
ผลงาน ปการศึกษา 2559 
 

ผลงานสถานศึกษา 
 

ประเภท ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
สถานศึกษา โรงเรียนไดผานการประเมินรางวัล

คุณภาพระดับองคกร (School Ouality 

: SCQA) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษา โรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนเขารวม

ประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ

รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับภาค

คณะวงฆ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช

สมบัติครบ 70 ป 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม 

สถานศึกษา โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

ในฐานะสถานศึกษาดีเดน ประจําป 

2558 ตามโครงการกิจกรรม รด.จิตอาสา

ของ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

สถานศึกษา โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

ในฐานะสถานศึกษาดีเดน ประจําป 

2558 ตามโครงการศูนยฝกแข็งขัน 

สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐาน

เดียวกัน 

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
 

ผลงานผูบริหาร 
 

ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
นายพูลศักด์ิ จิตสวาง ใหการสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อ

จัดซื้อเคร่ืองกันหนาวใหกับโรงเรียนบาน

ทามะเกวน เปนเงิน 10000 

โรงเรียนบานทามะเกวน 



ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
เขารับการอบรมหลักสูต “ผูดําเนินการ

คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

ในพระอุปถัมภฯ 

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู” 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

ในพระอุปถัมภฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติ

ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ

เสริมสรางนักเรียนใจเพชร รุนที่ 42 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

เขารวมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติ

ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร9 และเสริมสราง

นักเรียนใจเพชร รุนที่ 41 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

สงเสริมนักเรียนเขารวมประกวดสวดมนต

หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทาํนอง

สรภัญญะ ภายใตงานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิ

สาขบูชาและสปัดาหวันวิสาขบูชาและ

อัฏฐมีบูชา 

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัด 

สงเสริมและสนับสนุนเขารวมประกวด

สวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย 

ทํานองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ 

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม 

รวมกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมชาติพันธุ

ชาวดอยแมฮองสอน” โครงการลาน

วัฒนธรรมชาติพันธุชาวดอยแมฮองสอน  

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดแมฮองสอน 

รวมกับสํานักงานเหลา

กาชาดจังหวัดแมฮองสอน 

นําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เน่ืองในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

นําเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

ในพระอุปถัมถฯ 



ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
เปนกรรมการตัดสิน การประกวดคําขวัญ 

เน่ืองในวันครูคร้ังที่ 60 “หน่ึงคําขวัญ 

หน่ึงสถานศึกษา” ประจําป 2559 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 

ในพระอุปถัมภฯ 

เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดโครงการ

จิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย 

ประจําป 2559 

เหลากาชาดจังหวัด

แมฮองสอน 

 
ผลงานครู 

ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
นางอัญชลี  เลิศล้ํา รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภท

เคร่ืองแตงกายจากวัสดุเหลือใช ระดับ

นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน ตาม

โครงการประกวดประกวดสรางสรรค

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2559 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด

แมฮองสอน 

นางสาวศรีสุดา  เขตทองมาก ไดรับคัดเลือกใหเปนผูกํากับนักศึกษาวิชา

ทหาร ดีเดน ประจําป 2558 

สมาคมผูกํากับนักศึกษา

วิชาทหารจังหวัดเชียงใหม 

ลําพูน แมฮองสอน 

นายทินกร  สถิตเจริญกุล ไดรับรางวัล MOE Award สาขาอนุรักษ

มรดกไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชนัญพร   ณรงคทิพย ไดรับรางวัลผูมีผลการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน “ระดับดีเดน” 

ประจําปการศึกษา 2558 (วันที่ 16 

มกราคม 2559) 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

34 

 
  



ผลงานผูเรียน 
 

ช่ือ  -  สกุล ระดับรางวัล /ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับมอบหมาย 
เด็กหญิงกมลนัทธ  ขวัญวงค ไดสงผลงานผานเขารับดับประเทศ 

ประเภทเคร่ืองแตงหายจากวัสดุเหลือใช 

ระดับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไป ตามโครงการประกวดประกวด

สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 

2559 ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค

ที่1 รวมกับกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

เด็กหญิงกมลนัทธ  ขวัญวงค ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

ประเภทเคร่ืองแตงกายจากวัสดุเหลือใช 

ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน ตาม

โครงการประกวดประกวดสรางสรรค

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2559 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด

แมฮองสอน 

นายอธิวัฒน  โสภาพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 แขงขัน

ทักษะผสม (Multi Skills) ระดับ ม.

ปลาย 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

34 

ด.ช.นราวิชญ ปาลี  

ด.ญ.นันทฉัตร ลีเลิศ  

และด.ญ.ศิวพร ไมมีชื่อสกุล 

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน แขงขันตอบคําถาม

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ

ราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

สโมสรไลออนสสากล ภาค 

310- เอ 1 โครงการ

สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนฯ 

ด.ช.ชญานิน  แซหลู,  

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง,  

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ, 

ด.ช.ทุน ไมมีชื่อสกุล  

และด.ช.ปฏิพล  ไมมีชื่อสกุล 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวด

ดนตรีวงสตริงระดับ ม.ตน งาน

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ณ  

เมืองทองธานี  ปการศึกษา  2558 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 


