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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 
 

 
 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมแยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
เพศ 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 624 283 341 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 618 284 334 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 589 275 314 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 590 225 366 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 606 225 383 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 579 219 360 

รวมทั้งสิ้น 3,609 1,511 2,098 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

(คะแนนเฉลี่ย) 
 
 

ที ่ รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
1 ภาษาไทย 40.29 48.49 56.70 

2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 51.94 52.51 57.45 

3 วิทยาศาสตร์ 46.97 47.01 40.91 

4 คณิตศาสตร์ 39.01 44.94 43.95 

5 ภาษาอังกฤษ 31.12 38.45 42.95 

6 ศิลปศึกษา 48.26   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 66.88   

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 50.63   
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 – 2559 

2557 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะยา 

(คะแนนเฉลี่ย) 
 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

1 ภาษาไทย 59.40 60.06 63.16 

2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 41.60 45.20 42.27 

3 วิทยาศาสตร์ 37.45 39.38 37.04 

4 คณิตศาสตร์ 28.39 37.03 34.28 

5 ภาษาอังกฤษ 28.16 31.70 34.24 

6 ศิลปศึกษา 37.18   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 57.56   

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.97   
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 

2557 
2558 
2559 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 

 

 

 

 

ที ่
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน 
รวม 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

1 ภาษาไทย 1,988 861 859 575 391 185 99 21 16  4,995 

 ร้อยละ 74.23   25.03    0.74    

2 คณิตศาสตร์ 1,916 831 989 977 907 496 180 27 5  6,328 

 ร้อยละ 59.04   40.46    0.51    

3 วิทยาศาสตร์ 2,353 1,390 1,325 913 501 176 118 67 7  6,850 

 ร้อยละ 73.99   24.93    1.08    

4 สังคมศึกษาฯ 5,150 1,416 1,454 797 584 349 327 44 52  10,173 

 ร้อยละ 78.84   20.22    0.94    

5 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
3,903 790 562 193 144 53 83 12 71  5,811 

 ร้อยละ 90.43   8.14    1.43    

6 ศิลปะ 2,693 493 428 254 150 86 179 10 56  4,349 

 ร้อยละ 83.10   15.38    1.52    

7 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

3,899 1,099 831 301 152 28 67 16 30  6,423 

 ร้อยละ 90.75   8.53    0.72    

8 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

8,375 1,791 1,772 1,265 916 565 567 100 116  15,467 

 ร้อยละ 77.18   21.42    1.40    

 รวมทั้งสิ้น 30,277 8,671 8,220 5,275 3,745 1,938 1,620 297 353   

 ร้อยละ 78.10   20.83    1.08    
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

(คะแนนเฉลี่ย) 
 

 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย 

1 ภาษาไทย 42.52 

2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.47 

3 วิทยาศาสตร์ 48.40 

4 คณิตศาสตร์ 37.33 

5 ภาษาต่างประเทศ 43.08 

ค่าเฉลี่ย 43.56 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ผลการประเมินความสามารถในการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

      

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 499 123 2  

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 484 116 19  

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 459 110 18  

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 465 114 11  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 455 130 21  

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 525 52 2  

รวม/ค่าเฉลี่ย 3,609 2,892 649 69  

รวมจ านวนระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไป  3,540   

รวมจ านวนระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  98.09   

รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน)    69  

รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ    1.91  

รวมจ านวนระดับคุณภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์     - 

รวมจ านวนระดับคุณภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     - 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 534 88 2  

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 514 97 8  

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 504 75 10  

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 502 82 6  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 504 97 5  

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 542 36 1  

รวม/ค่าเฉลี่ย 3,609 3,105 472 31  

    รวมจ านวนระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไป  3,578   

    รวมจ านวนระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.13   

    รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน)    31  

    รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ    0.87  

    รวมจ านวนระดับคุณภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์     - 

    รวมจ านวนระดับคุณภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     - 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

  

จ านวนนักเรียนแยกตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ) 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 ลูกเสือ ชั้น ม.1 281 

 
281 

2 ลูกเสือ ชั้น ม.2 275 
 

275 
3 ลูกเสือ ชั้น ม.3 267 

 
267 

4 เนตรนารี ชั้น ม.1  108 108 
5 เนตรนารี ชั้น ม.2  110 110 
6 เนตรนารี ชั้น ม.3  114 114 
7 ยุวกาชาด ชั้น ม.1  101 101 
8 ยุวกาชาด ชั้น ม.2 

 
99 99 

9 ยุวกาชาด ชั้น ม.3 
 

96 96 
10 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.1 

 
111 111 

11 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.2 
 

118 118 
12 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.3 

 
120 120 

รวมทั้งหมด 823 977 1,800 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเลือก) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 617 601 16 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 603 592 11 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 578 565 13 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 581 577 4 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 599 598 1 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 573 573 - 

 รวมทั้งสิ้น 3,551 3,506 45 

 เฉลี่ยร้อยละ  98.73 1.27 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

      จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย  

 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 454 110 57 3 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 435 114 67 2 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 367 156 62 4 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 377 158 54 1 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 488 89 28 1 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 328 216 35   

 รวมทั้งสิ้น 3,609 2,449 843 303 11 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,292   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  91.29   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    314 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    8.71 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
        ซึ่งแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 624       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 175 443     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 481 55 53   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 334 256     

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 324 200 82   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 3,027 1,938 954 135  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,892   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  95.54   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    135 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    4.46 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

     จ านวนผู้เรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น  
           และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 624       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  - - - - - 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 174 160 14     

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 329 329       

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 519 320 199     

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 479 479       

 รวมทั้งสิ้น 2,125 1,912 213   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,125   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  100.00   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    - 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    - 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการค านวณ 
ปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 146 232 239 7 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 146 162 309 1 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 114 123 347 5 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 193 168 228 1 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 254 165 183 4 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 291 177 108 3 

 รวมทั้งสิ้น 3,606 1,144 1,027 1,414 21 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,171   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  60.21   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1,435 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    39.79 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

           จ านวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 612 12   

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 585 19 14  

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 570 7 12  

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 567 4 19  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 581 10 15  

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 552 9 18  

 รวมทั้งสิ้น 3,606 3,467 61 78   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,528   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  97.84   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    78 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    2.16 
 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59 
 

 
  

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 
 

  จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
             แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 

 
ที ่

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 312 284 28  

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 367 216 35  

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 213 337 39  

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 397 166 27  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 423 166 17  

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 349 195 35  

 รวมทั้งสิ้น 3,606 2,061 1,364 181  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,425   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  94.98   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    181 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    5.02 
 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

   จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 214 148 180 82 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 256 180 132 50 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 160 171 109 149 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 142 201 136 111 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 237 197 108 64 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 125 196 198 60 

 รวมทั้งสิ้น 3,606 1,130 1,089 861 515 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,227   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  61.76   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1,379 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็น
ร้อยละ 

   38.24 

 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 612 12 - - 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 595 19 4 - 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 577 7 5 - 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 579 5 6 - 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 590 6 10 - 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 569 6 4 - 

 รวมทั้งสิ้น 3,606 3,522 55 29   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,518   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.46   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    19 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.51 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 
 

จ านวนผู้เรียนที่มีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 624 - - - 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 618 - - - 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 589 - - - 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 590 - - - 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 596 - 10 - 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 579 579 - - - 

 รวมทั้งสิ้น 3,606 3,596 - 10 - 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,596   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.72   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    10 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.28 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 

 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 34 22 12 - - 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31 20 11 - - 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35 23 12 - - 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 10 12 - - 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 32 14 18 - - 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 12 10 - - 

 รวมทั้งสิ้น 176 101 75 - - 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  57.39   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  42.61   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    - 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    - 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ที่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 624 505 93 26  

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 618 395 154 68 1 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 589 340 171 78  

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 590 504 69 17  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 606 437 117 52  

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33 32 1   

 รวมทั้งสิ้น 3,060 2,213 605 241 1 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,818  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  92.09  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   242 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   7.91  
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการท างาน  
          สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ด)ี 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 617 464 122 31 0 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 601 451 99 48 3 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 578 391 125 59 3 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 581 411 149 21 0 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 598 421 114 63 0 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 386 342 39 35 3 

 รวมทั้งสิ้น 3,008 2,168 611 223 6 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,156  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  9.58  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   290 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   8.42  
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเลือก/ชุมนุม) 
          ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
1 ติวเคมี นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ 24 
2 Young Generative Science 1 นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม 

นางสุญาณี  ปัญญา 
14 

3 Young Generative Science 2 นางปริยากร  วงศ์ชัย 
นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม 

19 

4 Young Generative Science 3 นายวิรัตน์  ไชยสุ 19 
5 Science genies 1 นางกนกพร  ช านาญยา 

นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ 
40 

6 Science genies 2 นางจีรพา  กันทา 
นางสาวอาภัทธา  บุญยัง 

41 

7 Science genies 3 นางวิลัยพร  ชัยเมือง 31 
8 Science genies 4 นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 32 
9 Heath science นางนงคราญ  ยะตา 46 
10 Science Library นายสุทัศน์  บุญเลิศ 15 
11 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสุมิตรา  จันแย้ 14 
12 Biology 1 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 12 
13 Biology 2 นางอรชร  ถาค า 23 
14 Botany (พฤกษศาสตร์) นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 16 
15 นักศึกษาวิชาทหาร นายวินัย  ตาระกา 

นายอภิวัฒน์  พวงล าใย  
จ.ส.อ.สมผัด  พรมจันทร์  
นางจิระพร  ยาวิราช  
นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 

526 

16 Hand made นางอฤดี  วงศ์เมือง 10 
17 ห้องเรียนสีเขียว นางยอดกุศล  ศรีทัน 14 
18 โอลิมปิกวิชาการ นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 

นายวัชระ  การสมพจน์ 
10 

19 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
20 นักกิจกรรมน้อย นางนิตยา  ทาเป๊ก 

นางจามจุรี  พรหมเผ่า  
นางอริสาพร  แสงแก้ว 

10 

21 พ่ีสอนน้อง นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 
นางสุญาณี  ปัญญา 

55 

22 Play for science  
(ของเล่นวิทยาศาสตร์) 

นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน
นางสาวถิรนันท์  อะสุพล  
นางสาวสกุลกานต์  โกสีลา 

36 

23 พยาบาลน้อย นางพวงบุหงา  สุขสอน 31 
24 English Gifted Program นางร าไพ  ชุมชอบ 

นางวิไลวรรณ  สุปรียาพร 
30 

25 J'aime le français นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา 
นางรุจิรา  เครือพันธ์ 
Mr..Julien Salense 

44 

26 Movie นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช 
นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร 

29 

27 เรียนรู้ค าศัพท์ English นางธนวรรณ  กันค า 18 
28 English Karaoke นายอานุพันธ์  เทพรักษา 13 
29 Story Telling นางสาววรรณรดา  เรือนสอน 22 
30 แบดมินตัน นางสาวอภิรยา  แก้วสาร 

นางรวิกานต์  ลือวงค์ 
68 

31 ภาษาจีนหรรษา ม.ปลาย นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง 

29 

32 ภาษาจีนหรรษา ม.ต้น นางสาวอรุณรุ่ง  สุขส าราญ 7 
33 English Music Video นายราชนุชา  อินจันทร์ 17 
34 English in Everyday Life นางสาวชมัยพร  สุวรรณ 23 
35 International Movie Club นางอเนรี  ซื่อสัตย์ 48 

    36 Origami นางบุษบา  อริยะค า 
นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 
นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ 

36 

37 English Edutainment นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ 
นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี 

30 

38 อ่านเพื่อสุขภาพ นางเพ็ญพิชญ์  จันทร์ 
ศุภเสนนายภีรภูมิ  จินดา 

10 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
39 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ นางสาวรัตนา  สบายจิตร 29 
40 ห้องสมุด นางอุษณีย์  จันทร์สุริยานางดวง

ดารา  กมลบูรณ์  
นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์ 

212 

41 สืบสานวัฒนธรรมไทย  
(Promote Thai tradition) 

นางศิริธร  อุตโม 
นางอุรุณีย์  ปิงน้ าโท้ง 

6 

42 หมอภาษา นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง 
นางนฤมล  พันธุ  
นางเบญจวรรณ  สวัสดี  
นางสาวเมธาพร  จุ๋มปี๋ 

30 

43 บาสเก็ตบอล นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ 84 
44 ปิงปอง นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน 31 
45 เปตอง นายพงศกร  หงส์ระนัย 

นายนพดล  ศีติสาร 
30 

46 วอลเลย์บอล นายนิรันดร์  เป็งโท 
นายเหมราช  เมืองซื่อ 

41 

47 กรีฑา นายประสงค์  อ่ินค า 
นายอนุรักษ์  ยอดวงศ์ 

59 

48 ฟุตบอล นายพรรณนันท์  พงศ์กรวรรณ 78 
49 แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ นางสุนิศา  หงษ์ทอง 24 
50 นักจิตวิทยาน้อย นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 10 
51 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 8 
52 เสริมสร้างทักษะ EQ นางสาวปนัสยา  แก่นพล 

นางอภิญญา  โยธามาศ 
31 

53 คณิต ม.ปลาย นายส าเริญ  ปัญญาใจ 10 
54 ฝึกสมองประลองปัญญา นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์ 6 
55 Gifted Math นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์ 29 
56 คณิตคิดสนุก นางวิจิตรา  ทาทอง 15 
57 Math Sound นายสงคราม  ชินสงคราม 46 
58 สิ่งประดิษฐ์ด้วยมือ 

(งาน handmade) 
นางจรัสศรี  สุวรรณลพ 5 

59 คณิตศาสตร์หรรษา นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์ 23 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
60 180 IQ นายดิลก  กิตติวรพงษ์กิจ 

นายปรัชญา  สัมมาทรัพย์  
นายเสน่ห์  อยู่สุข 

37 

61 Fun-Math นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่ 10 
62 A-MATH นางสาวไสว  ศักดิ์ศร 16 
63 Review Math นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช 9 
64 โจทย์ปัญหาชวนคิด คณิตชวนงง นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ 

นางสาวนิภาพร  นิลประภา 
15 

65 Sudoku ม.ต้น นางดวงจันทร์  หลายแห่ง 14 
66 SUDOKU นางสาวอัญชลี  วงศ์ไชย 26 
67 คณิตศาสตร์ ม.2 นางปรานอม  ทศรฐ 24 
68 ศิลปะกับคณิตศาสตร์ นางวันวิสาช ์ พรรณกุล 34 
69 พับกระดาษ นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล

นายระวีศักดิ์  ช่างเย็บ  
นายธนิต  กิตติวรพงษ์กิจ 

43 

70 นักประดิษฐ์ นายชวลิต  พิศาลชัยกุล 22 
71 หมากรุก-หมากกระดาน นายผดุงศิลป์  เทพจันทร์ 50 
72 รักเรือนเพาะช า นายปิติ  โกฎยา 19 
73 จิตอาสา สารวัตรนักเรียนและจราจร นายกิตติภณ  เพียรจริง 10 
74 รักษ์งานช่าง นายผดุงสิงห์  ปงหาญนาย

ประภาส  ปิยะโกศล 
15 

75 ใบตองเงินล้าน นางนัยนา  ประวงศ์เทพ 
นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์ 

14 

76 การจัดตกแต่งผ้าและดอกไม้มืออาชีพ นายสิรวงษ ์ วงศ์ไชย 
นางอารีรัตน์  นาแพร่ 

29 

77 ธนาคารโรงเรียน นางสุกัลยา  ชัยทัศน์ 11 
78 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ นางผุสดี  วัชรสกุลวงศ ์ 20 
79 หุ่นยนต์ นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 21 
80 โครงงานคอมพิวเตอร์ นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 

นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 

16 

81 เครื่องบินเล็ก นายอภิวัฒน์  พวงล าใย 26 
82 Samsung Discovery Club นางราตรี  ค าปัน 

นางพัชรี  สารงาม 
40 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
83 Graphic Book นางจิรปรียา  ชัยทะ 

นางสาวจิระสุดา  กุมาลี 
32 

84 Short Film นายยศ  กันทายวง 
นายกัมพล  สีสัน 

18 

85 ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 
นางนพวรรณ  มณี  
นายวรันย์  ปัญญา 

51 

86 จิตอาสาฯ สภานักเรียน นางดารุณี  ใหม่ตาจักร 
นางสมพิศ  ศีติสาร  
นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ 

12 

87 รักการอ่าน นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย 
นางสาววรุณพร  วงศ์ราษฎร์ 

24 

88 ติวเตอร์สังคม นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 
นางมาริษา  สิงห์กา  
นางสาวมาลัย  ฟักเขียว  
นางสาวณัชชณิช  ศรีโยธี  
นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 

12 

89 Cover Dance นางมณฑา  นนท์ศรี 31 
90 รักษ์อาเซียน นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 

นางสาววรรณภา  ทะอินทร์ 
28 

91 ดนตรีล้านนา นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 5 
92 เยาวชนพอเพียง นายวีรวัฒน ์ พันธุกิ่ง 17 
93 ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวชัชฎาภรณ ์ รัชฏาวรรณ์

นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์ 
21 

94 Movie & Music นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 
นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล 

47 

95 Cinemania นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์ 57 
96 ดนตรีไทย นายสิทธิโชค  หากิจ 7 
97 สานฝันด้วยเส้นเสียง นายกวี  บุญกว้าง 

นายพงศธร  โพธิแก้ว 
70 

98 ดุริยางค์ นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 
นายกฤษณ์  วาเพชร 

44 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
99 เพ่ือนศิลปะ นายวรรณะ  โพธิ์ชอุ่ม 

นายอุดม  ไชยวุฒิ  
นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 

53 

100 นาฎศิลป์ นางกรรณิกา  ค าถิน 
นายมงคล  ครุฑนาค 

37 

101 ดนตรีสากล (สตริง) นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 19 
102 ดอกหญ้า   37 
103 T.F.K (Thai Fan K-pop) Season 3 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 32 
104 มวยไทย   44 
105 เซปักตะกร้อ   29 
106 วงดนตรีลูกทุ่ง (Dancer) นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 21 
107 วรรณกรรมท้องถิ่น   11 
108 พุทธวจนะ นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม 16 
109 ภาษาไทยน่ารู้   20 
110 AFS (นักเรียนแลกเปลี่ยน)   3 

รวม 3,609 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

    สรุปผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจ าปีการศึกษา 2559 
           โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

ล าดับที ่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 

1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 472 

2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 2 

3 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 2 

4 โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม 1 

5 โรงเรียนประช าบ ารุงพะเยา 1 

6 โรงเรียนเทศบาล 2 พะเยา 1 

7 โรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย 1 

8 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 75 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 2 

10 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 

12 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 1 

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 1 

14 ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

15 การศึกษานอกระบบ จังหวัดพะเยา 5 

16 ก าลังติดตามผล 10 

รวมทั้งสิ้น 577 
 

หมายเหต ุ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ออกกลางคัน  12 คน 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
 
 

 

สรุปจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 
          โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

    ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ 
 

รายการ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

การจบการศึกษา 257 310 567 
1. ศึกษาต่อ 257 310 567 
   1.1   เรียนต่อม. 4  โรงเรียนเดิม 191 281 472 
   1.2   เรียนต่อม. 4   โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 4 3 7 
   1.3   เรียนต่อ ม. 4   โรงเรียนอ่ืนในต่างจังหวัด 1 - 1 
   1.4   เรียนต่อม. 4   โรงเรียนอ่ืนในกทม. - - - 
   1.5   สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ 58 21 79 
   1.6   สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - 2 2 
   1.7   สถาบันอื่น ๆ 3 3 5 

รวมศึกษาต่อ 257 310 567 
2. ไม่ศึกษาต่อ       
    2.1   ประกอบอาชีพ       
           (1)   ภาคอุตสาหกรรม       
           (2)   ภาคการประมง       
           (3)   การประมง       
           (4)   ค้าขาย,ธุรกิจ       
           (5)   งานบริการ       
           (6)   รับจ้างทั่วไป       
           (7)   อ่ืน ๆ       

รวมประกอบอาชีพ       
   2.2  บวชในศาสนา       
   2.3  ไม่ประกอบอาชีพ       
   2.4  อ่ืน ๆ (ก าลังติดตามผล) 10 - 10 
   2.5  ยังไม่จบ    

รวมไม่ศึกษาต่อท้ังสิ้น  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 10 - 10 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

         สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

        แยกตามคณะ/สาขา 
 

ล าดับที ่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 

1 คณะแพทย์ศาสตร ์ 24 
2 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก 1 
3 คณะเทคนิคการแพทย ์ 5 
4 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 5 
5 คณะพยาบาลศาสตร ์ 21 
6 คณะพยาบาลศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 1 
7 คณะพยาบาลศาสตร(์หลักสูตร2ภาษา) 1 
8 คณะเภสัชศาสตร ์ 11 
9 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 
10 คณะสหเวชศาสตร ์ 7 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 42 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 5 
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์ 2 
14 คณะวิทยาศาสตร ์ 21 
15 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 7 
16 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 
17 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
18 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
20 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ 1 
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร ์ 1 
22 คณะศิลปะและการออกแบบ 1 
23 คณะบัญช ี 5 
24 คณะศึกษาศาสตร ์ 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ล าดับที ่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 

25 คณะครุศาสตร ์ 14 
26 วิทยาลัยการศึกษา 26 
27 คณะรัฐศาสตร ์ 3 
28 ส านักวิชาการท่องเที่ยว 2 
29 ส านักวิชาจีนวิทยา 4 
30 ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 2 
31 ส านักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 1 
32 คณะการบิน 2 
33 วิทยาลัยการบินและคมนาคม 7 
34 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาต ิ 2 
35 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 5 
36 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 
37 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
38 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 
39 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
40 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 
41 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 
42 คณะเทคโนโลยีอาหาร 1 
43 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 2 
44 คณะศิลปศาสตร ์ 22 
45 คณะนิติศาสตร ์ 19 
46 คณะนิเทศศาสตร ์ 6 
47 คณะมนุษยศาสตร ์ 17 
48 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์ 1 
49 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 
50 คณะเกษตรศาสตร ์ 3 
51 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ 5 
52 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 
53 คณะดิจิทัลมิเดีย 1 
54 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร ์ 1 
55 คณะมัณฑนศิลป ์ 2 
56 ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ล าดับที ่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 

57 ส านักวิชานิติศาสตร ์ 2 
58 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ 1 
59 คณะสังคมศาสตร ์ 1 
60 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 1 
61 ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 2 
62 คณะอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 8 
63 คณะวิทยาการจัดการ 18 
64 วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 
65 วิทยาลัยนานาชาต(ิหลักสูตรนานาชาต)ิ 1 
66 Sripatum International College 1 
67 คณะเศรษฐศาสตร ์ 5 
68 คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 
69 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 
70 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ 29 
71 คณะวิทยาลัยนานาชาต ิ 2 
72 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 6 
73 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 
74 ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 
75 ก าลังติดตามผล 83 

รวมทั้งสิ้น 573 
 

หมายเหต ุ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ออกกลางคัน  6 คน 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 
 (แยกตามสถาบันการศึกษา) 

 

ล าดับที ่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 1 
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 
4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 3 
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2 
6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 80 
9 มหาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 31 
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 
11 มหาวิทยาลัยพะเยา  169 
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 10 
13 มหาวิทยาลัยเชียงราย 2 
14 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1 
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 3 
16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17 
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 1 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 17 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 24 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 
23 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน 8 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2 
25 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 33 
26 มหาวิทยาลัยรังสิต 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ล าดับที ่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 

27 วิทยาลัยดุสิตธาน ี 1 
28 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 
29 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม ่ 1 
30 มหาวิทยาลัยบูรพา 3 
31 มหาวิทยาลัยพายัพ 7 
32 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1 
33 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 19 
34 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 
35 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 6 
36 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2 
37 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 2 
38 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 3 
39 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 
40 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง 2 
41 ก าลังติดตามผล 124 
 รวมศึกษาต่อในประเทศ 571 
 ศึกษาต่อต่างประเทศ 

1) Edith cowan University Joondalup Campus 
2) Yokohama International Education Academy Japanese  
    Language Institute 

2 

 ไม่ศึกษาต่อ - 
 ไม่จบการศึกษา - 
 รวมทั้งสิ้น 573 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 

       ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 
           โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  

 
 

 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ดีเด่น ระดับชาติ จากสมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น
ระดับชาต ิระดับมัธยมศึกษา จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด 
  

 

 
 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1  
ในการแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ  
 

 นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา 
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้รับรางวัลครูส่งเสริมการอ่านดีเด่น 
ระดับชาต ิ ระดับมัธยมศึกษา  
จากบริษัท นานมีบุ๊คส์  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

  คุณครูพงศธร   โพธิแก้ว 
      ครูครูกวี         บุญกว้าง 
      คุณครูอุบลวดี  พรหมสิงห์ 
   และคณะนักเรียนประสานเสียงระดับม.ต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การประกวดขับขานประสานเสียง 
ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 
 

 คุณครอูุไรวรรณ   วงศ์ชัย 
     คุณครูณภาภรณ์   พนมฤทธิ์ 
และคณะนักเรียนโครงงานคุณธรรมระดับม.ต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรมระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 
 

 คุณครูอัมพร          เพียรการ 
     เด็กหญิงอาทิตยา    มะรังสี  
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติกรุงเทพฯ  
ครั้งท่ี 66 
 

 คุณครูศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์  
     นายกรวิชญ์  ฟองแก้ว  
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 

 คุณครูยศ     กันทายวง 
     คุณครูวัชระ  การสมพจน์ 
     เด็กชายจิตตพล จันทร์ค า   
     เด็กหญิงพรพิมล  ดีใจ       
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 
 
 

 คุณครูพัชรี   สารงาม 
     คุณครูราตรี  ค าปัน 
     เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒิ  
     เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ  
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
การสร้างการ์ตูน 2D Animationระดับชั้น ม.1-3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 
 

 คุณครูมงคล ครุฑนาค 
     คุณครอูุบล  กุลศรี 
     คุณครูกรรณิกา  ค าถิน  
และคณะนักเรียนระบ ามาตรฐานม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบ า
มาตรฐานระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งท่ี 66 

 คุณครูมงคล ครุฑนาค 
     คุณครอูุบล  กุลศรี 
     คุณครูกรรณิกา  ค าถิน 
และคณะนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคม์.4-ม.6          
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นม.4-6ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ  
ครั้งท่ี 66 



  81 
 

 
  

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

รายชื่อนักเรียนประสานเสียงระดับชั้น ม.1-3 

1. เด็กหญิงนิรัชญาพร    ก้อนแปง 
2. เด็กหญิงพรวลัย    แก้วโก ๋
3. เด็กหญิงศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
4. เด็กหญิงสรณ์กนก    ศิลลัย 
5. เด็กหญิงดาริณี    ขันชัยวงค ์
6. เด็กชายศุภกร    ข าแนวนาค 
7. เด็กหญิงณัชยา    ปงลังส ี
8. เด็กหญิงเกษมณี    ผลมาก 
9. เด็กหญิงญาดา    เครือชัยวัฒนา 
10. เด็กหญิงกชรัตน์    ธิเป็ง 
11. เด็กหญิงญาดา    อ้อยมั่งมูล 
12. เด็กหญิงณหทัย    ภูศิร ิ
13. เด็กหญิงวนิดา    แปงสาย 
14. เด็กหญิงชนิตา    กิจสถาพรไพศาล 
15. เด็กหญิงศศิรักษ์    ยอดบุญมา16. เด็ก
หญิงณัฎฐณิชา    เมืองวงศ ์
17. เด็กหญิงกอหญ้า    หอมสมบัต ิ
18. เด็กหญิงกุลฑีรา    เมืองสวัสดิ ์

19. เด็กหญิงชุลีกร    จินะวัน 
20. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา    จอมดวง 
21. เด็กหญิงกัญจน์พิญช์พูลจีน 
22. เด็กหญิงกชวรรณ    จ าลอย 
23. เด็กชายภัทรดร    ภัทรดรปกรณ ์
24. เด็กชายดวงชัย    ยอดพล 
25. เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์นันตาลิต 
26. นายนนทวัฒน์    วิสัย 
27. นายฐิติโชติ    ชัยกุหลาบ 
28. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีงาม 
29. นายวรายุทธ    เรือนสอน 
30. เด็กหญิงกชพร    มาลยาภรณ ์
31. เด็กหญิงกนกพร    ฐานะธนนิตย ์
32. เด็กชายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
33. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จินดาชัย 
34. เด็กหญิงอัจริยา    ดวงแก้ว 
35. เด็กชายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
 

 

 

รายชื่อนักเรียนโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-3 

1. เด็กหญิงจิรชยา    ไชยมงคล   
2. เด็กหญิงนหทัย     ธงศรี  
3. เด็กหญิงพิมพ์พิมล วงศ์จ าปา  
4. เด็กชายพลพล     จันทร์ทัน 
5. เด็กชายสิรวิชญ์    ปาเอื้อม 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

รายชื่อนักเรียนระบ ามาตรฐานระดับชั้น ม.1-3 

1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินถิ่น   
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา  
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
4. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ 
5. เด็กหญิงเพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
6. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว 

 

รายชื่อนักเรียนนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.4-6 

1. นายกฤษณะ  ประดิษฐ ์
2. นายคุณากร  ทะดวงศร 
3. นางสาวชลธาร  จ ารัส 
4. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ 
5. นายชาตรี  สีสมุด 
6. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา 
7. นายถิร  โอภาสฐิติยศ 
8. นางสาวนรมน  ณ ล าปาง 
 

9. นางสาวนริศรา  งามหน้า 
10. นางสาวนิธิประภา  อินเต็ง 
11. นายพชระ  เอี่ยมมะ 
12. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท ์
13. นายสหัสวรรษ  ธิปั๋น 
14. นางสาวสุชัญญา  ธุระ 
15. นายอนุชา  ชอบจิต 
16. นางสาวอัจฉรา  ค าม ี
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

    รางวัลเกียรติยศที่ได้รับของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางสาวอัมพร     เพียรการ 

 
 
 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมคัดลายมือ ระดับม. 1-3               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ               
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  

เกียรติบัตร 

4.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคชาติ
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  

เกียรติบัตร 

2 นางอัศนีย์พร       มังคลาด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย                 
ระดับชั้นม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน              
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

3 นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา     ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขัน     
ท่องท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา   
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา2559 

เกียรติบัตร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
4 นางปทิตตา         อนันต์กรณ์ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขัน            
เรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

2. ครูฝึกทักษะการเขียนเรียงความให้กับ
นักเรียนในระดับรางวัลชมเชย ระดับชั้น ม.4-6 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทย  

เกียรติบัตร 

5 นางศิริธร           อุตโม   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน               
คัดลายมือ  ระดับชั้น ม.4 – ม.6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

6 นายพศิน     สาดสาร 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรม การแข่งขัน       
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท)     
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

2.  ครูฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพให้กับ
นักเรียนในระดับรางวัลชมเชย ระดับชั้น ม.1-3 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
วันภาษาไทย  

เกียรติบัตร 

7 นางเบญจวรรณมงคลอนันต์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4–6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

2. ครูฝึกทักษะการเขียนตามค าบอกให้กับ
นักเรียนในระดับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ม.1-3 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทย 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
8 นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการประกวด       
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4–6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

2.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด     
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4–6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา  ครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 

3.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด     
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1–3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา  ครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 

9 นางดวงดารา       กมลบูรณ์ 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด     
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1–3                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา  ครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 

2.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด     
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4–6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา  ครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 

3.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบค าถาม
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ปี
การศึกษา2559 ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

10 นางชุติมา  พู่ตระกูล     ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่             
อินทรวิเชียร์ฉันท์ (8 บท)  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางจุฑามาศ  กรงจักร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการประกวด       
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1–3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

11 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง    ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้นม.1–3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

12 นายปริญญา  บุญปัญญา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์            
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1-3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  

เกียรติบัตร 

13 นางสาวเมธาพร  ชีวชยาภรณ ์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1-3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

2.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ   จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559  

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทองชนะเลิศ เพลง
คุณธรรมระดับ ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองอันดับ 4 ระดับภาค 
เพลงคุณธรรมระดับ ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค 
จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

3.มีความสามารถจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2557-2558 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

2 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 1.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศโครงงาน
คุณธรรม ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงินโครงงานคุณธรรม 
ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภาค จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 งานแข่งขัน
บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย งาน
ประกวดสวดมนต์บรรยายธรรม
นักเรียน จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

 

 



  88 
 

 
  

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
2 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 4. มีความสามารถจัดการเรียนรู้ 

ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีพัฒนาการผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 
2557-2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

3 นางมาริษา  สิงห์กา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองกิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับภาคเหนือครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 จังหวัดล าปาง 
“เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า 
ศิลปหัตถกรรมล้ าค่า ก้าวสู่สากล” 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 1.กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม
ระดับชั้นม.1-6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 ณ โรงเรียนง าเมือง
วิทยาคม 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ งานแข่งขันบรรยายธรรม 
ระดับ มต้น งานประกวดสวดมนต์
บรรยายธรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

5 นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองในการแข่งขันภาพยนตร์
สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 2.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

เหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขัน
ภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงศ์สกุล 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

เกียรติบัตร 

2.กรรมการตัดสินกิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นม.4-6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

7 นางมณฑา  นนท์ศรี 1.เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ระดับชั้น ม.1-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

2.ธรรมศึกษาชั้นตรี เกียรติบัตร 
8 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 1.ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 

มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

2.ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ระดับเหรียญทองระดับ
ภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

3.คณะกรรมการด าเนินงาน การ
ประชุมวิชาการนักเรียนในโรงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 7 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
8 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 4.เป็นวิทยากรการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “เยาวชนไทย พร้อมก้าว
ไกลในยุค AEC” โดยศูนย์อาเซียน
ศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
กลุ่มย่อยที่ 5 

เกียรติบัตร 

5.เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้าง
วินัยทางการเงินในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (Financial Literacy) 
สพม. 36 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
จังหวัดเชียงรายปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

6.เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้าง
วินัยทางการเงินในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (Financial Literacy) 
สพม. 37 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา
คารจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

9 นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์ 1.ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
จังหวัดพะเยาครั้งที่ 66 ระดับ 

เกียรติบัตร 

2.ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 

3.ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ 7   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การคัดเลือก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยก
ย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล
เกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางร าไพ ชุมชอบ มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล

ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

Successfully Finished Online 
English Language Teacher 
training based on common 
European framework of 
reference for languages (CEFR) 
using British English 

เกียรติบัตร 

Certificate from Cambridge 
English in A2 Level 

ผลสอบ CEFR 

Being English Skills competition 
committee in Educational 
Service Area Level (Grade 7-9) 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางร าไพ ชุมชอบ ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

2 นางพวงบุหงา สุขสอน ได้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบนครั้งที่ 7 

เกียรติบัตร 

Successfully completed the 
English Training Course Entitled 
“English Teacher Development 
Workshop for CEFR Knowledge 
assessment” 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
คร้ังที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
3 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล

ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

Being Student’s Mentor in the 
Multi Skills Competition Grade 
7-9 in Educational Service Area 
Level 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 

Successfully completed the 
English Training Course Entitled 
“English Teacher Development 
Workshop for CEFR Knowledge 
assessment” 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
4 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 

5 น.ส.อรุณรุ่ง สุขส าราญ ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกน
น าการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง OBEC QA 

เกียรติบัตร 

Certificate from Cambridge 
English in A2 Level 

ผลสอบ CEFR 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 น.ส.อรุณรุ่ง สุขส าราญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทองชนะเลิศการแข่งขัน พูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่ม
ย่อยท่ี 5 จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

6 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกน
น าการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง OBEC QA 
 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
6 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทองชนะเลิศการแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5  

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

7 นายภีรภูมิ  จินดา มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 
 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน เล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
7 นายภีรภูมิ  จินดา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เกียรติบัตร 

8 นางเพ็ญพิชญ์ จันทร์ศุภเสน ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 
 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 
 

เกียรติบัตร 

9 นางรุจิรา  เครือพันธุ์ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 
 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
9 นางรุจิรา  เครือพันธุ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมละคร
สั้น ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 –  
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จ.พะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 
2559 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

10 น.ส.เกตุมณี ใจปัญญา ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการประชุมสัมมนา 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติการ
ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือวิทยาการ” 
 

เกียรติบัตร 

11 นางธนวรรณ กันค า ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการ
แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษา
ฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา 
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมการอบรม ด้านการสอน 
ในหัวข้อ การสอนไวยากรณ์ใน 
การสื่อสาร  

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางธนวรรณ กันค า กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ผู้ปกครองนายชนม์เฉลิม กันค า ได้
ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาตามโครงการ งดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางธนวรรณ กันค า กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58175 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58201 
การปฏิบัติการจัดการความรู้  
 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55106 
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  

เกียรติบัตร 

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104  
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  

เกียรติบัตร 

 



  101 
 

 
  

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางธนวรรณ กันค า ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม จ านวน 7 
หลักสูตร 

เกียรติบัตร 

12 นายราชนุชา อินจันทร์ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

Successfully Finished Online 
English Language Teacher 
training based on common 
European framework of 
reference for languages (CEFR) 
using British English 

เกียรติบัตร 

Certificate from Cambridge 
English in B2 Level 

ผลสอบ CEFR 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
12 นายราชนุชา อินจันทร์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทองชนะเลิศการแข่งขัน พูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่ม
ย่อยท่ี 5 จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

เป็นผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขัน 
Impromptu Speech นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

Being Student’s Mentor in the 
Impromptu Speech 
Competition Grade 7-9 in 
Educational Service Area Level 

 

เกียรติบัตร 

 

 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

Successfully completed the 30 
– hour English Proficiency 
Development course in 
Relation to the Common 
European Framework of 
Reference for Languages : CEFR 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 

12 นายราชนุชา อินจันทร์ เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

13 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขัน 
Story Telling ระดับชั้น ม.4 – 6 
ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืน 
ที่การศึกษา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขัน 
Story Telling ระดับชั้น ม.4 – 6 
ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขต
ภูมิภาค 
 
 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

Successfully Finished Online 
English Language Teacher 
training based on common 
European framework of 
reference for languages (CEFR) 
using British English 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
13 นางสาวชมัยพร สุวรรณ Certificate from Cambridge 

English in A2 Level 
ผลสอบ CEFR 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน เล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5  

เกียรติบัตร 

Being Student’s Mentor in the 
Multi Skills Competition Grade 
10-12 in Educational Service 
Area Level 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน เล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 การแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับศึกษาธิการภาค 16กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 
จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่าย 
ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
14 นายอานุพันธ์ เทพรักษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน

ทักษะภาษาอังกฤษในระดับ
ศึกษาธิการภาค 16 ประเภท 
Impromptu Speech การพูดสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษโดยฉับพลัน ปี
การศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

Successfully Finished Online 
English Language Teacher 
training based on common 
European framework of 
reference for languages (CEFR) 
using British English 

เกียรติบัตร 

Certificate from Cambridge 
English in B2 Level 

ผลสอบ CEFR 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน พูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 

14 นายอานุพันธ์ เทพรักษา Being Student’s Mentor in the 
Impromptu  Competition 
Grade 10-12 in Educational 
Service Area Level 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแข่งขัน 
Impromptu  Speech  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขัน
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับศึกษาธิการภาค 
16กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อย
ที่ 5 จังหวัดพะเยา 
 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาตามโครงการ งดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
15 นางรวิกานต์  ลือวงค์ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

Successfully Finished Online 
English Language Teacher 
training based on common 
European framework of 
reference for languages (CEFR) 
using British English 

เกียรติบัตร 

Certificate from Cambridge 
English in A2 Level 

ผลสอบ CEFR 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาตามโครงการ งดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
16 นางอเนรี  ใจวงศ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling  
ระดับศึกษาธิการภาค 16 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling
ระดับชั้น ม.1-3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net ระดับ ม.3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

เกียรติบัตร 

Online English Language 
Teacher Training on Common 
European Framework of 
Reference for Languages CEFR 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 
5 พะเยา 

เกียรติบัตร 

For Being student’s mentor in 
the Story Competition grade 7-
9 in Educational Service Area 
Level  

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
16 นางอเนรี  ใจวงศ์ ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ขยายผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี การศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

เกียรติบัตร 

17 นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ละคร
สั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทร
พจน์ ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม การ
แข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับ
ภาคเหนือ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
17 นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การทดสอบ

ทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากร โครงการค่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี การศึกษา 2559 ณ วัดศรี
โคมค า จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง (การแข่งขันคัดจีน ม.
ปลาย) ศูนย์เครือข่ายการเรียนการ
สอนภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
(การแข่งขันร้องเพลงจีน) ศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
(การแข่งขันเล่านิทานจีน) ศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทองแดง (การแข่งขันละคร
สั้น) ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
17 นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
(การแข่งขันระบ าเพลงจีน)  
ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมละครสั้น
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ  

เกียรติบัตร 

Who participated in the school 
visit program at Tedsaban 
Secondary School, 
Luangnamtha Provincial Lao 
PDR  

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

18 นางสาวอภิรยา แก้วสาร Online English Language 
Teacher Training on Common 
European Framework of 
Reference for Languages CEFR 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
18 
 

นางสาวอภิรยา แก้วสาร 
 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net ระดับ ม.6กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน พูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุ่มย่อยที่ 5 พะเยา 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
19 นางสาววรรณรดา  จันต๊ะนา ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net ระดับ ม.3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 
5 พะเยา 

เกียรติบัตร 

20 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
20 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

21 นางบุษบา  อริยะค า ได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 
2558 “ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก” 
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2558 

ประกาศจากส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
22 นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การทดสอบ

ทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
(การแข่งขันร้องเพลงจีน) ศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
(การแข่งขันเล่านิทานจีน) ศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง (การแข่งขันคัดจีน  
ม.ปลาย) ศูนย์เครือข่ายการเรียน 
การสอนภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทองแดง (การแข่งขันละคร
สั้น) ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
22 นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
(การแข่งขันระบ าเพลงจีน)  
ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ละคร
สั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้า
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมละครสั้น
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
23  นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษในระดับศึกษาธิการ
ภาค 16 ประเภท Multi Skills 
Competition ระดับศึกษาธิการ 
ภาค 16 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

The Biiinggual Brain Workshop  เกียรติบัตร 
ผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
และพัฒนาข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) 
ตามโครงพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
ประจ าปี 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น
ที่ 5/2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net ระดับ ม.6กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 
5 พะเยา 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
23  นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ For Being student’s mentor in 

the Story Competition grade 7-
9 in Educational Service Area 
Level  

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 02109
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58104
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขัน Mulit Skills 
Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 การแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับศึกษาธิการภาค 16 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
23  นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เยาวชนไทย พร้อมก้าวไกลในยุค 
AEC” โดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
กลุ่มย่อยที่ 5 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

เกียรติบัตร 

has been selected to join the 
2016 National Public Speaking 
Training  

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

24 นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58101การ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
24 นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย ผ่านการอบรมพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

เกียรติบัตร 

ฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม 

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เยาวชนไทย พร้อมก้าวไกลในยุค 
AEC” โดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
กลุ่มย่อยที่ 5 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรม
การสอนภาษพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
การถ่ายทอดกลวิธีการสอนภาษา
พม่าส าหรับผู้สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
24 นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

25 นางสาวโสภา สุก าปัง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ละคร
สั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดล าปาง 

เกียรติบัตร 

26 นายรณชัย  วรรณรัตน์  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

เกียรติบัตร 

อบรมแกนน าเยาวชนศูนย์
อ านวยการประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน 
ภาค 5 

เกียรติบัตร 

สัมมนาวิชาการ “การออกแบบ
หลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ
และ Task-Based Language 
Teaching” 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
27 นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด 
พะเยา ครั้งที่ 66  

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

28 นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่า
นิทาน story Telling ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 5 
พะเยา 

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
28 นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

29 นายกฤษณ์   วาเพชร ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21  

เกียรติบัตร 

มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net ระดับ ม.3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกียรติบัตร 

30 Mrs. Medilyn A. Cardeinte ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 
5 พะเยา 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
30 Mrs. Medilyn A. Cardeinte ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุ่มย่อยที่ 5 พะเยา 

เกียรติบัตร 

31 Ms. AbigaelHiy ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน เล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 
5 พะเยา 

เกียรติบัตร 

For Being student’s mentor in 
the Story Competition grade 
10-12  in Educational Service 
Area Level  

เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

32 Miss Annalisa Ard เป็นวิทยากรเข้าค่ายบูรณาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสื่อผสม

หรือสื่ออ่ืนๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เนื่องในการประกวดสื่อ
และนวัตกรรมครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 

2 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสื่อ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เนื่องในการประกวดสื่อ
และนวัตกรรมครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 

3 นายสุทัศน์  บุญเลิศ ครูผู้เปี่ยมพร้อมพลังสร้างสรรค์ 
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

เกียรติบัตร 

4 นางยอดกุศล ศรีทัน บุคคลต้นแบบงดเหล้า “คนหัวใจหิน” 
โดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) และอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายวัชระ  การสมพจน์ ครผูู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
4 ระดับประเทศ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

2 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง 
Web Applications ม.4-ม.6  เหรียญ
ทองระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

เกียรติบัตร 

3 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาค 

 

 

 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
3 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์

กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3    รางวัลเหรียญ
เงิน ระดับภาคงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง 
Web Applications ม.4-ม.6  เหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาค 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

5 นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6เหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงาน
หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง 
ระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ประเภทข้าราชการครู
ประจ าปี 2559 

เกียรติบัตร 

6 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือ ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงินระดับ
ภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
66 ประจ า ปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

7 นายวรันย์  ปัญญา ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือ ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
7 นายวรันย์  ปัญญา ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงาน

หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 
ระดับภาครางวัลเหรียญทองงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 
ที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

8 นายอภิวัฒน์  พวงล าใย ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์
กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ประเภทข้าราชการครู
ประจ าปี 2559 

เกียรติบัตร 

9 นายยศ  กันทายวง ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
4 ระดับประเทศ 

เกียรติบัตร 

ครผูู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นางราตรี  ค าปัน ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง

การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

11 นางจิรปรียา  ชัยทะ ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง  
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ม.4-ม.6ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ
ภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

12 นางพัชรี  สารงาม ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ 
ประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

เกียรติบัตร 

13 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6เหรียญทองระดับภาค 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู  

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 

13 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.4-ม.6 เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 3ระดับภาคงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

เกียรติบัตร 

14 นางสาวจิรสุดา  กุมาลี ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง  
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ม.4-ม.6ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอน  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ
ภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 


