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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนพะเยำพิทยำคมแยกตำมระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ ำนวน(คน) 
เพศ 

ชำย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 625 285 340 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 616 277 339 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 596 268 328 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 541 227 314 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 572 218 354 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 588 215 373 

รวมทั้งสิ้น 3,538 1,490 2,048 

 
  

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 
โรงเรียนพะเยำพิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 

(คะแนนเฉลี่ย) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รำยวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 
1 ภาษาไทย 48.49 56.70 58.73 
2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 52.51 57.45  
3 วิทยาศาสตร์ 47.01 42.95 38.46 
4 คณิตศาสตร์ 44.94 43.95 40.27 
5 ภาษาอังกฤษ 38.45 40.91 37.55 

 
 

 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ปีกำรศกึษำ 2558– 2560 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 
โรงเรียนพะเยำพิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดพะยำ 

(คะแนนเฉลี่ย) 

 
 
  
 
 
 

 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 
1 ภาษาไทย 60.06 63.16 58.28 
2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 45.20 42.27 42.31 
3 วิทยาศาสตร์ 39.38 37.04 36.82 
4 คณิตศาสตร์ 37.03 34.28 34.44 
5 ภาษาอังกฤษ 31.70 34.24 34.81 

 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6 ปีกำรศกึษำ 2558– 2560 
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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 

 

 

 
   สรุปร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

    ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ที ่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลกำรเรียน 
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ต่ ำกว่ำ 3 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1 ภาษาไทย 73.92 69.08 76.53 24.41 29.73 23.13 1.67 1.20 0.35 

2 สังคมศึกษาฯ 74.15 76.58 80.68 24.63 21.59 18.69 1.22 1.84 0.63 

3 วิทยาศาสตร์ 71.64 71.77 78.36 27.16 26.80 20.80 1.20 1.44 0.84 

4 คณิตศาสตร์ 59.28 60.11 58.66 39.75 39.20 40.72 0.97 0.70 0.62 

5 ภาษาต่างประเทศ 73.74 61.72 78.84 24.90 35.10 20.21 1.36 3.17 0.95 

6 ศิลปะ 85.70 80.20 88.34 13.34 16.31 10.79 0.95 3.49 0.87 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 79.43 97.62 90.46 19.42 5.20 8.88 1.16 1.18 0.66 

8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 88.42 91.70 89.94 10.85 7.24 9.64 0.74 1.07 0.42 

 ค่ำเฉลี่ย 75.79 76.10 80.23 23.06 22.65 19.11 1.16 1.76 0.67 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับท้องถิ่น(LAS) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559-2560 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร อ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

 
 
 
 

 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 

1 ภาษาไทย 42.52 59.20 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.47 52.24 
3 วิทยาศาสตร์ 48.40 49.91 
4 คณิตศาสตร์ 37.33 44.60 
5 ภาษาต่างประเทศ 43.08 48.44 

ค่ำเฉลี่ย 43.56 50.87 
 

 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 79.92 19.44 0.64 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 79.17 17.98 2.59 0.26 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 79.80 17.27 2.31 0.62 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 82.03 16.66 0.39 0.92 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 80.88 17.51 1.23 0.38 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 88.83 9.34 1.47 0.36 

รวม/ค่ำเฉลี่ย 3,538 81.77 16.37 1.44 0.42 
รวมจ ำนวนระดับคณุภำพตั้งแต่ 2(ดี) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  98.14   
รวมจ ำนวนระดับคุณภำพ 1 (ผ่ำน) คิดเป็นร้อยละ    1.91  
รวมจ ำนวนระดับคณุภำพ 0 (ไม่ผ่ำน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     0.42 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 88.07 11.69 0.24 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 83.96 15.48 0.31 0.25 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 85.66 12.51 0.98 0.85 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 83.08 15.55 0.34 1.03 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 83.97 14.33 1.14 0.56 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 91.9 5.86 0.90 1.34 

รวม/ค่ำเฉลี่ย 3,538 86.11 12.57 0.65 0.67 
รวมจ ำนวนระดับคณุภำพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไปคดิเป็นร้อยละ  98.68   
รวมจ ำนวนระดับคุณภำพ 1 (ผ่ำน) คิดเป็นร้อยละ    0.65  
รวมจ ำนวนระดับคณุภำพ 0 (ไม่ผ่ำน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     0.67 

 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 616 - 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 596 - 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 541 - 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 572 - 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 588 - 

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,538 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 100.00  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนนักเรียนแยกตำมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ) 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

 

ที ่ กิจกรรม 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
1 ลูกเสือ ชั้น ม.1 285 

 
285 

2 ลูกเสือ ชั้น ม.2 285 
 

285 
3 ลูกเสือ ชั้น ม.3 278 

 
278 

4 เนตรนารี ชั้น ม.1  114 114 
5 เนตรนารี ชั้น ม.2  114 114 
6 เนตรนารี ชั้น ม.3  120 120 
7 ยุวกาชาด ชั้น ม.1  105 105 
8 ยุวกาชาด ชั้น ม.2 

 
112 112 

9 ยุวกาชาด ชั้น ม.3 
 

98 98 
10 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.1 

 
121 121 

11 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.2 
 

111 111 
12 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.3 

 
111 111 

รวมทั้งหมด 848 1,006 1,854 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 454 108 54 9 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 469 124 21 2 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 374 157 62 3 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 376 135 29 1 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 458 87 27 1 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 323 238 27 - 

 รวมทั้งสิ้น 3,538 2,454 849 220 16 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,303   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  93.36   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    236 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    6.64 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 

 
 

  

จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และสื่อสำรภำษำไทย 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 446 170     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 472 75 49   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 329 212     

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 347 220 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 339 203 46   

 รวมทั้งสิ้น 3,538 2,558 880 100   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,438   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  97.17   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    100 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    2.83 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
  

จ ำนวนผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่ำควำมเป็นไทย 

ซึ่งแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 
 

      

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 386 230     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 396 187 13   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 329 212     

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 347 220 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 479 109     

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,562 958 18   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,520   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.49   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    18 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.51 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
  

จ ำนวนผู้เรียนที่ยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน  

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 122 188 180 135 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 116 166 195 139 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 131 195 164 106 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 160 206 162 13 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 231 169 145 27 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 236 150 130 72 

รวมทั้งสิ้น 3,538 996 1074 976 492 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,070   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  58.51   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1,468 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    41.49 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 

  

จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรค ำนวณ 

ปีกำรศึกษำ 2560 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
            

 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 607 9     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 573 14 9   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 528 5 8   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 554 6 12   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 573 8 7   

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,460 42 36   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,502   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  98.98   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    36 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    1.02 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
   
 
 

 
ที ่

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 312 280 24   

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 365 206 25   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 185 317 39   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 387 162 23   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 413 156 15   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,287 1,121 126   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,408   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  96.43   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    126 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    3.57 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  

แก้ปัญหำและน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน และสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 518 107     

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 581 35     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 501 84 11   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 400 86 55   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 557 10 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 522 50 16   

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,079 372 87  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,451   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  97.54   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    87 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็น
ร้อยละ 

   2.46 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง 

 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 552 54 14 5 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 432 137 36 11 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 358 223 12 3 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 417 100 21 3 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 564 4 2 2 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 486 93 5 4 

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,809 611 90 28 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,420   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  96.67   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    118 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    3.33 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีวิธีกำรรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625    

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 616    

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 596    

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 540  1  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 572    

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 588    

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,537  1  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,596   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.97   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.03 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 481 93 51  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 458 124 34  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 436 132 28  
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 433 61 47  
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 525 29 18  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 531 57 -  

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,864 494 178  
รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,360   
รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  94.98   
รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    178 
รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    5.02 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 436 152 37   
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 435 119 62   
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 368 136 92   
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 349 145 47   
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 475 80 17   
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 435 138 15   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,498 770 270   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,268  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  92.73  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   270 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   7.63 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน  

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำน 

 
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 343 260 22   

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 436 119 61   

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 368 138 90   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 349 163 29   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 385 176 11   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 435 139 14   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,311 988 228   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,311  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  93.58  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   227 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   6.42 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 

          
 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

1 Biology นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 
นางอรชร  ถาค า 

21 

2 Biotechnique นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ
นายสุทัศน์  บุญเลิศ 
นางสาวรัศมี  เพชรนาดี 
นางสาวกมลรัตน์  ทองห่อ 

7 

3 Health Science นางนงคราญ  ยะตา 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วเหมือน 

25 

4 Human Relationship (มนุษยสัมพันธ์) นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม 
นางสาวสวรรยา  ขวานเพชร 

19 

5 Science 3 นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 10 
6 Science library (ห้องสมุดวิทยาศาสตร์) นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 

นางสาวอีสซา  เดสสิ 
- 

7 Science qenius นางสาวอาภัทธา  บุญยัง 
นางจีรพา  กันทา 

19 

8 Young Generative Sciencetist นางปริยากร  วงศ์ชัย 
นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 
นางสาววรวรรญ์ญา  วิชัยศิริ 

29 

9 เพาะพันธุ์ปัญญา นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 25 
10 ติวเคมี นายพรพจน์  ประเสริฐธิติพงษ์ 27 
11 ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา 4 
12 นักกิจกรรมน้อย นางนิตยา  ทาเป๊ก 

นางอริสาพร  แสงแก้ว 
11 

13 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสุมิตรา  จันแย้ 
นางสาวศุภกา  เรือนวงค์ 

20 

14 พลังจิตกับวิทยาศาสตร์ นายวิรัตน์  ไชยสุ - 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมเลือก/ชุมนุม) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

15 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางกนกพร  ช านาญยา  
นางสุจินดา  สระคูพันธ์ 

29 

16 พ่ีติวน้อง นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม 
นางสาวเจนจิรา  จันทร์หล้า 

52 

17 พ่ีสอนน้อง นางสุญาณี  ปัญญา 
นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 

51 

18 ฟิสิกส์ประยุกต์ (Apply Physics) นายศุภชาติ  สุทธิวานิช - 
19 ห้องเรียนสีเขียว นางยอดกุศล  ศรีทัน 

นางวิลัยพร  ชัยเมือง 
นางสาวดารากร  จางคพิเชียร 

38 

20 หัตถกรรมท าเงิน นางสาวจิรัชยา  วงค์ราษฎร์ - 
21 Activities for Kids นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ 

นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช 
10 

22 A-Math นางสาวไสว  ศักดิ์ศร 
นางศิริชร  นันทชาติ 

25 

23 Arts of Maths นางวันวิสาข์  พรรณกุล 
นางสาวณิชกุล  อดุลย์พงศ์ไพศาล 

15 

24 Gifted Math นายปรัชญา  สัมมาทรัพย์ 18 
25 Math queen นางสาวอัญชลี  วงค์ไชย 35 
26 My MATH นายเสน่ห์  อยู่สุข 

นางสาวนิภาพร  นิลประภา 
3 

27 SIDIY (Search Internet for Do it yourself) นายจิรพันธ์  จันจินะ 3 
28 Sudoku  ม.ต้น นางดวงจันทร์  หลายแห่ง 4 
29 เครื่องเสียงกลางแจ้ง (Sound Music PPK) นายสงคราม  ชินสงคราม 30 
30 เพชร พ.ค. นางวิจิตรา  ทาทอง 

นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่ 
24 

31 คณิตศาสตร์หรรษา นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์ 
นางสาวสรัญญา  มูลมาก 

26 

32 ปาร์ตี้ D.I.Y. นางสาวลินดา  วงศ์ดาว 
นายธนิต  กิตติวรพงษ์กิจ 

32 
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ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

33 ครอสติส 3D นางประภากร  ชาวเมือง 
นางจรัสศรี  สุวรรณลพ 
นางสาวปิยวรรณ  วทาวงศ์นันท์ 

10 

34 ติวเข้ามหาวิทยาลัย นายส าเริญ  ปัญญาใจ 16 
35 สิ่งประดิษฐ์ไอเดียเจ๋ง นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์ 27 
36 หมากล้อม "โก๊ะ" นางประนอม ทศรฐ 

นายสพลกิตย์  ศรีภา 
10 

37 Anime Club นางดารุณี  ใหม่ตาจักร 
นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 
นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ 

57 

38 Cover dance นางมณฑา  นนท์ศรี 
นางมาริษา  สิงห์กา 
นางสาวรุจิรา  กาจินา 

45 

39 T.F.K. (Thai Fan K-Pop) The end season นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 20 
40 คลีนิกวัยใส ใส่ใจความพอเพียง นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 34 
41 งานประดิษฐ์ นางมณฑา  นนท์ศรี 

นางมาริษา  สิงห์กา 
6 

42 ท่องโลกอาเซียน นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 
นายณฉัตรมงคล  มูลศรี 

23 

43 ภาวะผู้น าผ่านงานสภานักเรียน นางสาวหัตถยากานต์  สุริยะวงค์สกุล 
นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 
นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 

25 

44 ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวชัชฎาภรณ์  รชัฎาวรรณ์ 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
นางสาวชุลีมาศ  ค าบุญเรือง 

61 

45 รักการอ่าน นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย 21 
46 รู้เพื่อรักษ์ นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ 

นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล 
18 

47 วัฒนธรรมน าพาภาษาสร้างสรรค์ นางศิริธร  อุตโม 20 
48 สืบสานดุริยางคศิลป์ล้านนา นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 2 
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ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

49 D.I.Y. for Brain นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์ 8 
50 ค าคมภาษาไทย นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา 17 
51 ลีลาศ นางสาวรัตนา  สบายจิตร 5 
52 วรรณกรรมท้องถิ่น นางอุบล  กุลศรี 

นางไพจิตร  ใจค า 
3 

53 สัพเพเฮฮา นายพศิน  สาดสาร 4 
54 สานกล้าวรรณกรรม นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง 20 
55 หมอภาษา นางนฤมล  พันธุ 

นางชุติมา  พู่ตระกูล 
22 

56 หลากสาระภาษาไทยใช้สอบจริง นางอัศนีย์พร  มังคลาด 
นายปริญญา  บุญปัญญา 
นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 

39 

57 ห้องสมุด นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา 
นางสาวอัมพร  เพียรการ 
นางรุจิรา  เครือพันธ์ 

198 

58 ภาษาพาสนุก นางเบญจวรรณ  มงคลดีอนันต์ 
นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์ 

36 

59 เทเบิลเทนนิส นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน 21 
60 เปตอง นายอนุวัฒน์  ค าฟู 

นายสมเดช  ชัยวร 
นายพงศกร  หงส์ระนัย 
นายนพดล  ศีติสาร 

55 

61 แอโรบิกด้านซ์แบบประยุกต์ นางสาวพรเมษา  กรรณทรา 39 
62 กรีฑา นายประสงค์  อิ่นค า 

นายธนารักษ์  วงศ์ค า 
40 

63 บาสเกตบอล นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ 
นางจามจุรี  พรหมเผ่า 
นางสาวกันยา  กันทะ 

97 

64 ช่างกรอบพระ (เลี่ยมพระพลาสติก) นายนิรันดร์  เป็งโท - 
65 เพ่ือนศิลปกรรม นายวรรณะ  โพธิ์ชอุ่ม 49 
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ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 
นายอุดม  ไชยวุฒิ 

66 ดนตรีไทย นายสิทธิโชค  หากิจ 
นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 
นายกฤษณ์  วาเพชร 

23 

67 ดุริยางค์ นายสิทธิโชค  หากิจ 
นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 

50 

68 ศิลปะการแสดง นายมงคล  ครุฑนาค 
นางกรรณิกา  ค าถิน 

55 

69 สานฝันด้วยเส้นเสียง นายพงศธร  โพธิ์แก้ว 
นายกวี  บุญกว้าง 
นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 

51 

70 D.I.Y. (งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) นายสิรวงษ์  วงศ์ไชย 16 
71 เชฟรุ่นใหม่ นางอารีรัตน์  นาแพร่ 

นางสาวมุธิตา  ปะระพุตตัง 
26 

72 เย็บร้อย  ค่อยจีบ นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์ 
นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์ 

24 

73 เลี้ยงปลาสวยงาม นายวิทวัส  วงค์คม 20 
74 คุ้มครองผู้บริโภค นางนัยนา  ประวงศ์เทพ 7 
75 ธนาคารโรงเรียน นางสุกัลยา  ชัยทัศน์ 12 
76 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ นางผุสดี  วัชรสกุลวงศ ์ 25 
77 รักต้นไม้ นายปิติ  โกฎิยา 20 
78 สารวัตรนักเรียนและจราจร นายกิตติภณ  เพียรจริง 

นายวิรัตน์  ไชยสุ 
24 

79 หมากกระดาน นายผดุงศิลป์  เทพจันทร์ 
นายเจษฏาวัชส์  เสียงเย็น 

36 

80 Computer Game นายยศ  กันทายวง 
นายวัชระ การสมพจน์ 

17 

81 Multimedia นางพัชรี  สารงาม 24 
82 Cyber Scout นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 41 
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ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

นายวรันย์  ปัญญา 
83 Graphic Book นางจิรปรียา  ชัยทะ 

นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 
14 

84 Samsung Discovery Club นางราตรี  ค าปัน 
นางปทิตา  อนันตกรณ์ 

49 

85 โครงงานคอมพิวเตอร์ นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 
นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 
นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 

9 

86 หุ่นยนต์ นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
นายอภิวัฒน์ พวงล าใย 

24 

87 English Chill Out นางรวิกานต ์ ลือวงค์ 
นางสาวอภิรยา  แก้วสาร 

19 

88 English Edutainment นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ 
นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ 

22 

89 English Giffted Program นางร าไพ  ชุมชอบ 24 
90 English is Everyday Life นางสาวชมัยพร  สุวรรณ 

Mr.Alejandro Omania 
25 

91 English is fun นางธนวรรณ  กันค า 
นางสาววรวีร์  อินจันทร์ 

48 

92 English Music Video นายราชนุชา  อินจันทร์ 20 
93 International Movie Club นางอเนรี  ใจวงศ์ 

Miss.Abigael  Hoy 
48 

94 J'aime le fran?ais นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา 
นางสาวโสภา  สุก าบัง 
Mr.Julien  Salesne 

34 

95 Le petit coin de fran?ais นางรุจิรา  เครือพันธ์ - 
96 Read for Life นายอานุพันธ์  เทพรักษา 

Miss.Annalisa  Ard 
29 

97 Voice's working นายกฤษณ์  วาเพชร 20 
98 Youtuber (สนุกเวอร์ กับยูทูป) นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย 37 
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ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

นายอนุชิต  ศาสนา 
นางสาวอรุณรุ่ง  สุขส าราญ 

99 ภาษาจีนหรรษา นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ 
นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง 
นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ 

26 

100 ดูหนังฝรั่ง นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช  
นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร 

40 

101 อ่านเพื่อสุขภาพ นางเพ็ญพิชญ์  จันทร์ศุภเสน 
นายภีรภูมิ  จินดา 
Mrs.Medilyn  Albaran 

31 

102 โอริกามิ (การพับกระดาษญี่ปุ่น) นางบุษบา  อริยะค า 
Mr.Koishi  Oyama 

24 

103 กลุ่มทักษะฃีวิตดอกหญ้า นางสาวปนัสยา  แก่นพล 28 
104 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)  

ม.ปลาย 
นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 
นางอภิญญา  โยธามาศ 

16 

105 นักแนะแนวน้อย นางสุนิศา  หงส์ทอง 
นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 

27 

106 พยาบาลน้อย นางเสาวลักษณ์  พันธ์ภัฒนกุล 
นางพวงบุหงา  สุขสอน 

23 

107 นักศึกษาวิชาทหาร นายวินัย  ตาระกา 
นายอภิวัฒน์ พวงล าไย 
นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 
จ.ส.อ.สมผัด  พรมจันทร์ 

484 

108 ฟุตบอล นายอนุรักษ์  ยอดวงศ์ 99 
109 Cinemania นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์ 76 
110 Story Telling นางวรรณรดา  จันต๊ะนา 

นางสาวณัตตยา  ไชยเมือง 
21 

111 ดูให้รู้ นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ 
นายรณชัย  วรรณรัตน์ 

31 

112 วอลเล่ย์บอล นายเหมราช  เมืองซื่อ 60 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
จ ำนวน
นักเรียน 

113 รักการบ้าน นางสาววรุณพร  วงค์ราษฎร์ 21 
114 วงดนตรีลูกทุ่ง พะเยาพิทยาคม PPK BAND นายสิทธิโชค  หากิจ 

นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 
นายกฤษณ์  วาเพชร์ 

11 

รวม  3,538 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
        สรุปผลกำรศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

           โรงเรียนพะเยำพิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน/สถำบันกำรศึกษำ  
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 224 283 507 

2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 2 

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 6 10 

4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย 1 2 3 

5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  1 1 

6 โรงเรียนเทศบาล 2 1  1 

7 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ  4 4 

8 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 35 19 54 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 1 3 4 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์  1 1 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  1 1 

12 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  1 1 

13 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  1 1 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  1 1 

15 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศจีน)  1 1 

16 ก าลังติดตามผล  3 3 

รวมทั้งสิ้น   596 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

68 
 

 
  

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
สรุปจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ  
ที่ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ 

 

รำยกำร 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
กำรจบกำรศึกษำ 268 328 596 
1. ศึกษำต่อ       
   1.1   เรียนต่อม.4  โรงเรียนเดิม 224 283 507 
   1.2   เรียนต่อม.4  โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม 7 10 17 
   1.3   เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 1 4 5 
   1.4   เรียนต่อม.4  โรงเรียนอื่นในกทม.    
   1.5   สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ 35 22 57 
   1.6   สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 5 6 
   1.7   สถาบันอื่น ๆ (ศึกษาต่อประเทศจีน)   1  1  

รวมศึกษำต่อ 268 325 593 
2. ไม่ศึกษำต่อ       
    2.1 ประกอบอำชีพ       
           (1)   ภาคอุตสาหกรรม       
           (2)   ภาคการประมง       
           (3)   การประมง       
           (4)   ค้าขาย,ธุรกิจ       
           (5)   งานบริการ       
           (6)   รับจ้างทั่วไป       
           (7)   อ่ืน ๆ       

รวมประกอบอำชีพ       
   2.2  บวชในศำสนำ       
   2.3  ไม่ประกอบอำชีพ       
   2.4  อ่ืน ๆ (ก ำลังติดตำมผล)  3 3 
   2.5  ยังไม่จบ    

รวมไม่ศึกษำต่อท้ังสิ้น  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 268 328 596 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
สรุปข้อมูลกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2560 
แยกตำมคณะ/สำขำ 

ล ำดับที่ คณะ/สำขำ/หลักสูตร จ ำนวน (คน) 
1 คณะแพทยศาสตร์ 12 
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 
3 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 5 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 7 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 
7 คณะวิทยาศาสตร์  19 
8 คณะศึกษาศาสตร์  2 
9 คณะรัฐศาสตร์ 10 
10 คณะบริหารธุรกิจ 12 
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 7 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 
13 ส านักวิชาการท่องเที่ยว 5 
14 ส านักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 5 
15 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  11 
16 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
17 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 
18 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 
20 คณะศิลปศาสตร์  13 
21 คณะนิติศาสตร์ 12 
22 คณะนิเทศศาสตร์ 15 
23 คณะมนุษยศาสตร์  21 
24 คณะเกษตรศาสตร์  2 
25 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3 
26 คณะมัณฑนศิลป์ 5 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ล ำดับที่ คณะ/สำขำ/หลักสูตร จ ำนวน (คน) 
27 คณะดิจิทัลมิเดีย 6 
28 ส านักวิชานิติศาสตร์ 11 
29 คณะการสื่อสารมวลชน 8 
30 คณะวิจิตรศิลป์ 3 
31 ก าลังติดตามผล 329 

รวมทั้งสิ้น 593 
 

ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนำยน 2561 (งำนแนะแนว) 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
    สรุปข้อมูลกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2560 
    (แยกตำมสถำบันกำรศึกษำ) 

 
ล ำดับที่ สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0.17 
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 91 3.88 
3 มหาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14 2.36 
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 1.52 
5 มหาวิทยาลัยพะเยา  46 7.76 
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 0.68 
7 มหาวิทยาลัยเชียงราย 17 2.87 
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 0.68 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 3.88 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 47 7.93 
11 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 8 1.35 
 รวมศึกษำต่อในประเทศ 264 44.52 
 ศึกษำต่อต่ำงประเทศ   
 ไม่ศึกษำต่อ   
 ไม่จบกำรศึกษำ   
 ก ำลังติดตำมผล 329 55.48 
 รวมทั้งสิ้น 593 100.00 

 
ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนำยน 2561 (งำนแนะแนว) 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

         โรงเรียนพะเยำพิทยำคม อ ำเภอเมือง  จังหวัดพะเยำ 

 
 
 

        
 

1) โรงเรียนพะเยำพิทยำคม  
โรงเรียนเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
OBEC QA  

2) โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าและ
สตรีพะเยา สมาคมผู้ปกครองและครู องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด พะ เ ย า  น า โ ด ยน ายส ถา พร   จั น ท ร์ ผ่ อ ง ศ รี  
( ค รู ดิ น )  และน ายสมบั ติ  จั นท ร์ ผ่ อ ง ศรี  ( ค รู ส มบั ติ )  
จัดท าโครงการก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยดสู่มาตุภูมิ สร้างสนาม
กีฬาเพื่อมวลชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย
จะเร่ิมสร้างในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  

3) นำงมณฑำ  นนท์ศรี 
ได้รับรางวัลคุรุสดุดี และโล่เกียรติยศ สตรีนักศึกษา 
มุ่งมั่นพัฒนาสร้างคนดีด้วยคุณธรรม  

4) นำงสำวน้ ำผึ้ง  ม่ังคั่ง  
 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560  

5) นำยพันธกร  ตันติเพชรำวรรณ์   
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ใน
การประกวดรางวลัทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560  

6) นำยพงศธร     โพธิแก้ว 
   นำยกวี           บุญกว้ำง 
   นำงอุบลวดี      พรหมสิงห์ 
   และคณะนักเรียนประสำนเสียงระดับม.ต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การประกวดขับขานประสานเสยีง 
ระดับชัน้ ม.1-3 ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

7) นำยพงศธร     โพธิแก้ว 
    นำยกวี         บุญกว้ำง 
    นำงอุบลวดี    พรหมสิงห์ 
    และคณะนักเรียนประสำนเสียงระดับ ม.ปลำย 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดขับขานประสาน
เสียงระดับชั้น ม.4-6  
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

8) นำงธัญวรัตน์   ภัทรภูตำนนท์ 
    นำงสำวสุพัฒน์     ยังมั่ง 
    นำยกิตตินันท์     พรหมเผ่ำ   ม.6/14 
    นำงสำวฐิตวันต์   อินทะนิล ม.6/14 
    นำยพยุภัทร       ค ำมูล    ม.6/14 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

9) นำงสำวสุพัฒน์   ยังม่ัง 
    นำงสำวณัฐณี  อินทวงษ์ 
     นำยณัฐวุฒิ    พร้อมสุข  ม.6/14 
     นำยธีรสุวัตน์    ตั้งธนพนธ์ ม.6/14 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ในงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ คร้ังที่ 67  
 

10) นำยอภิวัฒน์  พวงล ำใย 
      นำงศิวำพร  เหลี่ยมศิริวัฒนำ 
        นำยพงศ์ภัค    ตำปวน    ม.6/13 
        นำงสำวปำมำลิน    ค ำมำเร็ว ม.5/9 
        นำงสำวญำธิณี    จักรแก้ว ม.5/9 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67 

11) นำยมงคล ครุฑนำค 
     นำงอุบล  กุลศรี 
     นำงกรรณิกำ  ค ำถิน 
     และคณะนักเรียนระบ ำมำตรฐำนม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

12) นำยศุภพงษ์ ชัยทัศน์ 
    และนักเรียนทีมบาสเกตบอลอายุ 18 ปี ชาย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันบาสเกตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี รุ่น 15 ปีชาย และ รางวัลอันดับ 3 รุ่น 18 
ปีชาย  
 

13) นำยศุภพงษ์ ชัยทัศน์ 
     และนักเรียนทีมบาสเกตบอล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียน ร่วมกับ สพฐ.โมโนแชมเปี้ยนคัพ 
2017 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
12-18 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14) นำยสุทธิพงษ์ โนจันทร์ 
     และนักเรียนทีมฟุตบอล 
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาฟุตบอล 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกเขต 5 จังหวัดล าปาง  
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
นักเรียนกรมพลศึกษา ไพรมินิสเตอร์ คัพ 2014  
รุ่นอาย 16 ปี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับปะเทศ 
ณ จังหวัดชุมพร  

15) นำยสุทัศน์  บุญเลิศ 
      นำงสำวกนกวรรณ  ณ ล ำพูน 
     และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ 
     ระดับชั้นม.2/14  
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท Poster presentation 
เนื่องในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

16) นำยสุทัศน์  บุญเลิศ 
     นำงสำวกนกวรรณ  ณ ล ำพูน 
     และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ 
     ระดับชั้นม.2/14  
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท Oral presentation เนื่องใน
งานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 
7  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

17) นำยณัฐวุฒิ    พร้อมสุข  
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านการเข้ารอบค่าย 3  
ปีการศึกษา 2560  

18) เด็กหญิงเกื้อกำรย์ ปุญญมัย  
) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

19) เด็กชำยไอศูรย์  จันทร์จองค ำ ม.3/14 
     เด็กชำยชโลทร  ละมัย  ม.3/14 
สอบได้คะแนน 100 เต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  

20) นำงสำวศศินบุญ ลีลำวณิชย์  ม.6/9 
     นำยภูริเดช  คงวัฒนำนนท์ ม.6/10 
     นำยธนภูมิ  ฟองค ำ ม.6/9 
สอบได้คะแนน 100 เต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560  

21) นำยธีรสิทธิ  วิไลลักษณ์ ม.6/9 
สอบได้ 92 คะแนน ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังกัดสพม.36 เชียงราย-พะเยา 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  

22) นำงสำวศศินบุญ ลีลำวณิชย์ ม.6/9 
สอบได้ 76 คะแนน ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา 
สังคมศึกษา สังกัดสพม.36 เชียงราย-พะเยา 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  

23) นำยธนวรรธ ค ำอ้ำย  ม.5/10 
     นำยธีรภัทร  เมืองใจ  ม.5/10 
     นำงสำวหทัยภัทร จรัสดำรำแสง ม.5/12 
ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 2  

24) นำยสุรพัศ  วงศ์หำญ ม.5/10 
    ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 3 

25) นำยกฤษฎ์  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.5/10 
     ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 3 

26) นำยพอเจตน์  ค ำมำ  ม.5/10 
ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 3 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
    รำงวัลเกียรติยศที่ได้รับของบุคลำกรครโูรงเรียนพะเยำพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางสาวอัมพร     เพียรการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม. 1-3   เนือ่งในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ               
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
 

4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
จังหวัดพะเยา    ครั้งที่ 67  ปกีารศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
 

5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ   
ทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น 
ม.1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้ งที่  67        
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
 

2 นางอัศนีย์พร       มังคลาด    ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย                 
ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน              
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
3 นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา     1 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล    

เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

    2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .4 -6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

    3 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล      
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .1 -3        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

    4 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล      
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .4 -6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

4 นางปทิตตา    อนันต์กรณ์ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขัน            
เรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน            
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 กิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่ องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5 นางศิริธร           อุตโม 

 
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม. 4-6  เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น  ม .4 –  ม .6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
 
 
 

6 นายพศิน           สาดสาร 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชนคนรุ่น ใหม่      
กาพย์ยานี11 (8 บท)   ระดับชั้น ม.1 – ม. 3          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ    
ทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) ระดับ ระดับชั้น ม.1-3 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ  กิ จกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชน          
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์  (8 บท) ระดับชั้น 
ม.4 – ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
6 นายพศิน           สาดสาร 4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่    
อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

7 นางเบญจวรรณ    มงคลอนันต์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้น 
ม.4-6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

8 นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1–3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จ. พะเยา  ครั้งที่ 67 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรมการประกวด       
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4–6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ   
ทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น   
ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชรครั้งที่ 67   
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
9 นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความ 
“เรียนรู้ประวัติชาติไทย :ปลูกฝังความรักชาติ     
รักแผ่นดินเกิด” ระดับชั้น ม.2  

เกียรติบัตร 

10 นางชุติมา  พู่ตระกูล 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้น 
ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
11 นางจุฑามาศ  กรงจักร 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1–3                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ระดับชั้นม.1–3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4–6  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)   
ระดับชั้น ม.4 – ม. 6  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – 
ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชนคนรุ่น ใหม่     
อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 5.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น ม.4 - ม.6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

6.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ระดับภาคเหนือ  จังหวัดก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

7. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา  ครั้ง
ที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

9. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการกล้าแผ่นดิน
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 ของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย
เพ่ือนคุณธรรม 

โล ่

10.ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดประจ าปี 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ คุรุสภา 
 
 
 
 
 

โล่และเข็มครูดีเด่น 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ    
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ (Obec Award) 
ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

12.รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ การประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ (Obec Award) ระดับภาคชาติ 

เกียรติบัตร 

13 นายปริญญา  บุญปัญญา 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันปริศนา
สร้ า งสรรค์ วรรณคดี ไทย ระดับชั้ น  ม . 4-6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันท่อง
อาขย านท า นอ ง เ สน าะ  ร ะดั บชั้ น  ม . 4-6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

14 นางนฤมล  พันธุ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น ม.1 - ม.3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  จังหวัด
ก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
14 นางนฤมล  พันธุ   3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน        

กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย รางวัลเหรียญทองการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา 
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม  
จ .พะเยา วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 66 รับเกียรติบัตร 
วันที่ 16 ม.ค. 61 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

เป็นตัวแทนรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน า รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปี 2560 ประเภทโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับวิทยาเขต 
ภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

2 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา 
ครั้งที่ 67 วันที่ 12-14 ก.ย. 60 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
2 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองกิจกรรมประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 วันที่ 13-15 
ธ.ค. 60 จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

3 นางมณฑา  นนท์ศรี “ คุรุสดุดี ” ประจ าปี 2560 เข็มคุรุสดุดี /  
เกียรติบัตร 

“ สุภาพบุรุษรักการศึกษา สุภาพสตรี
รักการศึกษา  มุ่งม่ันพัฒนาสร้างคนดี
ด้วยคุณธรรม ” 

โล่เกียรติยศ /
วุฒิบัตร 

รางวัลเหรียญทองจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้นักเรียนมีผลการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น  
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 67 วันที่ 13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

4 นางมาริษา  สิงห์กา จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผล
การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้น ม.3  

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตย์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
4 นางมาริษา  สิงห์กา ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด 

เกียรติบัตร 

5 นายสมเดช  ชัยวร ครูดีที่ลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตย์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ประสานงานโครงการเยาวชนต้น
กล้าคุณธรรม 2560 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงชั้นที่ 3 “การประกวดบรรยาย
ธรรม” ประจ าปี 2560 ระดับจังหวัด 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนและน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม 
ระดับภาค คณะสงฆ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

เกียรติบัตร 

จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 
2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ให้การสนับสนุนตอบปัญหา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 21 เนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ขยายผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET วันที่ 3 และ 5 ส.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

7 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง  การประกวดสื่อและนวัตกรรมครู  
ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ระดับดีเด่น 

เกียรติบัตร 

รางวัลครูเกียรติยศการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 
ม.ปลาย สพม.36 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
8 นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 

บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

9 นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม  
จ .พะเยา วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรตบิัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนปี 2560 กิจกรรม “เยี่ยม
บ้านนักเรียนครบ  100 %” 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
10 นายณฉัตรมงคล   มูลศรี เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ

ขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(มหิดลวิทยานุสรณ์) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา 
 (สพม.36) วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  จากการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ               
จ.ก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 วันที่13-
14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

วิทยากรพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน เตรียมความพร้อมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพะเยา
ประสาธน์วิทย์ 

เกียรติบัตร 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฏหมาย ณ คณะ
นิติศาสตร์ ม.พายัพ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
10 นายณฉัตรมงคล   มูลศรี วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   

เกียรติบัตร 

11 นางสาวณัชชณิช   ทิพกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับ จ .พะเยา 
ครั้งที ่67 วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ  
จ.ก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 วันที่  
13-14 ธ.ค. 60  

เกียรติบัตร 

12 นางสาวชุลีมาศ   ค าบุญเรือง รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา  
วันที่  12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 67  
วันที่ 13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

13 นางสาวรุจิรา  กาจินา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้นม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับ  
จ .พะเยา ครั้งที่ 67  
วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
13 นางสาวรุจิรา  กาจินา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ จ.
ก าแพงเพชร    ครั้งที่ 67 วันที่13-
14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

14 นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดละครคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา วันที่  
12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 67 วันที่13-14 
ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง 
โครงงานคุณธรรม ระดับเขต 

เกียรติบัตร 

15 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฏหมาย ณ คณะ
นิติศาสตร์ ม.พายัพ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม   

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
15 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม  
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม  
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เนื่องในวันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 

เกียรติบัตร 

ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบปี 
2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

16 นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์ ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
จ.ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
17 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ ชนะเลิศการประกวดผู้มีผลงาน

ดีเด่นประสบความส าเร็จและเป็นที่
ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกยีรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 

เหรียญเงินการประกวดผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสบความส าเร็จและเป็นที่
ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับ
ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกียรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 

รองชนะเลิศเหรียญเงินการประกวด
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จ
และเป็นที่ประจักษ์รางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้ง
ที่ 7 ระดับประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกียรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ 1. ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร 

2. ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมินโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เกียรติบัตร 

2 นางปรานอม ทศรฐ รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประกวดสื่อนวัตกรรม
ครูประจ าปีการศึกษา 2560 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

3 นายสงคราม ชินสงคราม ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร 
4 น.ส.ศิริชร นันทชาต ิ 1. รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น หลักสูตรการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาลัย
ราชภัฏล าปาง 

เกียรติบัตร 

2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ชั้น  
ม.1 - ม.3 ระดับจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีฯ 
ชั้น ม.4 – ม.6  ระดับจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีฯ        
ชั้น ม.4 – ม.6  ระดับภาคเหนือ ณ จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

5. ที่ปรึกษาโครงงาน วิธีหาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ 

n x n ; n  3 แบบ Dodgson Chio’s 
Condensation Method เพ่ือแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 
2561 ตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5 
 

น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 
 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

เกียรติบัตร 
 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เกียรติบัตร 
 

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3  ระดับ จังหวัดพะเยา  

เกียรติบัตร 
 

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1- ม.3  ระดับจังหวัด ภาคเหนือ ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

เกียรติบัตร 
 

5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) OBEC Vedic Mathematics 
Competition 2017 ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี  
ระดับประเทศ 

เกยีรติบัตร 
 

6. เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

เกียรติบัตร 
 

7. เป็นวิทยากรตามโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนง าเมือง
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5 น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 8. เป็นวิทยากรตามโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 
 

6 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

เกียรติบัตร 
 

7 นางดวงจันทร์ หลายแห่ง รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประกวดสื่อนวัตกรรม
ครูประจ าปีการศึกษา 2560 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

8 น.ส.ภสัราภรณ์ ชัยเดช ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลเกียรติยศ 
ประเภทครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจ าปี การศึกษา 2560 สหวิทยาเขต    
ภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

9 น.ส.ลินดา วงศ์ดาว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เกียรติบัตร 

การน าเสนอผลงานดีเด่น หลักสูตรการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย MS-Powerpoint 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

2 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3 นางธนวรรณ กันค า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit 
ระดับชั้นม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม     
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม    
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6  
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.
6 (ระดับภาคเหนือ) 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
4 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรม         
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6  
(ระดับภาคเหนือ) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) 
ระดับมัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

5 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

7 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
(ระดับภาค) 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
8 นายภีรภูมิ จินดา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Story Telling ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Story 
Telling ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 (ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

9 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

10 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.
6 (ระดับภาคเหนือ) 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
10 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง   
กิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
(ระดับภาคเหนือ) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) 
ระดับมัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

11 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

12 นางอเนรี ใจวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3  
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

13 นายกฤษณ์ วาเพชร ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นายประภาส รวมปะระ ครูที่ปรึกษาโครงงานฐานวิจัย

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 4 
เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

เกียรติบัตร 

กรรมการสังเกตการณ์ในการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

เกียรติบัตร 

2 นางดารากร จางคพิเชียร คณะกรรมการ โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

3 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์
มงกุฎไทย 

ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา  

เล่มที่ 134 ตอนที่ 52ข 
เล่มที่ 8/4 16 ต.ค.60 

4 นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม รางวัลครูเกียรติยศ ระดับดีเยี่ยม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

รางวัลสื่อการสอนระดับดีเยี่ยม 
ประเภทสื่อผสมและอ่ืน ๆ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูผู้ควบคุมนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 ระดับเขต จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขต 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

7 นางจีรพา กันทา รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เกียรติบัตร 

8 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ 

เกียรติบัตร 

9 นางยอดกุศล ศรีทัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
อิจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
 
 

เกียรติบัตร 



  
 

103 
 

 
  

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
10 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา Student 
STEM Project Contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 
2017 ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา Student 
STEM Project Contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 
2017 ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM 
Invention Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง งาน Thailand STEM 
Festival and ASEAN Academic 
Symposium 2017 ภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาโครงงานฐานวิจัย รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
น าเสนอโครงงานฐานวิจัย ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 
 

เกียรติบัตร 



  
 

104 
 

 
  

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
11 นางนงคราญ ยะตา ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

เป็นคุณครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ 
เพ่ือด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน ในโครงการโพธิสัตว์น้อย 
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

12 นางปริยากร วงศ์ชัย เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร 
 

ได้น าเสนอผลงาน e-Poster 
“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะเรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี” 

เกียรติบัตร 
 

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การประกวดสื่อ 
นวัตกรรมครู ประจ าปีการศึกษา 
2560 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 
 

13 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
13 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย การน าเสนอผลงาน e-Poster  เรื่อง 

“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เรียน
รายวิชา การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ โดยใช้การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es” ในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 

เกียรติบัตร  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานดีเด่น 
เนื่องในงานกิจกรรม “สายสัมพันธ์ 
สามัญศึกษาพะเยา” สหวิทยาเขตภู
กามยาว 

เกียรติบัตร  
 

14 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
15 นางสุญาณี ปัญญา ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

เกียรติบัตร 

16 นางอรชร ถาค า ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ตัวแทน
ระดับชาติ) 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

เกียรติบัตร 

17 นางสุมิตรา จันแย้ ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์” 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
18 นางวิลัยพร ชัยเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา 
STEM Invention contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ 
เพ่ือด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียนในโครงการโพธิสัตย์น้อย  
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

19 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รางวัล
เหรียญทองโครงงานปะเภทน าเสนอ
แบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขา
ชีววิทยา ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้ง 9  

เกียรติบัตร 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รางวัล 
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแช่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
19 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั่งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนจุน
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั่งที ่67 ปีการศึกษา 
2560  จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

เกียรติบัตร 

20 นางกนกพร ช านาญยา ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560  
“ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ “ 

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูก
และครอบครัว ในโครงการโพธิสัตว์
น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
21 นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน ตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษ ระดับสหวิทยาเขตภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ 

เกียรติบัตร 

22 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า เป็นครูดีเด่นด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560  
กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 % “ 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
22 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ได้น าเสนอผลงาน การประยุกต์

โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด 
ส าหรับการลดขนาดการวิเคราะห์
แบบไทเทรต (THE APPLICATION 
OF MOBILE PHONE AS THE 
DETECTOR FOR DOWN 
SCALING TITRIMETRIC 
ANALYSIS) 

เกียรติบัตร 
 

23 นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์”  

เกียรติบัตร 

24 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
โครงงานประเภทน าเสนอแบบ
บรรยายเป็นภาษาไทย สาขา
ชีววิทยา 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
โครงงานประเภทน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ สาขาชีววิทยา 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองแดง  
ในการประกวดโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
24 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นายกวี   บุญกว้าง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง  ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

2 นางอุบลวดี   พรหมสิงห์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

3 นายพงศธร   โพธิแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

4 นางกรรณิกา   ค าถิน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน  

รูปภาพ  เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5. นายมงคล  ครุฑนาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับชาติ การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน  

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางผุสดี   วัชรสกุลวงศ ์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอ านวยการดีเด่น เกียรติบัตร 
2 นายสิรวงษ์   วงศ์ไชย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอ านวยการดีเด่น เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น     
ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบ จังหวัดนนทบุรี 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การน าเสนอผลงาน
นักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการ
น าเสนอ IS2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ที่บริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ 

OBECQA ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

เลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าพะเยา
พิทยาคมและสตรีพะเยา เป็นเวลา 4 ปี  

เกียรติบัตร 

(พ.ศ. 2556-2560) สมาคมนักเรียนเก่า
พะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน STEM Robo 
cup 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน Thailand  STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 2017 
ภาคเหนือตอนบน 

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน STEM Robo 
cup 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน Thailand  STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 2017 
ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
จังหวัดก าแพงเพชร “รัฐราษฎร์ร่วม
ใจ  ศิลปหัตถกรรมไทยล้ าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”โรงเรียน
ก าแพงเพชรวิทยาคม 

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัว ในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 

 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-6 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น โล่รางวัล 
เข้าร่วมประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สาขา กิจกรรมชุมนุม 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น ม.4- ม.6 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ปี 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การประกวดโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.4-ม.6  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม  
การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  

เกียรติบัตร 

6 นายยศ กันทายวง ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์ระดับ ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

6 นายยศ กันทายวง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์ระดับ ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับ ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

7 นายวรันย์  ปัญญา ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
 

เกียรติบัตร 



  
 

116 
 

 
  

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
7 นายวรันย์  ปัญญา ชนะเลิศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 67 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ม.ปลาย 
เกียรติบัตร 

รองชนะเลิศ 1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 โครงงานสมองกลฝังตัว ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

รองชนะเลิศ 2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

8 นายอภิวัฒน์  พวงล าใย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญ
เงินระดับชาติ ครั้งที่ 67 การแขง่ขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูเกียรติยศ เกียรติบัตร 
ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขัน STEM 
Robo Cup 2017 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

9 นางราตรี ค าปัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม  
การแข่งขันการสร้างงาน 2D Animation 
ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor  
ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้นม.1 – ม.3 นักเรียนได้รับ รางวัล
เหรียญทอง ระดับภาค 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
9 นางราตรี ค าปัน ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ

ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
เกียรติบัตร 

10 นางจิรปรียา  ชัยทะ เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ใน
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้าน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.4- ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ ในการน าเสนอผลงาน
นักเรียน รายวิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ IS2  

เกียรติบัตร 

ได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรม PLC ครูที่
ปรึกษาการอ่าน งานห้องสมุดโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม  

เกียรติบัตร 

รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

11 นางพัชรี  สารงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การสร้างการ์ตูน 2 
D แอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งท่ี 
67 ปี 2560 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
11 นางพัชรี  สารงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน กิจกรรม WEB TEXT 
EDITER ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค  
ครั้งที่ 67 ปี 2560 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

12 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

รางวัลครเูกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

13 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับภาค ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editorระดับชั้น ม.1- ม.3 

เกียรติบัตร 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทีมบาสเกตบอล 

-อายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  การแข่งขันบาสเกตบอลชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่น 
15 ปีชาย และ รางวัลอันดับ 3 รุ่น 18 ปี
ชาย  
 

รูปภาพ   
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ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ -ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ร่วมกับ 
สพฐ.โมโนแชมเปี้ยนคัพ 2017 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-
18 ธันวาคม 2560  
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รูปภาพ 

2 นางประสงค์  อ่ินค า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญ
ทอง วิ่งวิบาก 3,000เมตร เยาวชน
แห่งชาติ นา่นเกมส์ และเหรียญทอง 
วิ่งวิบาก 3,000เมตร กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  
ขุนด่านเกมส ์

รูปภาพ   

3 นายสุทธิพงษ์  โนจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั 
-เหรียญทอง กีฬาฟุตบอล 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกเขต 5 จังหวัด
ล าปาง  
-รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา  
ไพรมินิสเตอร์คัพ2014 รุ่นอายุ 16 ปี เปน็
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดบัปะเทศ 
ณ จังหวัดชุมพร  

รูปภาพ 

 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล ครูเกียรติยศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม

แนะแนว) 
เกียรติบัตร 

2 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 1. ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
 

2. ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ 

เกียรติบัตร 
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