม

๑๐ มกราคม
๒๕๕๘

