
ผลงาน ปการศึกษา 2558 
 

สถานศึกษา 
 

ประเภท ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 

การประกวด “สุดยอดภาพถายกิจกรรม

ปองกันยาเสพติด” ประเภทเยาวชน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช./

เยาวชนนอกสถานศึกษา อายุไมเกิน 18 

ป ประจําปการศึกษา 2558 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียนมีคะแนน

สอบ GAT สูงสุด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานศึกษา พระราชทานโลรางวัลชมเชย

ระดับประเทศ “โครงการสองมือปนฝน

ใหนอง” (Miracle of life) 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย 

สถานศึกษา โรงเรียนดีเดนในการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ความเสียสละ และการเปน

ผูนํา ในโครงการ “เยาวชนไทย รูจัก

สามัคคี” เพื่อสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ ประจําป

งบประมาณ 2559 

กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผูบริหาร 

 

ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
นายพูลศักด์ิ  จิตสวาง ครูดีตามรอยพอของแผนดิน ประจําป

การศึกษา 2558 

สมาคมผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแหงประเทศ

ไทย และมลูนิธิเพื่อ

การศึกษามัธยมศึกษา 

นายพูลศักด์ิ  จิตสวาง ครูผูมีคุณธรรมจริยธรรมทํางานแทนคุณ

แผนดินดานการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2558 

หนังสือพิมพสื่อสารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ครู 

 
รายการท่ี ช่ือ/สกุลครู รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
วิทยาศาสตร 

1 -นายธนกฤติ เลิศล้ํา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ
เหรียญทองแดง 
ครูผูจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาดีเดน งาน 
Thailand STEM Festival 2015 
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม 

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
(สสวท.)  รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 -นายธนกฤติ เลิศล้ํา รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแขงขันนวัตกรรมการเรียนรูสูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 -นางสาวคีตรามิลธ                
ปุรณะวิทย 

วุฒิบัตรการเขาฝกอบรมและผานเกณฑ
การประเมิน 4 หลักสูตร 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาษาไทย 
1 -นางสาวชนัญพร       ณรงค

ทิพย 
รางวัลผูมีผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับดีเดน ประจําป
การศึกษา  2558 เปนผูเสียสละและ
รักษาอุดมการณจรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 
ประการ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 

2 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
-นางสาวนราพร  
เดชมงคลพิพัฒน 
-นางสาวมัณฑลี   
 จิตเจนสุวรรณ 
-นางสาวกมลทิพย              
แกวทิตย 
-นายนิพนธ หมูทอง 

ครูรักการและผูสนับสนุนสงเสริมนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

3 - นางสาวมัณฑลี    
จิตเจนสุวรรณ 
-นางสาวกมลทิพย              
แกวทิตย 
 

ครูผูสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดหนังสือเลมเล็ก 
ระดับชั้นม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 
ระดับภาคเหนือ  

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 



รายการท่ี ช่ือ/สกุลครู รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
4 -นางสาวมัณฑลี           

 จิตเจนสุวรรณ 
-นางสาวกมลทิพย              
แกวทิตย 
-นางสาวนราพร           
 เดชมงคลพิพัฒน 
-นางสาวนาริตา              ชู
เกียรติดงดอย 
-นางสาวชื่นชีวา             
กระบวนโชคชัย 
 

ครูผูมีผลการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน
ระดับดีเดน  ประจําปการศึกษา 2558   

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  34 

5 -นางสาวนราพร          
เดชมงคลพิพัฒน 
 

กรรมการตัดสินการประกวดการอานเอาเร่ือง
มัธยมศึกษาตอนตน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 

5 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
-นางสาวนราพร           
เดชมงคลพิพัฒน 
-นางสาวนาริตา  
ชูเกียรติดงดอย 

กรรมการ ตั ดสิ น  ก า ร แ ข ง ขั นทั ก ษะ
ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การ
แขงขันการอานเอาเร่ือง)ชวงชั้นที่ 2-3 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 

6 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
-นางสาวนราพร        
เดชมงคลพิพัฒน 
-นางสาวนาริตา  
ชูเกียรติดงดอย 

การแขงขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
การศึกษา การแขงขันการอานเอาเร่ือง 
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558) 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 แมฮองสอน 

7 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

กิจกรรมประกวดภาพถายประกอบกลอน 
ในหัวขอ กิจกรรมการตอตานสิ่งเสพติด
ภายในสถานศึกษา (วันที่  8 มิถุนายน 
2558) 

ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดแมฮองสอน 

9 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

นํานักเรียนเขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการตอตานสิ่งเสพติดภายใน
สถานศึกษา (วันที่ 26 มิถุนายน 2558) 

ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดแมฮองสอน 

10 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
-นางสาวมัณฑลี        
จิตเจนสุวรรณ 
-นางสาวกมลทิพย              
แกวทิตย 
นายนิพนธ หมูทอง 

รวมซอมรีวิวประกอบเพลง Bike for mom 
ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 เพื่อ
รวมแสดงในพิธีเปดและปดกิจกรรมปนเพื่อ
แม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

สํานักงานจังหวัด
แมฮองสอน 



รายการท่ี ช่ือ/สกุลครู รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
12 สิงหาคม ๒๕๕๘ (วันที่ 16 สิงหาคม 
2558) 

10 -นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
-นายศิริชัย  จิตสวาง 

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันตอบคําถาม
จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
คร้ังที่  21 จ.เชียงใหมและแมฮองสอน 
สมัครเขารวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 80 ทีม โดยนักเรียนไดรับรางวัล
ชนะเลิศของจังหวัดแมฮองสอน (วันที่ 22 
สิงหาคม 2558) 

สโมสรไลออนสสากล
ภาครวม ๓๑๐ ประเทศ
ไทย 

11 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

กรรมการตัดสินการประกวดแฟชั่นโชวชุดรี
ไซเคิล เน่ืองในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
ประ จํ าป ก าร ศึ กษา2558 ( วั นที่  24 
สิงหาคม 2558) 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
โรงเรียนหองสอนศึกษา            
ในพระอุปถัมภฯ 

12 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

สงและซอมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางภาษาไทย การพูดเลาเร่ืองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ     พระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (วันที่ 13 
กันยายน 2558 

สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑ 

13 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

สงและซอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
เขารวมแขงขันการโตวาทีในญัตติ “สมารท
โฟนคุณคา หรือ    คุณฆา” โดย เน่ืองใน
วันเยาวชนแหงชาติ จํานวน 2 ทีม ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และรอง
ชนะเลิศอันดับ2 (วันที่  14 กันยายน 
2558) 

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
แมฮองสอน 

14 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

ไดรับคัดเลือกเขาอบรมโครงการนํารองคูปอง
พัฒนาครู    ณ ศูนยคณะศึกษาศาสตร มหา
วิทายาลัยเชียงใหม (วันที่ 19-20 กนัยายน 
2558) 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิ
ทายาลัยเชียงใหม 
รวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

15 
 

- นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันแต งบท
กลอน คร้ังที่ 7   ระดับภาค“เรียนรอบรู สู
โ ลกกว า ง  ตามแนวทางพระ ร า ช า ” 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  
(วันที่ 14 พฤศจิกายน2558) 

สโมสรไลออนสสากล
ภาครวม 310 ประเทศ
ไทย 



รายการท่ี ช่ือ/สกุลครู รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
16 - นางสาวชนัญพร          

ณรงคทิพย 
 

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี คร้ังที่ 7   ระดับภาค“เรียนรอบรู 
สูโลกกวาง ตามแนวทางพระราชา” 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  
(วันที่ 14 พฤศจิกายน2558) 

สโมสรไลออนสสากล
ภาครวม 310 ประเทศ
ไทย 

17 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

ไดรับรางวัลผูมีผลการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเ รียน “ระดับดีเด น” 
ประจําปการศึกษา 2558  
(วันที่ 16 มกราคม 2559) 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๔   

18 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

การประกวดคําขวัญเน่ืองในวันครู คร้ังที่  
60 “หน่ึงคําขวัญ หน่ึงสถานศึ กษ า”  
ประจําปการศึกษา 2559     (วันที่ 16 
มกราคม 2559) 

โรงเรียนหองสอนศึกษา  
ในพระอุปถัมภฯ 

19 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

ไดรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 
“หน่ึงแสนครูดี” ประจําป พ.ศ. 2558  
(วันที่ 16 มกราคม 2559) 

คุรุสภา 

20 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

กรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  6 รับ รา งวั ล  “คนดีศ รีห อ ง ส อ น” 
ประจําปการศึกษา 2558 (วันที่  21 
มกราคม 2559) 

โรงเรียนหองสอนศึกษา  
ในพระอุปถัมภฯ 

21 - นางสาวชนัญพร          
ณรงคทิพย 
 

รับหนาที่เปนพิธีกรในเวทีงานร่ืนเริงและ
งานฤดูหนาวของจังหวัดแมฮองสอน (วันที่ 
10 – 11 กุมภาพันธ 2559) 
 

สํานักงานจังหวัด
แมฮองสอนและองคการ
บริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 

22 - นางสาวกมลทิพย  
 แกวทิตย 
- นางสาวมัณฑล ี
  จิตเจนสุวรรณ 

ครูผูสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน   
กิจกรรม การประกวดหนังสือเลมเล็ก 
ระดับชั้นม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 
ระดับภาคเหนือ  

สพฐ 

23 -นางรจิตแกว  ประวีณชัยกุล 
- นายนิพนธ  หมูทอง 

ครูผูสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน   
กิจกรรม การประกวดหนังสือเลมเล็ก 
ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่ 65 ระดับภาคเหนือ  

สพฐ 

ภาษาตางประเทศ 
1 - นางสาวเพ็ชรดา 

 ประวีณชัยกุล 
รางวัลผูมีผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับดีเดน ประจําป
การศึกษา  2558 เปนผูเสียสละและ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 



รายการท่ี ช่ือ/สกุลครู รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
รักษาอุดมการณจรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 
ประการ 

2 - นางสาวศิริพร  หนอทาว ครูรักการอานและผูสนับสนุนสงเสริม
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 - นางสาวกรองทอง 

 เงาสุวรรณ 
รางวัลผูทําคุณประโยชนตอกระทรวง
วัฒนธรรมระดับจังหวัด รางวัลเสมา ปปส. 
ระดับดีเดน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ศิลปศึกษา 
1 - นายธงชัย  อําพันศร ี การออกแบบไวน่ิวในโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ศูนย ไอซีที แมฮองสอน 

2 - นายทินกร  สถิตเจริญกุล การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมทองถิ่น 

หนวยอนุรักษ จ.

แมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
รายการเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการของนักเรียนท่ีมีความสามารถ 

ประจําปการศึกษา  2558 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
1 นางสาวกนกเรขา สายปญญา 

นายพิพัฒนพล สุปญญาวิโรจน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 

1 ระดับเหรียญทอง 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

2 นางสาวนันทยา ไมมีชื่อสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
1 ระดับเหรียญทอง 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

 
 
 

 
ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
1 นางสาวพุทธกาล บัณฑิตเทอดสกุล เหรียญทอง 

การแขงขันเปด
พจนานุกรมฟุริงะนะ

ระดับชั้น ม.4-6 

ศูนยเครือขาย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ
ที่ 2 ภาษาญี่ปุน สพม.

34 

 

2 นายปญจภัทร  เวียงคํา เหรียญเงิน 
การแขงขันเปด
พจนานุกรมคันจิ 
ระดับชั้น ม.4-6 

ศูนยเครือขาย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ
ที่ 2 ภาษาญี่ปุน สพม.

34 

 

3 นางสาวบุษกร คีรีสิริมาศ เหรียญทองแดง 
การแขงขันเลาเร่ืองจาก
ภาพ เปนภาษาญี่ปุน 

ศูนยเครือขาย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ
ที่ 2 ภาษาญี่ปุน สพม.

34 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4 นางสาวจันทรวลัย ไพรนิมิตรกุล เหรียญทอง 
การแขงขันเลาเร่ืองจาก
ภาพ เปนภาษาญี่ปุน 

ศูนยเครือขาย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ
ที่ 2 ภาษาญี่ปุน สพม.

34 

 

 
 

 

 
ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
1 กลุม MOL โครงการชมเชยระดับประเทศ 

โครงการสองมือปนฝนใหนอง 
 

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

 

 
 

  
 

ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล วัน/เดือน/ป 
1 นางสาวเบญจวรรณ  แซเฮอ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ 

 
อบจ.มส  

2 นางสาวธัญญธร  นาควงษ รองชนะเลิศการประกวด
เรียงความ 

อบจ.มส  

3 นางสาวปยมาศ  คําออง ชนะเลิศการประกวดเรียงความ อบต.ปางหมู  

4 นายประกายกาล  ประสานสุข รองชนะเลิศการประกวด
เรียงความ 

อบต.ปางหมู  

5 นางสาวบัวหอม  ไมมีชื่อสกุล รองชนะเลิศการประกวด 
การกลาวสุนทพจน 

สํานักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัด 

 

6 นางสาวสุรีภา   หวางไม 
นางสาวบงกชรัตน   ธนกรสกุล 
นางสาวเกสรา  อริยษาปส 

เหรียญเงินระดับภาคเหนือ 

กิจกรรมการประกวด 

หนังสือเลมเล็ก ระดับชั้นม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

คร้ังที่ 65 ระดับภาคเหนือ 

 

สพฐ.  



ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล วัน/เดือน/ป 
7 นางสาวณัชชา  ณ  มาตคํา 

นางสาวปยมาศ   คําออง 
นางสาวคําแลง   ไมมีชื่อสกุล 

ชมเชยการประกวดเรียงความ สํานักงาน 
ประชาสัมพันธจังหวัด 

 

8 เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
 เด็กหญิงธีดารัตน  สาร 
 เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ         

ชนะเลิศระดับจังหวัด 
การแขงขันตอบคําถามสารานุกรม
ไทย  สําหรับเยาวชนคร้ังที่ 21  
ประจําป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาค

รวม310    ประเทศไทย 

 

9 เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
เด็กหญิงธีดารัตน  สารประสิทธิ์   
เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ         

รองชนะชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับเขตพื้นที่ 
การแขงขันตอบคําถามสารานุกรม
ไทย สําหรับเยาวชน คร้ังที่ 21  
ประจําป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาค
รวม310    ประเทศไทย 

 

10 เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
เด็กหญิงธีดารัตน  สารประสิทธิ์   
เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ         

อันดับที่ 6 ระดับภาคเหนือ 
การแขงขันตอบคําถามสารานุกรม
ไทย  สําหรับเยาวชน คร้ังที่ 21  
ประจําป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาค
รวม310    ประเทศไทย 

 

11 นายศมน สุวรรณวงษ 
นางสาวสันทกานต ปญญาภิรักษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแขงขันการแตงกลอนประกอบ
รูปถายกิจกรรมการตอตานสิ่งเสพ
ติดภายในสถานศึกษา 

ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดแมฮองสอน 

 

12 เด็กหญิงพิมพลภัส วิจิตร  
เด็กหญิงธีดารัตน สารประสิทธิ์ 
เด็กหญิงพันพัสสา กิติเลิศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒/๑ 

รางวัลชนะเลิศของจังหวัด
แมฮองสอน และไดคะแนนเปน
ลําดับที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม 
การแขงขันตอบคําถามจากหนังสือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
ค ร้ั ง ที่  ๒ ๑  จ . เ ชี ย ง ใ ห ม แ ล ะ
แมฮองสอน 

สโมสรไลออนสสากลภาค
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

 

13 นายชัยทัต สุวรรณโพธิศรี 
นางสาวกฤติมา พงษคํา 
นางสาวธัชพรรณ ตรีทอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เขารวมแขงขันการโตวาทีในญัตติ 
“สมารทโฟนคุณคา หรือ คุณฆา” 

สํา นักงานพัฒนาสังคม
แ ล ะ คว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษยจังหวัดแมฮองสอน 

 

14 นายพิชุตม คํามาปน 
นายทักษดนัย ลืนคํา 
นางสาวนันทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เขารวมแขงขันการโตวาทีในญัตติ 
“สมารทโฟนคุณคา หรือ คุณฆา” 

สํา นักงานพัฒนาสังคม
แ ล ะ คว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษยจังหวัดแมฮองสอน 

 

15 เด็กหญิงพิมพลภัส วิจิตร  ลําดับที่ ๕  สโมสรไลออนสสากลภาค
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

 



กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล วัน/เดือน/ป 
เด็กหญิงธีดารัตน สารประสิทธิ์ 
เด็กหญิงพันพัสสา กิติเลิศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒/๑ 

ก า ร แ ข ง ขั น ต อ บ คํ า ถ า ม จาก
สารานุกรมคร้ังที่ ๗  ระดับภาค
“ เ รียนรอบรู  สู โลกกวาง ตาม
แนวทางพระราชา” โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  

16 นายชนกันต เที้ยธิทรัพย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑ 
นายพิชุตม คํามาปน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ 

ไดรับคัดเลือกออกอากาศ 
ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ก า ร ข า ว สั้ น
ประชาสัมพันธกิจกรรมในโรงเรียน 
อ อ ก อ า ก า ศ ร า ย ก า ร  S.U.N. 
Reporter ท า ง ช อ ง  ONE แ ละ 
GMM Channel 

บริษัท แกรมมี่ จํากัด  

17 เด็กหญิงนันทิตา  ตาดู 
เด็กหญิงปญญาพร  สันติสุขสันต 
เด็กหญิงศิวพร  ไมมีชื่อสกุล 

ระดับภาคเหนือ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน   
กิจกรรมการประกวด 
หนังสือเลมเล็ก ระดับชั้นม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 65 ระดับภาคเหนือ  

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 
 
 

ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
1 ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 
ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 
ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 
ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

รางวัลเหรีญญทองการ
ประกวดดนตรีวงสตริงระดับ 
ม.ตน  งานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ณ  
เมืองทองธานี    ปการศึกษา  
2558   

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ   

 22 ก.พ. 2559 

2 ด.ช.ชญานิน  แซหลู 
ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 
ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 
ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 
ด.ช.ปฏิพล      ไมมีชื่อสกุล 

รางวัลชนะเลิศการประกวด
ดนตรีวงดนตรีสตริง    งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาค  ณ  จังหวัด
พิษณุโลก   ป  2558 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ   

22  ธ.ค.2558 

3 ด.ช.ชญานิน  แซหลู 
ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 
ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสริฐ 
ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 
ด.ช.ปฏิพล      ไมมีชื่อสกุล 

ชนะเลิศการประกวดวง
ดนตรีลูกทุง โครงการรักษ
โลก  ระดับจังหวัด  ป 2558 

อบจ.แมฮองสอน   24  ก.ย. 2558 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
4 ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 
ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 
ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 
ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวงดนตรีสตริง  งาน
กาชาดจังหวัดแมฮองสอน 
2558   ณ  อําเภอเมือง    
จ.แมฮองสอน 

สนง.จังหวัด
แมฮองสอน 

10 ม.ค. 2559 

5 ด.ช.ชญานิน  แซหลู 
ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 
ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 
ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 
ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

ชนะเลิศการประกวดวง
ดนตรีสตริงงานปอยเหลิ
นสิบเอ็ดจังหวัดแมฮองสอน  
2558 

เทศบาลเมือง
แมฮองสอน 

24 ต.ค.  2558 

6 น.ส.นุชนันท    เผือกทอง รางวัลเหรียญทองการ
ประกวดดนตรีไทยประเภท
เด่ียวขิม 

สพฐ.  
กระทรวงศึกษาธิการ 

22  ธ.ค. 2558 

 

 
 
ท่ี ช่ือ/สกุลนักเรียน รางวัลท่ีไดรับ หนวยงาน วัน/เดือน/ป 
1 เด็กหญิงฉัตรรัตนติกรณ  หลักฐาน รางวัลชมเชย 

โครงการประเมนิและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการ
สอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

 

2 เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ รางวัลชมเชย 
โครงการประเมนิและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการ
สอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

 

3 เด็กชายคุณานนต  เฉลิมผลวงศกุล รางวัลชมเชย 
โครงการประเมนิและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการ
สอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

 

4 เด็กหญิงกุลปริยา  สมคํา รางวัลชมเชย 
โครงการประเมนิและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการ
สอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

 



5 เด็กชายอธิวัฒน     กอบทรัพยากร รางวัลชมเชยโครงการ
ประเมินและพัฒนาสูความ
เปนเลศิทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการ
สอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

 

 
 


