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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ผลงาน/รางวัลของนักเรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 เด็กหญิงปานชีวา  หินทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเขียนตามค าบอก สพม.36 17/มิ.ย/59 
2 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช านาญหล่อ ชมเชย เขตพ้ืนที่ การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ สพม.36 17/มิ.ย/59 

3 นางสาวปพิชญา  เชื้อประเสริฐศักดิ์ ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเขียนตามค าบอก สพม.36 17/มิ.ย/59 
4 นางสาวมัลริษา  เก่งการ ชมเชย เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเขียนเรียงความ สพม.36 17/มิ.ย/59 
5 เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
6 นายสุทธิพงษ์  บ ารุงนา รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
7 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนภัทร์ธีนันท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 28-30/ก.ย/59 
8 นางสาวมัลริษา  เก่งสาร รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 28-30/ก.ย/59 
9 เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ สพม.36 28-30/ก.ย/59 
10 นางสาวธนัญญา  มิ่งขวัญ รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ สพม.36 28-30/ก.ย/59 
11 เด็กชายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์ ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
12 เด็กหญิงนนท์ธิรา  วงศ์ไชย ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
13 เด็กหญิงอทิตยา  ธะดวงศร ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
14 นางสาวณัฐวดี  พิลึกเรือง รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
15 นางสาวศศินบุญ  ลีลาวณิชย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
16 นางสาวใจเอ้ือ  ไชยเสน รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 28-30/ก.ย/59 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
17 เด็กหญิงปานชีวา  วงศ์ไชย รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 

11 (8 บท)  
สพม.36 28-30/ก.ย/59 

18 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช านาญหล่อ รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 
11 (8 บท)  

สพม.36 28-30/ก.ย/59 

19 นายเอกพงษ์วาทิกทินกร เหรียญเงิน เขตพ้ืนที่ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่                 
อินทรวิเชียรฉันท์11 (8 บท) 

สพม.36 28-30/ก.ย/59 

20 นายวิทวัส  ปวงวงค ์ เหรียญเงิน เขตพ้ืนที่ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่                 
อินทรวิเชียรฉันท์11 (8 บท) 

สพม.36 28-30/ก.ย/59 

21 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนบ้าน เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA สพม.36 28-30/ก.ย/59 
22 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสพิมสาร รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
23 เด็กหญิงธัญสินี  รุ่งแสง รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
24 เด็กชายจตุรวิทย์  กาเบา รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
25 นางสาวศุภาพร  จันทร์โรจนี รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
26 นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ษา รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
27 นางสาววรัญญา  ช านาญหล่อ รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 28-30/ก.ย/59 
28 เด็กหญิงกณิการ์  แสนมา รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 
29 เด็กชายถิรวุฒิ  เชิดชน รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 
30 เด็กหญิงชนิกานต์  ยะรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

133 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
31 นางสาวกัญญาพัชร  สิงห์แก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 
32 นางสาวกานต์พิชชา  นามเมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 
33 นางสาววราภรณ์  มั่งค่ัง รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตพ้ืนที่ การแข่งขันประกวดยุวบรรณารักษ์           สพม.36 28-30/ก.ย/59 
34 เด็กชายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์ เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ. 14-16/ธ.ค/59 
35 เด็กหญิงนนท์ธิรา  วงศ์ไชย เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ. 14-16/ธ.ค/59 
36 เด็กหญิงอทิตยา  ธะดวงศร เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ. 14-16/ธ.ค/59 
37 เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ. 14-16/ธ.ค/59 
38 เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ. 14-16/ธ.ค/59 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หนว่ยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 น.ส.กนกนารา   ธาดาธนากร เหรียญทองอันดับ 3 จังหวัด สวดมนต์แปลไทย-อังกฤษ  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 66 

สพม. 36 
 

29-30 ก.ย. 
2559 2 น.ส.ณัฐนรี   ดีรัก 

3 น.ส.ชลดา  เงินเย็น 
4 น.ส.วริศรา  ปู่จันทร ์
5 ด.ญ.เวทิกา  หงษ์สี่ 
6 ด.ญ.ธัญชนก  เชื้อบุญยืน 
7 ด.ญ.ธัญรดา  รุ่งแสง 
8 ด.ญ.นริศรา  ปิติยาภิรมย์ 
9 ด.ญ.ปุญญาณินทร์  ถิ่นล าปาง 
10 ด.ญ.ปุณณภัสสร  เครือมา 
11 ด.ช.กันตพัฒน์   เดชบุญ เหรียญทองอันดับ 5 ภาค ภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
66 

สพฐ. 14 ธ.ค. 2559 
12 ด.ช.กิตติทัต   มหานิล 
13 ด.ช.กุลพิศาล   ค ามี 
14 ด.ช.ดิถดนัย   ทาทาน 
15 ด.ญ.สิดาพร  ฟองฟู 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
16 นายศุภชีพ  พรหมทอง เหรียญทองอันดับ 1  

 
จังหวัด เพลงคุณธรรม ม.ปลาย  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 17 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา 

18 น.ส.มนธิญา  ตาวงศ ์
19 นายพิธิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์
20 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง 
21 นายศุภชีพ  พรหมทอง เหรียญทองอันดับ 4 ระดับภาค ภาค เพลงคุณธรรม ม.ปลาย  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพฐ. 14 ธ.ค. 2559 
22 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา 
23 น.ส.มนธิญา  ตาวงศ ์
24 นายพิธิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์
25 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง 
26 นายณภัทร  จุฑารัตน์ เหรียญทองชนะเลิศ 

 
จังหวัด โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 27 น.ส.พรพรรณ  อุทธโยธา 

28 น.ส.ฐิติยา  นาต๊ะ 
29 น.ส.ปวิชญา  ขวัญใจ 
30 น.ส.ชนัญชิดา  สิกรสมศักดิ์ 
31 นายณภัทร  จุฑารัตน์ เหรียญเงิน ภาค โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพฐ. 14 ธ.ค. 2559 
32 น.ส.พรพรรณ  อุทธโยธา 
33 น.ส.ฐิติยา  นาต๊ะ 
34 น.ส.ปวิชญา  ขวญัใจ 
35 น.ส.ชนัญธิดา  จักรสมศักดิ์ 

 
 
 
 



 

 

 

 

136 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
36 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง ชนะเลิศ จังหวัด บรรยายธรรม ม.ปลาย วัฒนธรรมจังหวัด

พะเยา 
17 ก.พ. 2560 

37 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง อันดับที่ 3 ภาค บรรยายธรรม ม.ปลาย กระทรวงวัฒนธรรม 10 มี.ค. 2560 
38 ด.ญ.จุฑามาศ  ปริโยทัย เหรียญทอง ภาค เพลงคุณธรรม ม.ต้น  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
 

สพฐ. 14 ธ.ค. 2559 
39 ด.ญ.ชนิตา  มงคล 
40 ด.ญ.ณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร 
41 ด.ญ.ธิติสุดา  เดชะบุญ 
42 ด.ญ.เจณิสรา  สกุลเจีนมใจ 
43 นางสาวธนวรรณ  นุ่มยองใย ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ คณะสงฆ์จังหวัด

พะเยา 
13 ก.ค. 2559 

44 ด.ช.กันตพัฒน์   เดชบุญ เหรียญทอง เขตพ้ืนที
การศึกษา 

ภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดพะเยา 
 ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 45 ด.ช.กิตติทัต   มหานิล 

46 ด.ช.กุลพิศาล   ค ามี 
47 ด.ช.ดิถดนัย   ทาทาน 
48 ด.ญ.สิดาพร  ฟองฟู 
49 นายสมิทธิ์  สุยะเพ้ียง เหรียญทอง เขตพ้ืนที่

การศึกษา 
เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัดพะเยา 
 ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

137 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
50 น.ส.อริสรา  สิงห์แก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา 
17 ก.พ. 2560 

51 น.ส.นภัสสร  ยังเจริญ 
52 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง 
53 น.ส. วิรัญญา  ช านาญหล่อ 
54 น.ส.ยุติขา  จักร์เทพวงศ์ 
55 นายธนากร  วชิรพันธ์สถิต เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด มารยาทไทย ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 56 น.ส.ปิยาภรณ์  เสธา 

57 นายธนากร  วชิรพันธ์สถิต เหรียญทอง ภาค มารยาทไทย ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพฐ. 14 ธ.ค. 2559 
58 น.ส.ปิยาภรณ์  เสธา 

59 ด.ช.พลพล  จันทร์ทัน เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด โครงงานคุณธรรม ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 

สพม.36 29-30 ก.ย. 
2559 60 ด.ช.สิรวิชญ์  ปาเอ้ือม 

61 ด.ญ.จิรชยา  ไชยมงคล 
62 ด.ญ.พรพิมล  วงศ์จ าปา 
63 ด.ญ.ณหทัย ธงศร ี
64 ด.ช.พลพล  จันทร์ทัน เหรียญทองชนะเลิศ ภาค โครงงานคุณธรรม ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพฐ. 15 ธ.ค. 2559 
65 ด.ช.สิรวิชญ์  ปาเอ้ือม 
66 ด.ญ.จิรชยา  ไชยมงคล 
67 ด.ญ.พรพิมล  วงศ์จ าปา 
68 ด.ญ.ณหทัย ธงศร ี
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
64 ด.ช.พลพล  จันทร์ทัน เหรียญทองอันดับ 7 ประเทศ โครงงานคุณธรรม ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 

สพฐ. 30 ม.ค. 2559 
65 ด.ช.สิรวิชญ์  ปาเอ้ือม 
66 ด.ญ.จิรชยา  ไชยมงคล 
67 ด.ญ.พรพิมล  วงศ์จ าปา 
68 ด.ญ.ณหทัย ธงศร ี
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 เด็กชายจิรายุ  น าไพศาล เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

โครงการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์     ( TME ) 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม/
สสวท.ร่วมกับธนาคารออมสิน 
และบรษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 

25 
พฤศจิกายน 

2559 

2 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียม
ใจ 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

3 เด็กชายกิตตทัต  พงษ์พนัศ เกยีรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

4 เด็กชายนพภิญโญ  สอนใจ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

5 เด็กชายไอศูนย์  จันจองค า เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

6 เด็กชายดรัณภพ  รัตนสีนุราง
กูร 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

7 เด็กชายนราธร  คงพิบูลย์กิจ เกียรตบิัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

8 เด็กหญิงปวิตรา  ผ่องสวัสดิ์กุล เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จังหวัด 

9 เด็กชายภานุวัฒน์  อารยะกุล
สกล 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
/สพม.36 

วันที่ 29 
กันยายน  
2559 

10 นายกรวิทย์  ฟองแก้ว เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

11 เด็กหญิงจุรีพร  ขันทะคุณ เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ม.1-ม.3 

12 เด็กหญิงเปมิกา  สุยะราช เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ 
13 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
14 นางสาวกาญจนา  อุตสาห์ เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ม.4-ม.6 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
/สพม.36 

วันที่ 29 
กันยายน  
2559 

15 นางสาวพรสุดา  บัวตูม เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 
16 นางสาวพิมทิพย์  โยวัง เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 

17 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมณีวรรณ ์ เหรียญเงิน เขตพื้นที่ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ

ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ม.1-ม.3 

18 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  บุญตัน เหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
19 เด็กหญิงวาริสสา  สมณ ี เหรียญเงิน เขตพื้นที่ 

20 นางสาวเอมิกา  ศรีกันไชย เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ

ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ม.4-ม.6 

21 นางสาวอภิชญา  ยอดยา เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 
22 นางสาววัชราภรณ์  หรรษา เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 

23 เด็กชายจิรายุ  น าไพศาล เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP  
ม.1-ม.3 

24 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 

25 นางสาวหทัยภัทร  จรัสดาราแสง เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP  
ม.4-ม.6 

26 นายนพนนท์  พลูค า เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพื้นที่ 

 
 
 
 



 

 

 

 

141 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
27 เด็กชายนพภิญโญ  สอนใจ เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เขตพื้นที่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกค าใต้

วิทยาคม 
/สพม.36 

วันที่ 29 กันยายน  
2559 28 นางสาวอัญชากานต์  โยมา เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เขตพื้นที่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 

29 เด็กชายภานุวัฒน์  อารยะกุลสกล เหรียญเงิน ภาค 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง/
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 13-16 
ธันวาคม พ.ศ. 

2559 
 

30 นายกรวิทย์  ฟองแก้ว เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาค 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
31 เด็กหญิงจุรีพร  ขันทะคุณ เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธบิายทาง

คณิตศาสตร์ม.1-ม.3 

32 เด็กหญิงเปมิกา  สุยะราช เหรียญทองแดง ภาค 

33 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข เหรียญทองแดง ภาค 

34 นางสาวกาญจนา  อุตสาห์ เหรียญเงิน ภาค การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ม.4-ม.6 

35 นางสาวพรสุดา  บัวตูม เหรียญเงิน ภาค 

36 นางสาวพิมทิพย์  โยวัง เหรียญเงิน ภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

142 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
37 นางสาวเอมิกา  ศรีกันไชย 

เหรียญทอง 

ภาค การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ

ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ม.4-ม.6 จังหวัดล าปาง/

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 13-16 
ธันวาคม พ.ศ. 

2559 
 

38 นางสาวอภิชญา  ยอดยา ภาค 

39 นางสาววัชราภรณ์  หรรษา ภาค 

40 เด็กชายจิรายุ  น าไพศาล 
เหรียญทองแดง 
 

ภาค การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP ม.1-ม.3 
41 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว ภาค 

42 นางสาวหทัยภัทร  จรัสดาราแสง 
เข้าร่วมการแข่งขัน 

ภาค การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP ม.4-ม.6 
43 นายนพนนท์  พลูค า ภาค 

44 เด็กหญิงธนภรณ ์ วังวล  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.

2559 รอบแรก 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 

45 เด็กหญิงกวิสรา  งานด ี  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
46 เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
47 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
48 เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
49 เด็กชายทองกันธิชาต ิ ทองกันทา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
50 เด็กชายประสิทธิ ์ ภิธรรมมา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
51 เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
52 เด็กหญิงภัทรมล  ใจมั่น  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
53 เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒ ิ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
54 เด็กชายศุภกฤต  เอ้ือหยิ่งศักดิ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 

 

 



 

 

 

 

143 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
55 เด็กชายชิษณุพงศ ์ ฟูแสง  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 

 
56 เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
57 เด็กหญิงณัฐชยา  ลัมยศ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
58 เด็กชายดนุรุจ  สมฤทธิ ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
59 เด็กชายทักษ์ดนัย  จารูจ ารัส  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
60 เด็กหญิงธนภรณ ์ ใจวัง  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
61 เด็กชายธีรธร  ใจอยู่  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
62 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
63 เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
64 เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
65 เด็กชายรณกฤต  เพียรการ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
66 เด็กหญิงลภัสรดา  อานนท ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
67 เด็กหญิงวรวลัญช์  น าสินจรรยาสุข  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
68 เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยด ี  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
69 เด็กหญิงหทัยจิตร  ไชยวุฒ ิ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
70 เด็กชายอิศรานุวัฒน ์ เร่งมา  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
71 เด็กชายกิตตทัต  พงษ์พนัศ  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
72 เด็กหญิงประภาสิร ิ ใจด ี  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
73 เด็กชายไอศูรย์  จันจองค า  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
74 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวิชัย  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
75 เด็กหญิงกัญญ์ธิสา  บุญตัน  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 

 

 



 

 

 

 

144 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
76 เด็กหญิงเก้ือการย์  ปุญญมัย  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 77 เด็กชายเจษฏากร  วังวิเศษ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 

78 เด็กชายชโลทร  ละมัย  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
79 เด็กหญิงณหทัย  แก้วบุญเสริฐ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
80 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมณีวรรณ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
81 เดก็ชายทิวัตถ ์ แก้วมา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
82 เด็กชายธนกฤต  ไชยชนะ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
83 เด็กหญิงธัญภัค  พานิชประภา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
84 เด็กหญิงธัญรดา  สมศรี  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
85 เด็กหญิงบุษกร  เรืองขจรเมธี  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
86 เด็กหญิงเบญญภา  บุญวงค ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
87 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณลพ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
88 เด็กหญิงภิญญพัฒน ์ สิงคราช  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
89 เด็กหญิงศุภสุดา  จงประสิทธิก์ุล  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
90 เด็กชายกรกฤต  ผัดวงศ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
91 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตวิชัย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
92 เด็กชายกันตชาต  ชวนะวิรัช  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
93 เด็กหญิงเจตสุภา  ค าอ้าย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
94 เด็กหญิงชนากานต ์ ก๋าอินตา  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
95 เด็กชายโชติวิทย ์ ธรรมศิลป์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
96 เด็กหญิงดาราพร  สร้อยเพชร  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
97 เด็กชายถิรวุฒ ิ ค าอ้าย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 

 

 



 

 

 

 

145 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
98 เด็กหญิงธันยาชนก  สิทธินนท ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 99 เด็กชายนพภิญโญ  สอนใจ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 

100 เด็กหญิงนลิน  ดูเบย์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
101 เด็กชายปธานิน  ฟองขาว  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
102 เด็กหญิงพรแพรวา  ผลด ี  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
103 เด็กหญิงพรหมพรพิชญวี  จันทร์สุขศรี  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
104 เด็กหญิงพิชญา  ผลเจริญ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
105 เด็กชายพีรพัฒน ์ วงค์วาลเรือน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
106 เด็กชายพุฒิเมธ  พวงมะล ิ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
107 เด็กหญิงภิญญดา  นามบ้าน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
108 เด็กหญิงศิบุญตรัตน์  พ่วงมาล ี  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
109 เด็กหญิงศิริขวัญ  เพลาวัน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
110 เด็กชายแสนฟ้าหลวง  ตรีวงศ์อมตะ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
111 เด็กชายกันตพัฒน ์ เดชบุญ  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
112 เด็กชายกุลพิศาล  ค ามี  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
113 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ก าจรพานิชเจริญ  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
114 เด็กหญิงชลันธร  ชุมภู  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
115 เด็กชายดรัณภพ  รัตนสีนุรางกูร  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
116 เด็กหญิงธนัญญา  เครือสาร  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
117 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ค าพันธ ์  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
118 นายนราธร  คงพิบูลย์กิจ  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
119 นางสาวปราณชีวา  หินทอง  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 

 

 



 

 

 

 

146 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
120 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนภัทร์ธีนันท ์  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 121 เด็กชายภานุวัฒน ์ อารยะกุลสกล  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 

122 นางสาวสุภาสิน ี ภูมิโคกรักษ์  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
123 เด็กหญิงอิสริยา  คูสุวรรณ  รางวัลเหรียญทอง เขตพื้นที่ 
124 เด็กหญิงกฤติญารัตน์  ฐานพานิช  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
125 เด็กชายกิตติทัต  มหานิล  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
126 นางสาวจิลชาริณีย ์ ลิน  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
127 เด็กหญิงณัชชา  จันต๊ะนาเขต  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
128 เด็กหญิงณัฏฐนิตย์  สนองญาต ิ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
129 เด็กชายณัฐสธน  สักลอ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
130 เด็กชายธนกร  ไชยชนะ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
131 เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
132 เด็กชายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
133 เด็กหญิงธัญพิมล  นนทวงศ ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
134 เด็กหญิงธัญวลัย  เทพละออ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
135 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
136 เด็กหญิงบัวสอน  สุทธจรรยา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
137 เด็กหญิงปภาวี  พุทธษร  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
138 เด็กชายปรวิทย ์ วีระชัย  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
139 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริยาใจ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
140 เด็กหญิงปุณยนุช  เผ่ากันทะ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
141 นางสาวพวงนภา  เมืองมา  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
142 เด็กหญิงพิชชาพร  ราชจริต  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม/
สพม.36 

วันที่ 22 
มกราคม 2560 143 เด็กหญิงพิชญ์ชาภา  อาทนิตย ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 

144 เด็กหญิงพิชญาภา  รักชาต ิ  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
145 เด็กชายวีรากร  สถาพรพิบูลย ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
146 นางสาวศิขรินธาร  ใจมิภักดิ์  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
147 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทอน  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
148 เด็กหญิงศิริพันธ์  กาเผือก  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
149 นางสาวอาบทิพย ์ คนด ี  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
150 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เหมะภูษิต  รางวัลเหรียญเงิน เขตพื้นที่ 
151 เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
152 เด็กหญิงกัญญาวีร ์ แสนบ้าน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
153 นางสาวกัณฐภรณ ์ ศรีวิชัย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
154 เด็กชายจตุรวิทย ์ กาเบา  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
155 เด็กหญิงจิณณพัต  ค าโมนะ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
156 เด็กหญิงชยุดา  ทวีวัฒนสมบูรณ ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
157 นางสาวชัญญานุช  จินดากุล  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
158 นางสาวณัชชา  พนาไพศาลสกุล  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
159 เด็กชายณัฏฐ์ชนน  ไชยเมือง  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
160 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันกูล  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
161 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังสันติธรรม  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
162 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะไชย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
163 เด็กชายธนพัต  เมืองใจ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
164 เด็กหญิงนนท์ธิรา  วงศ์ไชย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2559 รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม/สพม.36 

วันที่ 22 มกราคม 
2560 165 เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเวียง  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 

166 เด็กชายปวริศ  มหาวรรณศรี  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
167 เด็กหญิงปวิตรา  ผ่องสวัสดิ์กุล  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
168 เด็กหญิงปานชีวา  วงศ์ไชย  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
169 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญใจ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
170 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมสาร  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
171 เด็กหญิงพิมพ์วรัญธ์  รัตนอ าพัน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
172 เด็กชายภัทรเจริญ  สายก้อน  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
173 เด็กชายเมธาพันธ ์ ปวิชสิทธิพัฒน ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
174 เด็กหญิงวิชารัตน ์ เตชะเมา  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
175 เด็กชายวิทวัส  สอนใจ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
176 เด็กชายศาสตรา  พานิชยานนท ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
177 เด็กหญิงสิดาพร  ฟองฟู  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
178 เด็กหญิงสุพรรณิการ ์ ขายของ  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
179 เด็กหญิงหทัยกานต ์ อินท์ถิรธนาคุปต ์  รางวัลเหรียญทองแดง เขตพื้นที่ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1. นางสาวอัญชิสา  แสงสว่าง เหรียญทองชนะเลิศ ภาค Impremptu Speech ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 

4 ก.ค. 2559 

2. นายอนันตพงษ์  ผลมาก เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ดอกค าใต้
วิทยาคม/สพม.36 

28-30 ก.ย.
2559 

3. นายอนันตพงษ์  ผลมาก เหรียญทอง ล าดับที่ ภาค การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ล าปางกัลยาณี/
สพฐ 

15-16 ธ.ค.
2559 

4. นางสาวดนยา  เตปิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญทอง 

ภาค เขียนตามค าบอกภาษาญี่ปุ่น รร.ยุพราชวิทยาลัย/
สพม.34 

26 ส.ค.2559 

5. นางสาวกัญญาวีร์  เจนใจ รองชนะเลิศ อันดับ 2 
เหรียญทอง 

ภาค เขียนตามค าบอกภาษาญี่ปุ่น รร.ยุพราชวิทยาลัย/
สพม.34 

26 ส.ค.2559 

6. นางสาวปพิชญา  ค าฮอม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญทอง 

 

ภาค สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น รร.ยุพราชวิทยาลัย/
สพม.34 

26 ส.ค.2559 

7. นางสาวกัญญาวีร์  เจนใจ รองชนะเลิศ อันดับ 2 
เหรียญทอง 

ประเทศ เขียนตามค าบอกภาษาญี่ปุ่น สถาบันการจัดการ
ปัญญา ภวัฒน์  

จ.นนทบุรี 
 

18 ก.ย.2559 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
8. นางสาวปพิชญา  ค าฮอม ระดับเหรียญทอง ประเทศ สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น สถาบันการจัดการ

ปัญญา ภวัฒน์  
จ.นนทบุรี 

18 ก.ย.2559 

9. นางสาวดนยา  เตปิน ระดับเหรียญเงิน ประเทศ เขียนตามค าบอกภาษาญี่ปุ่น สถาบันการจัดการ
ปัญญา ภวัฒน์  

จ.นนทบุรี 

18 ก.ย.2559 

10. นางสาวเจนอักษร  นันทชัย ระดับเหรียญทอง ภาค การทดสอบทักษะการใช้
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช 

สนง.ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 

4 ก.ค. 2559 

11. นายกิตตภิณ  อ่อนวงค์ ระดับเหรียญเงิน เขตพ้ืนที่ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

12 นางสาวเจนอักษร  นันทชัย ระดับเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันเล่านิทาน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

13. นางสาวอินทุอร  อินต๊ะ ระดับเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันคัดลายมือ ม.ปลาย ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
14. นายอนันตพงษ์  ผลมาก เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย

พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

15. นายภานุวัฒน์  สพานแก้ว เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

16. นางสาวจิณณพัต  เครือวงศ์ เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

17. นางสาวสุวรรณา  ธนะวงค์ เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

18. นางสาววรดา  มูลสอน เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

 

27 ส.ค. 2559 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
19. นางสาวเอ้ือการย์  นามเมือง เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย

พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

20. นางสาวพิมพ์ชนก  ต่อมค า เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

21. นางสาวชลภัสสรณ์  เครือวงศ์ เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

22. นางสาวอริสรา  สิงหืแก้ว เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

23. นางสาวอคิราภ์  โนกุล เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

 

27 ส.ค. 2559 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
24. นางสาวศศิธร  วาระเลิศ เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย

พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

25. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์ เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

26. นางสาวชลธาร  จ ารัส เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันระบ าเพลงจีน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน  
รร.เวียงป่าเป้า 

27 ส.ค. 2559 

27. นายวิทวัส  สมวรรณ เหรียญทอง  ภาค ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น  
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 

28. นางสาวพรจิรา  ศิริวัฒนา ชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่ม รร.
มัธยมศึกษา 
กลุ่มย่อยที่ 5 
จังหวัดพะเยา 

Mulit Skills Competition กลุ่ม รร.มัธยมศึกษา 
กลุ่มย่อยที่ 5 จังหวัด

พะเยา 

4 ก.ค. 2559 

29. นางสาวพรจิรา  ศิริวัฒนา ชนะเลิศ เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ Mulit Skills Competition เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36  

9 ก.ค. 2559 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
30. นางสาวพรจิรา  ศิริวัฒนา ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับ

ศึกษาธิการ 
ภาค 16  

Mulit Skills Competition ระดับศึกษาธิการ ภาค 
16 

ส.ค. 2559 

31. เด็กหญิงธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล  เหรียญทอง ชนะเลิศ กลุ่ม รร.
มัธยมศึกษา 
กลุม่ย่อยที่ 5 
จังหวัดพะเยา 

การแข่งขันเล่านิทาน  story 
telling ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  

สพม.36 4 ก.ค. 2559 

32. เด็กหญิงธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล  เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่
การศึกษา สพ

ม.36 

การแข่งขันเล่านิทาน  story 
telling ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  

สพม.36 9 ก.ค. 2559 

33. เด็กหญิงธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล  เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ
ศึกษาธิการ 
ภาค 16 

การแข่งขันเล่านิทาน  story 
telling ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  

ระดับศึกษาธิการ ภาค 
16 

ส.ค. 2559 

34. นางสาวกานต์ธิดา    เผ่าตุ้ย เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ดอกค าใต้
วิทยาคม/สพม.36 

28-30 ก.ย. 
2559 

35. นางสาวพรรลดา  วงศ์ไชยา เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ดอกค าใต้
วิทยาคม/สพม.36 

28-30 ก.ย. 
2559 

36. นางสาวกานต์ชนา  หวลอารมณ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ดอกค าใต้
วิทยาคม/สพม.36 

28-30 ก.ย. 
2559 

37. นางสาวเบญจมาศ  นิลซีก เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

รร.ดอกค าใต้
วิทยาคม/สพม.36 

28-30 ก.ย. 
2559 

 

 



 

 

 

 

155 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หนว่ยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
38. นายภัทรพงศ์  องคสิงห เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

ระดับฃั้น ม.4-6 
รร.ดอกค าใต้

วิทยาคม/สพม.36 
28-30 ก.ย. 

2559 
39. นางสาวกานต์ธิดา    เผ่าตุ้ย เหรียญทองแดง ภาค ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

ระดับฃั้น ม.4-6 
โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 

40. นางสาวพรรลดา  วงศ์ไชยา เหรียญทองแดง ภาค ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 

41. นางสาวกานต์ชนา  หวลอารมณ์ เหรียญทองแดง ภาค ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

 

14-16 ธ.ค. 
2559 

42. นางสาวเบญจมาศ  นิลซีก เหรียญทองแดง ภาค ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 

43. นายภัทรพงศ์  องคสิงห เหรียญทองแดง ภาค ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับฃั้น ม.4-6 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 

44. เด็กชายขจรวิทย์  วงค์ไชย เหรียญเงิน ภาค การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
ม.ต้น 

โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี สพม.35 
จังหวัดล าปาง  

14-16 ธ.ค. 
2559 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
45. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ Story Telling  พะเยาพิทยาคม/ สพ

ม.36 
4 ก.ค. 559 

46. ด.ญ. ธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล เหรียญทองชนะเลิศ กลุ่มย่อย 5 Story Telling สพม.36 กลุ่มที 5 4 ก.ค. 59 
47. ด.ญ.ธัญวลัย เทพละออ เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด Multi Skill ร.ร.พะเยาพิทยาคม 4 ก.ค. 59 
48. ด.ญ.ธัญวลัย เทพละออ เหรียญทอง ที่ 2 เขตพ้ืนที่ Multi Skill ร.ร.สามัคคีวิทยาคม 4 ก.ค. 59 
49. น.ส. พรจิรา ศิริวัฒนา 

เหรียญทองชนะเลิศ 
ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Multi Skill Competition ร.ร.พะเยาพิทยาคม 4 ก.ย. 59 

50. นายณภัทร จุฑารัตน์ เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ แข่งขันทักษะวิชาการ สพม.36 กลุ่มที 5 4 ก.ย. 59 
51. น.ส. พรจิรา ศิริวัฒนา เหรียญทองชนะเลิศ กลุ่มย่อย 5 Multi Skill Competition ร.ร.พะเยาพิทยาคม 4 ก.ย. 59 
52. น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษาธิการ

ภาค 16 
Story Telling สพป แพร่ เขต 1 6 ส.ค. 59 

53. ด.ญ. ธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล เหรียญทองชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Story Telling สพป แพร่ เขต 1 6 ส.ค. 59 

54. น.ส. พรจิรา ศิริวัฒนา เหรียญทองชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Multi Skill Competition สพป แพร่ เขต 1 6 ส.ค. 59 

55. น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Story Telling - - 

56. นายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์ ชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Impromptu Speech - - 

57. ด.ช. เจตน์ โคลล์เวอร ์
เหรียญเงิน ม.ต้น Impromptu Speech 

ร.ร.ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

9 ก.ค. 59 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
58. ด.ช. เจตน์ โคลล์เวอร ์ ชนะเลิศเหรียญทอง ม.ต้น Impromptu Speech ร.ร.พะเยาพิทยาคม 4 ก.ย. 59 
59. น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ Story Telling สพม.36 กลุ่มที 5 4 ก.ค. 59 

60. น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ชนะเลิศเหรียญทอง ภูมิภาค Story Telling สพม.36 กลุ่มที 5 4 ก.ค. 59 

61. นายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์ รองชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ในระดับศึกษาธิการภาค 16 
ประเภท Impromptu 
Speech การพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษโดยฉับพลัน 

ร.ร.อนุบาลแพร่ 6 ส.ค. 59 

62. ด.ญ. ธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ Story Telling ร.ร.ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

9 ก.ค. 59 

63. น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ Story Telling ร.ร.ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

9 ก.ค. 59 

64. ด.ญ. ธฤษวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล เหรียญทองชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Story Telling - - 

65. น.ส. พรจิรา ศิริวัฒนา เหรียญทองชนะเลิศ ศึกษาธิการ
ภาค 16 

Multi Skill Competition - - 

66. นายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์ ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ Impromptu Speech - - 
67. น.ส.กานต์ธิดา  เผ่าตุ้ย  เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
68. นางสาวพรรลดา  วงศ์ไชยา เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
69. นายภัทรพงศ ์ องคสิงห เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
70. นางสาวเบญจมาศ  นิลซีก เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
71. นางสาวกานต์ชนา  หวลอารมณ์ เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
72. นายอภิสิทธิ์  จรูญรัตนวิเชียร เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
73. นายวิทวัส  สมวรรณ เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
74. นายนิติ  ชอบธรรม เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
75. นายพรรธนกรณ์  เดชาสินธ์เจริญ เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
76. นายณัฐภัณฑ์  ผมด าดก เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครสั้นภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
77. นายอนันตพงษ์  ผลมาก เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 
78. น.ส. อัจฉราลักษณ ์ แลสันกลาง เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษา

ฝรั่งเศส 
โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 

79. น.ส. สิริยากร  อ่ิมใจ เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 

80. เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 

81. นางสาวเจนอักษร  นันทชัย เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

โรงเรียนดอกค าใต้ 28-30 ก.ย. 59 

82. น.ส. พรจิรา ศิริวัฒนา เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ Multi Skill Competition ร.ร.ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

9 ก.ค. 59 

83. นายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์ เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ Impromptu Speech ร.ร.ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

9 ก.ค. 59 

 
 
 
 



 

 

 

 

159 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 1. เด็กชายพิทูร  ค าปันติ๊บ 

2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  วงษ์เวช 
3. เด็กหญิงพิมพ์วรัญธ์รัตนอ าพัน 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ภาค การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

27- 29 ก.ค. 2559 

2 1. นายศิวกร  วิสุทธินันท์ 
2. นายศุภกิณห์  เลิศค า 
3. อมราลักษณ์ ตั้งธนพนต์ 

เหรียญเงิน ภาค การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

27- 29 ก.ค. 2559 

3 1. นางสาวณัฐชา  แก้วรากมุข 
2. นางสาวอันธิกา  กันยานะ 

เหรียญทอง
อันดับ 1 

ภาค การประกวดโครงงานประเภท
น าเสนอแบบบรรยายเป็น
ภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

24- 26 ก.ค. 2559 

4 1. นางสาวบุณยนุช  หัสกิจ 
2. นางสาวหฤทัย  ปิกจุมปู 

เหรียญทอง ภาค การประกวดโครงงานประเภท
น าเสนอแบบบรรยายเป็น
ภาษาไทย สาขาชีววิทยา 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

24- 26 ก.ค. 2559 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
5 1. นายวิทวัส  ยะตา 

2. นางสาวรุ่งทิพยธิมงคล 
3. นางสาวรุ่งนภา  จันทร์มูล 

เหรียญเงิน ภาค การประกวดโครงงานประเภท
น าเสนอแบบโปสเตอร์  
สาขาชีววิทยา 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

24- 26 ก.ค. 2559 

6 1. นางสาวบุณยนุช  หัสกิจ 
2. นางสาวหฤทัย  ปิกจุมปู 

เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาขาชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

18- 20 ส.ค. 2559 

7 1. เด็กชายพิทูร  ค าปันติ๊บ 
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  วงษ์เวช 
3. เด็กหญิงพิมพ์วรัญธ์รัตนอ าพัน 

เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขากายภาพเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

18- 20 ส.ค. 2559 

8 1. เด็กหญิงคิมธาดา  ขวัญใจ 
2. เด็กหญิงปามาลิน  ค ามาเร็ว 
3. เด็กชายอริศวัฒน์  ตรีศรีสิริ 

เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

18- 20 ส.ค. 2559 

 
 
 
 



 

 

 

 

161 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
9 1. เด็กหญิงชลันธร  ชุมภ ู

2. เด็กหญิงจีฌาญา  เผ่ากันทะ 
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเวียง 

เชิดชูเกียรติ ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นสาขาชีวภาพ เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และคณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ 

18- 20 ส.ค. 2559 

10 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  ช านาญยา 
2. เด็กหญิงพิชญา  ผลเจริญ 
3. เด็กหญิงวาริสสาสมณี 

รางวัลที่ 3 ภาค กิจกรรมการประกวดชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่อง
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และ 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

18 - 20 ส.ค. 2559 

11 1. เด็กชายณัฐวรา  จิตตางกูร 
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนภัทร์
ธีนันท์ 

ชมเชย ภาค กิจกรรมการแข่งขัน
กระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และ 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

18- 20 ส.ค. 2559 

12 1. นางสาวสรัลชนา  เดชบุญ 
2. นางสาวสิตาพัชร์เกียรติบรรจง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันตอบปัญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ส.ค. 2559 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

162 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
13 1. นางสาวศวิตา ดูดี 

2. นางสาวอภิชญา  แก้วมี 
3. นางสาวสุทธิดา  นุชถาวรลักษณ์ 

เหรียญทอง ภาค กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 – 16 ธ.ค. 2559 

14 1. เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล 
2. เด็กหญิงพิชชาพร ราชจริต  
3. เด็กหญิงภควันต์ กันทะวี  

เหรียญทอง ภาค กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 - 16 ธ.ค. 2559 

15 1. นางสาวมาฆวรรณวรรณแก้ว 
2. นางสาววชิรญาณ์  ใจวงศ์ 
3. นางสาวดิษยา  ท้าวงาน 

เหรียญเงิน ภาค กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559  
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 – 16 ธ.ค. 2559 

 

 

 



 

 

 

 

163 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
16 1. เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา 

2. เด็กชายไอศูรย์  จันจองค า 
3. เด็กหญิงนภชา  ลัมยศ 
4. เด็กหญิงวาริสสาสมณี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

ภาค กิจกรรมการน าเสนอผลงาน
โรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาระดับภูมิภาคภาคเหนือ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) และ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 ม.ค. 2559 
 
 
 

17 1. นางสาวศวิตา ดูดี 
2. นางสาวอภิชญา  แก้วมี 
3. นางสาวสุทธิดา  นุชถาวรลักษณ์ 

เหรียญทอง   
ชนะเลิศ 

จังหวัด กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 
66 ปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

28 - 30 ก.ย. 2559 

18 1. เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล 
2. เด็กหญิงพิชชาพร ราชจริต  
3. เด็กหญิงภควันต์ กันทะวี  

เหรียญทอง   
ชนะเลิศ 

จังหวัด กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 
66 ปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

28 - 30 ก.ย. 2559 

19 1. นางสาวมาฆวรรณวรรณแก้ว 
2. นางสาววชิรญาณ์  ใจวงศ์ 
3. นางสาวดิษยา  ท้าวงาน 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

จังหวัด กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต36 

28 - 30 ก.ย. 2559 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
20 1. เด็กหญิงปวิตรา  ผ่องสวัสดิ์กุล 

2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  วงษ์เวช 
3. เด็กหญิงพิมพ์วรัญธ์รัตนอ าพัน 

เหรียญทอง  
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

จังหวัด กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

28 - 30 ก.ย. 2559 
 
 
 
 

21 1. เด็กชายชนธีร์  ก้อสละ 
2. เด็กชายณัฐวรา  จิตตางกูร 
3. เด็กหญิงชลันธร  ชมภ ู

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

จังหวัด กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต36 

28 - 30 ก.ย. 2559 

22 1. เด็กหญิงปวิตรา  ผ่องสวัสดิ์กุล 
2. เด็กหญิงศิขรินธาร  ใจมิภักดิ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยพะเยา 17 - 19 ส.ค. 2559 

23 1. เด็กชายณัฎฐ์ชนน  ไชยเมือง 
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่ 
3. เด็กหญิงอาริยา  แก้วเขียว 

ชมเชย จังหวัด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยพะเยา 17 - 19 ส.ค. 2559 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 เด็กหญิงมณีวรรณ  เหล่าศิริไพศาลวัฒนา เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนดอกค าใต้

วิทยาคม 
16 ก.ย. 59 

2 เดก็หญิงกันฐิกา  หน่อแก้ว เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

3 เด็กหญิงศุภสุดา  จงประสิทธิ์กุล เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

4 นางสาวณภัทรจงประสิทธิ์กุล เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

5 เด็กหญิงปุณยนุช  หมั่นค้า เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

6 นางสาวพัชรภรณ์  จันทร์งาม เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

7 เด็กชายกรณ์  มูลอินต๊ะ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์  

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

8 นายพร้อมบุญ  อินมาตย์ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

9 เด็กหญิงพุดน้ าบุษย์  จ ารัส 
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเทพ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
10 เด็กชายภานุวัฒน์  วันจะก๋า เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 
เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น   โรงเรียนดอกค าใต้

วิทยาคม 
16 ก.ย. 59 

11 นางสาวชัญญานุช  ทิพย์เดโช เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

12 เด็กหญิงกมลพัฒน์  ช านาญยา 
เด็กหญิงรักษิณาพร  สุวรรณฉัตรศิร ิ
เด็กชายสุทธิชัย   ชาวกล้า 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ประติมากรรม    โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

13 นางสาวกัณฑาภรณ์กินร 
นางสาวจินต์จุฑา  สมัคร 
นายวรากร  ทะยศ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ประติมากรรม    โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

14 นายณัฐดนัย  ใจลา 
นายณัฐภัทร   หาญจริง 
นายธนากร   เชื้อเมืองพาน 
นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์ 
นายวีรภัทร  ปรังเขียว 
นายเกริกเกียรติ   พุทธวงค์ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง    
 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

15 เด็กชายอิศรา  อิรต๊ะฝั้น เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

16 เด็กหญิงสโรชา  เครือค า เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
17 นางสาวรุ่งนภา  ถึงการ 

นายกอปรลาภ  ใจกล้า 
นายกิตติภณ   อ่อนวงษ์ 
นายคุณากร  ทะวง 
นายจักรพรรณ  วงค์ปัญญา 
นางสาวจารุชา  ไชยวงค์ 
นางสาวโสภาวดี  ภูรักษา 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  
 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

18 เด็กชายธีรพัฒน์  ไชยมงคล เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

19 เด็กหญิงสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง  

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

20 เด็กชายเมธาพัน์  ปวิชสิทธิพัฒน์ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากลประเภท
ชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

21 เด็กหญิงศิริรัตน์   ค าอร เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากลประเภท
หญิง  

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

22 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

23 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จินดาชัย เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

24 นายธนภูมิ  ฟองค า เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
25 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงทอง 

เด็กชายธรรม์ปกรณ์  อุณวงค์ 
เด็กชายพงศกร  บ ารุงนา 
เด็กชายวริกธ์ธร  โพธิสิทธิ ์
เด็กชายสุทธิพงษ์  เจนใจ 
เด็กหญิงอักษราภัค  เสมอเชื้อ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง    
 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

26 นางสาวจีระธิดา  ธรรมชัยกุล เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 4 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

27 นายพัฒนิตทนันท์  เผ่าใจมา เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

28 นางสาวปิยะพัตริ  พันธ์พิพิศ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

29 นายศุภสฤษดิ์ปิงเมือง เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

30 นางสาวสุดารัตน์  กัลยา เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง  

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

31 นายนพคุณ  นุขันธ์ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

32 นางสาวปาณิสา   พลพานิช เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง   
 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

 

 



 

 

 

 

169 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
33 นายพจน์  ทะอุด 

นายภุชงค์  นุกูลรักษ์ 
นางสาวมัณฑนา  สิงห์แก้ว 
นายสหัสวรรษ  ธิปั๋น 
นางสาวสุดานี  เรือนหุ่น 
นายอายุวัฒณ์  เกิดสมบัติ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

34 นายกฤษณะ  ประดิษฐ์ 
นายนพคุณ  นุขันธ์ 
นายปฏิภาณ  ภาชนะ 
นายพีรวิชญ์  ใสสม 
นายสุทธิพงษ์  บ ารุงนา 
นางสาววนัชพร  ตั้งสิโชติรัตนสกุล 
นางสาววริศรา  ปัญญาวรรณ์ 
นางสาวอรอนงค์  ทองเรือง 
นางสาวนริศรา  งามหน้า 
นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

14 ก.ย. 59 

35 เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์ 
เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์มาลา 
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงฐิติมา  ช่างค า 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

 

 



 

 

 

 

170 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

 ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
36 เด็กหญิงกชพร  มาลยภรณ์  

เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง 
เด็กหญิงกชวรรณ  จ าลอย 
เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์ 
เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ 
เด็กหญิงกัญจน์พิญช์  พูลจีน 
เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์ 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จินดาชัย 
เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล 
เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน 
เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา 
เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล 
นายฐิติโชต ิ ชัยกหุลาบ 
เด็กหญิงณหทัย  ภูศิร ิ
เด็กหญิงณัชยา  ปงลังสี 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์ 
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  จอมดวง 
เด็กชายดวงชัย  ยอดพล 
เด็กหญิงดาริณี  ขันชัยวงค์ 
เด็กชายธวัชชัย   เสมอเชื้อ 
 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

 

 



 

 

 

 

171 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
37 นายนนทวัฒน์  วิสัย 

เด็กหญิงนิรัชญาพร   ก้อนแปง 
เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก ๋
 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล 
 เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ ์
 เด็กหญิงวนิดา  แปงสาย 
 นายวรายุทธ  เรือนสอน 
 เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา 
 เด็กชายศุภกร  ข าแนวนาค 
เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม 
เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย 
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม 
เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว 
เด็กหญิงเกษมณี  ผลมาก 
เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์  นันตาลิต 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง   

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

16 ก.ย. 59 

38 นางสาวญาณินท์ พันธสีมา 
นางสาวอัจฉรา ค ามี 
นางสาวนริศรา งามหน้า 
นางสาวสุธัญญา ธุระ 
นางสาวชัญญานุช   อุปะละ 
นางสาวณพัฐอร กิติวีระพงศ์ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตนฐาน โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

14 ก.ย. 59 

 

 



 

 

 

 

172 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
39 นางสาวญาณินท์ พันธสีมา 

นางสาวอัจฉรา ค ามี 
นางสาวชลธาร  จ ารัส 
นางสาวสุธัญญา ธุระ 
นางสาวชัญญานุช   อุปะละ 
นางสาวนรมน ณ ล าปาง 
นางสาวนิธิประภาอินเต็ง 
นางสาวธัญญาลักษณ์  สายปิง 
นายถิระ โอภาสฐิติยศ 
นายพชรเอ่ียมมะ 
นายสหัสวรรษ ธิปั๋น 
นายชาตรีสีสมุด 
นายพีรภัทร  ปัญญา 
นายศุภกิตติ์  กาแสน 
นายเกริกเกียรติ   พุทธวงศ์  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

14 ก.ย. 59 

40 เด็กชายชัชนันท์  ทองทา 
เด็กชายชโนดม  จันทอน 
เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา 
เด็กชายสุธิพงษ์   เจนใจ 
เด็กชายธนกฤตแปงแก้ว 
 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

 

 



 

 

 

 

173 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
41 เด็กชายธนกฤต แปงแก้ว 

เด็กหญิงแพรวา ภมรมานพ 
เด็กหญิงณัฐธิดา ขันทะชา 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงกุลธิดา อินอิ่น 
เด็กหญิงเพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน   โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

42 เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์ 
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหยญิงกุลริศา  บุญเสาร์ 
เด็กหญิงปรวรรณแปงณีวงค์ 
เด็กหญิงปิยวรรณ  อิสสระบุตร 
เด็กหญิงวราภรณ์  ใจบุญ 
เด็กหญิงญาณาธิป  ศรีใย 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

เขตพ้ืนที่ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

43 นางสาวพัชรภรณ์  จันทร์งาม 
 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่19 

ภาคเหนือ เขียนภาพไทยประเพณี   จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

44 เด็กชายกรณ์  มูลอินต๊ะ 
 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 22 

ภาคเหนือ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์  

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

45 นายพร้อมบุญ  อินมาตย์ 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 26 

 

ภาคเหนือ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์  

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

 

 



 

 

 

 

174 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
46 เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์ 

เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ 
เด็กหญิงญาณาธิป  ศรีใย 
เด็กหญิงกุลธิดา อินอิ่น 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงณัฐธิดา ขันทะชา 
เด็กหญิงแพรวา ภมรมานพ 
เด็กหญิงเพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
เด็กชายชัชนันท์  ทองทา 
เด็กชายชโนดม  จันทอน 
เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา 
เด็กชายสุธิพงษ ์  เจนใจ 
เด็กชายชุติพนธ์  ปันซุน 
เด็กชายธนกฤตแปงแก้ว 
เด็กชายบูรณาการ  ก าจรเกียรติสกุล 
เด็กชายภูริเดช  สงวนใจ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

เขตพ้ืนที่ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

15 ก.ย. 59 

47 เด็กหญิงพุดน้ าบุษย์  จ ารัส 
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเทพ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 

14 

ภาคเหนือ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด   

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

48 นายนพคุณ  นุขันธ์ เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 15 

ภาคเหนือ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย   

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

 

 



 

 

 

 

175 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
49 เด็กหญิงกมลพัฒน์  ช านาญยา 

เด็กหญิงรักษิณาพร  สุวรรณฉัตรศิร ิ
เด็กชายสุทธิชัย   ชาวกล้า 

เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 

27 

ภาคเหนือ ประติมากรรม    จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

50 นางสาวกัณฑาภรณ์กินร 
นางสาวจินต์จุฑา  สมัคร 
นายวรากร  ทะยศ 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 

16 

ภาคเหนือ ประติมากรรม    จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

51 นายนนทวัฒน์  วิสัย 
เด็กหญิงนิรัชญาพร   ก้อนแปง 
เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก ๋
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล 
เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
เด็กหญิงวนิดา  แปงสาย 
นายวรายุทธ  เรือนสอน 
เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา 
เด็กชายศุภกร  ข าแนวนาค 
เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม 
เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย 
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม 
เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว 
เด็กหญิงเกษมณี  ผลมาก 
เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์  นันตาลิต 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที ่1   

 

ภาคเหนือ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง 

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

 

 



 

 

 

 

176 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
52 เด็กชายธนกฤต แปงแก้ว 

เด็กหญิงแพรวา ภมรมานพ 
เด็กหญิงณัฐธิดา ขันทะชา 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงกุลธิดา อินอิ่น 
เด็กหญิงเพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน   จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

53 นายพีรภัทร  ปัญญา 
นายศุภกิตติ์  กาแสน 
นายเกริกเกียรติ   พุทธวงศ์  

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

54 เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์ 
เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์มาลา 
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงฐิติมา  ช่างค า 
เด็กชายชัชนันท์  ทองทา 
เด็กชายชโนดม  จันทอน 
เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา 
เด็กชายสุธิพงษ์   เจนใจ 
เด็กชายธนกฤตแปงแก้ว 
 
 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 

33 

ภาคเหนือ ร าวงมาตรฐาน  จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค. 
59 

 

 



 

 

 

 

177 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
55 เด็กหญิงกชพร  มาลยภรณ์  

เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง 
เด็กหญิงกชวรรณ  จ าลอย 
เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์ 
เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ 
เด็กหญิงกัญจน์พิญช์  พูลจีน 
เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์ 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จินดาชัย 
เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล 
เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน 
เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา 
เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล 
นายฐิติโชต ิ ชัยกุหลาบ 
เด็กหญิงณหทัย  ภูศิร ิ
เด็กหญิงณัชยา  ปงลังสี 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์ 
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  จอมดวง 
เด็กชายดวงชัย  ยอดพล 
เด็กหญิงดาริณี  ขันชัยวงค์ 
เด็กชายธวัชชัย   เสมอเชื้อ 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที ่1   

 

ภาคเหนือ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง 

จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

 

 



 

 

 

 

178 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
56 นางสาวญาณินท์ พันธสีมา 

นางสาวอัจฉรา ค ามี 
นางสาวนริศรา งามหน้า 
นางสาวสุธัญญา ธุระ 
นางสาวชัญญานุช   อุปะละ 
นางสาวณพัฐอร กิติวีระพงศ์ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

 

ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

57 นางสาวญาณินท์ พันธสีมา 
นางสาวอัจฉรา ค ามี 
นางสาวชลธาร  จ ารัส 
นางสาวสุธัญญา ธุระ 
นางสาวชัญญานุช   อุปะละ 
นางสาวนรมน ณ ล าปาง 
นางสาวนิธิประภาอินเต็ง 
นางสาวธัญญาลักษณ์  สายปิง 
นายถิระ โอภาสฐิติยศ 
นายพชรเอ่ียมมะ 
นายสหัสวรรษ ธิปั๋น 
นายชาตรี สีสมุด 
 
 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   จังหวัดล าปาง 14-16  ธ.ค.
59 

 

 



 

 

 

 

179 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
58 เด็กหญิงกชพร  มาลยภรณ ์ 

เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง 
เด็กหญิงกชวรรณ  จ าลอย 
เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย ์
เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ 
เด็กหญิงกัญจน์พิญช ์ พูลจีน 
เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ ์
เด็กหญิงจุฬาลักษณ ์   จินดาชัย 
เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล 
เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน 
เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา 
เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล 
นายฐิติโชต ิ ชัยกุหลาบ 
เด็กหญิงณหทัย  ภูศิริ 
เด็กหญิงณัชยา  ปงลังส ี
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์ 
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  จอมดวง 
เด็กชายดวงชัย  ยอดพล 
 
 
 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   

 

ระดับชาติ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง 

 30  ม.ค. 60 

 

 



 

 

 

 

180 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
59 เด็กหญิงดาริณ ี ขันชัยวงค ์

เด็กชายธวัชชัย   เสมอเชื้อ 
นายนนทวัฒน ์ วิสัย 
เด็กหญิงนิรัชญาพร   ก้อนแปง 
เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก ๋
เด็กชายพีรพัฒน ์ ไชยมงคล 
เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ ์
เด็กหญิงวนิดา  แปงสาย 
นายวรายุทธ  เรือนสอน 
เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา 
เด็กชายศุภกร  ข าแนวนาค 
เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม 
เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย 
เด็กชายอภิสิทธิ ์ ศรีงาม 
เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว 
เด็กหญิงเกษมณี  ผลมาก 
เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ ์ นันตาลิต 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   

 

ระดับชาติ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง 

 30  ม.ค. 60 

60 เด็กชายธนกฤต แปงแก้ว 
เด็กหญิงแพรวา ภมรมานพ 
เด็กหญิงณัฐธิดา ขันทะชา 
เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา 
เด็กหญิงกุลธิดา อินอิ่น 
เด็กหญิงเพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกลุ 

เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 

11 

ระดับชาติ ระบ ามาตรฐาน มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ศูนย์รังสิต 

29  ม.ค. 60 

 

 



 

 

 

 

181 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
61 นางสาวญาณินท์ พันธสีมา 

นางสาวอัจฉรา ค ามี 
นางสาวชลธาร  จ ารัส 
นางสาวสุธัญญา ธุระ 
นางสาวชัญญานุช   อุปะละ 
นางสาวนรมน ณ ล าปาง 
นางสาวนิธิประภาอินเต็ง 
นางสาวนริศรา  งามหน้า 
นายถิระ โอภาสฐิติยศ 
นายพชร  เอ่ียมมะ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 

ระดับชาติ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ศูนย์รังสิต 

31  ม.ค. 60 

62 นายสหัสวรรษ ธิปั๋น 
นายชาตรี สีสมุด 
นายคุณากร  ทะดวงศร 
นายวิทพงษ ์ คล้ายกบิลท ์
นายอนุชา  ชอบจิต 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 6 

ระดับชาติ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ศูนย์รังสิต 

31ม.ค. 60 

63 นางสาวกันฐิกา  หน่อแก้ว 
นายพร้อมพงษ์  ค าวงษา 

รางวัลดีเด่น ระดับ
ภาคเหนือ 

การประกวดศิลปกรรม 
ปตท.เยาวชนภาคเหนือครั้ง
ที่ 17 

 6 ธ.ค. 59 

64 เด็กหญิงสุภาริณี  จันต๊ะนา 
เด็กหญิงชนานิตย์  ปรีชานนท์ 

ร่วมแสดงผลงาน ระดับ
ภาคเหนือ 

การประกวดศิลปกรรม 
ปตท.เยาวชนภาคเหนือครั้ง
ที่ 17 

 6 ธ.ค. 59 

 

 



 

 

 

 

182 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
65 นางสาวณภัทร  จงประสิทธิ์กุล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

จังหวัด 
การประกวดวาดภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ  มหา
มงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70  ปี ของกองทัพ
ภาคท่ี 3 

 7 ก.ค. 59 

66 นางสาวกันฐิกา  หน่อแก้ว รางวัลชมเชย ระดับ
ภาคเหนือ 

ประกวดวาดภาพ
จินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูถัมภ์
ร่วมกับมหาวิทยาแม่โจ้ 

 20  ส.ค. 59 

 
 
 

  



 

 

 

 

183 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒ ิ เหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 3 
ประเทศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 

แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
สพฐ 13-16 มกราคม

2559 

2 เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 3 

ประเทศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

สพฐ 13-16 มกราคม
2559 

3 เด็กชายจิตตพล  จันทร์ค า เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 4 

ประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพฐ 13-16 มกราคม
2559 

4 เด็กหญิงพลพิมล  ดีใจ เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 4 

ประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 

สพฐ 13-16 มกราคม
2559 

5 นายขัตติเยศ  บุญสุข 
  

เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

6 นายฐาณัจ  ใจดี เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

7 เด็กชายกุลพิศาล  ค ามี 
 

เหรียญทอง 

 

ภาค การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 



 

 

 

 

184 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
8 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เหมะภูษิต เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

9 เด็กหญิงนภัสธนันท์  จันทร์
สุภาเสน 

เหรียญทองแดง 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

10 เด็กชายศิวกร  สารเร็ว 
 

เหรียญทองแดง 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

11 นางสาวพรหมพร  อุดชิว 
 

เหรียญทอง 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

12 นางสาวพิชชาพร  เดชะบุญ เหรียญทอง 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

13 นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

14 นายศุภฤกษ์  ไชยสาร เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

15 นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

16 นายธีรสุวัฒน ์ ตั้งธนพนต์ เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

17 นายกฤตเมธ  ขวัญตน เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 3 

ภาค การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

18 นายธีราทร  จงสุพพัต เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 3 

ภาค การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 



 

 

 

 

185 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
19 นางสาวอรจิรา  ค าปวน เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 3 
ภาค การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

20 เด็กชายชัยชาญ  แก้วใส เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
21 เด็กชายตนุภัทร  บุญเป็ง เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
22 เด็กชายเจตพัฒน์  พรมจันทร์ เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
23 เด็กชายกรวุฒ  อนาวงศ์ เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  

ม.1-ม.3 
สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

24 เด็กชายกฤตภาส  โปร่งใจ เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  
ม.1-ม.3 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

25 เด็กชายพงศภัค  เขื่อนเพชร เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  
ม.1-ม.3 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

26 นายนภัสกร  อะริยะ เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
27 นายภูริพัฒน์  แก้วค า เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
28 นายเกษมสันต์  ชัยชมภ ู เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 
29 นายกฤษณพงษ์  พงษ์แก้ว 

 
เหรียญทอง ภาค การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบ

อัตโนมัติ ม.4-ม.6 
สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

30 นายฉัตริน  แสนศรี เหรียญทอง ภาค การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

31 นายศักดิ์ดา  เมืองแก้ว เหรียญทอง ภาค การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ ม.4-ม.6 

สพฐ 14-16 ธ.ค. 2559 

32 นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 

19 ส.ค. 2559 



 

 

 

 

186 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
33 นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า รองชนะเลิศ  

อันดับที่ 2 
ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 

19 ส.ค. 2559 

34 นายศุภฤกษ์  ไชยสาร รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 

19 ส.ค. 2559 

35 นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข อันดับที่ 8 
จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

44 โรงเรียน 

ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม 
I Code 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

14 ส.ค. 2559 

36 นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า อันดับที่ 8 
จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

44 โรงเรียน 

ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม 
I Code 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

14 ส.ค. 2559 

37 นายศุภฤกษ์  ไชยสาร อันดับที่ 8 
จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

44 โรงเรียน 

ภาค การแข่งขันการเขียนโปรแกรม 
I Code 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

14 ส.ค. 2559 


