
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
     ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

    สถานศึกษา 
  

ระดับประเทศ   
โล่เกียรติยศโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ   
ดีเยี่ยม  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
(โครงงานรักเธอนะขยะ) 

กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถี
พุทธ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมจรยิธรรม 
ในส่วนภูมิภาค 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
ภาคีเครือข่าย 

ระดับภูมิภาค 
รางวัลสถานศึกษา  ดเีด่น รองชนะเลิศอันดับ  ๒  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 
(คปภ.) 

ระดับจังหวัด   
รางวัลสถานศึกษา  ดเีด่น ชนะเลศิ  โครงการ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 
(คปภ.) 

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ)   

๑.นายสายันห์  พรมใส 
 
๒.นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว 

ระดับประเทศ 
รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ระดับกลุ่มเถินบรุินทร ์
รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์  สพม.๓๕ 

ครู(ระบุช่ือ)   

๑.นางธัญสตุา  ณ  ล าปาง ระดับประเทศ  
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม   ประจ าปี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 



 
 

๑๗ 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

๒๕๕๘ ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวกณัห์ญาวีพ์ คงศรีน่าน รางวัลชมเชย การประกวดผลลัพธ์กิจกรรม 
ต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้  ระดับมธัยมศึกษา 

ธนาคารทิสโก้  จ ากดั  (มหาชน) 

 
๑.นายสุระกติย์  จันตะ๊วงค์ 
๒.นายสราวุฒิ  ค าวัน 
๓.นางมธุรดา  โชคภูรสิกุล 
๔.นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 

ระดับประเทศ  

รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี  ๒๕๕๘ คุรุสภา 

 
๑.นางสุภาพร  เจรญิผล 

ระดับภาค 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 

๑.นายสราวุฒิ  ค าวัน ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  
นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น (หญิง) กีฬาเยาวชน 
ภาค ๕ ครั้งท่ี ๔๑ 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑. นายศักรินทร์  สืบสอน ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทอง  อันดับ ๑๖  

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทอง  อันดับ ๑๖  
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓    

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทอง  อันดับ ๑๙  
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวดรณุี  ค านวล 
๒.นางสาวศริิกานต์  ศิริป้อ 
 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทอง อันดับ ๑๗  
การประกวดวงดนตรสีตริง ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวละเอียด ทะนันชัย 
๒.นางสาววิไลวรรณ อุ่นปัญญา 
๓.นางพรทิพา  ผันผาย 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทอง อันดับ ๓๔   
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายสุระกติย์ จันตะ๊วงค์ 
๒.นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์ 

ครูผูฝ้ึกสอน เหรียญทอง อันดับ  ๑๖  การแข่งขัน
การสร้างอุปกรณเ์พื่อให้บริการ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 



 
๑๘ 

 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

๑.นางธมลพรรณ์  ยอดค า 
๒.นางธนภรณ์  จันต๊ะวงค ์

ครูผูฝ้ึกสอน เหรียญทอง อันดับ  ๑๔ การแข่งขัน
ท าอาหารน้ าพริก ผักสอด เครื่องเคียง  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางธมลพรรณ์  ยอดค า 
๒.นายศักรินทร์  สืบสอน 

ครูผูฝ้ึกสอน เหรียญทอง อันดับ  ๑๗  การแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางธมลพรรณ์  ยอดค า 
๒.นายศักรินทร์  สืบสอน 

ครูผูฝ้ึกสอน เหรียญทอง อันดับ  ๒๔  การแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายศักรินทร์  สืบสอน ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน  อันดับ ๑๔  การแข่งขัน 
สร้างสรรคภ์าพด้วยการปะติด  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายศักรินทร์  สืบสอน 
๒.นางสาวศริิกานต์  ศิริป้อ 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน  อันดับ ๒๔  การแข่งขัน 
ประตมิากรรม  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวดารณุี  ค านวล ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน  อันดับ ๒๘  การแข่งขัน 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-๓ 

 

๑.นางพวงเพชร  สุริยุทธ 
๒.นางสายทิพย์  วรรณาการ 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน  อันดับ ๑๘   
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสุวิมล  พวงสุริยะ ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญเงิน  อันดับ  ๑๘ 
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางพวงเพชร  สุริยุทธ 
๒.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว 

ครูผูฝ้ึกสอน  เหรียญทองแดง  อันดับ ๔๒ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
๑. นางสุภาพร  เจรญิผล 

ระดับจังหวัด  

รางวัล ชนะเลศิระดับจังหวัด   โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) ระดับประเทศ  

๑. นางสาวนาฎนารี  จิตเกาะ 
๒. นางสาวสนธยา  มังป๋อง 
๓. นายกัณตภณ  เสาร์แดง 

โล่เกียรติยศโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ   
ดีเยี่ยม  ระดับประเทศ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
(โครงงานรักเธอนะขยะ) 

กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๑.นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม 
๒.นางสาวสนธยา  มังป๋อง 

รางวัลชมเชย การประกวดผลลัพธ์กิจกรรม 
ต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้  ระดับมธัยมศึกษา 

ธนาคารทิสโก้  จ ากดั  (มหาชน) 

 ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  



 
 
 

๑.เด็กหญิงวรภาณี  ตันเตจ๊ะ เหรียญทอง  อันดับ ๑๖  การแข่งขัน  
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายศตววรรษ  ตันเตจ๊ะ เหรียญทอง  อันดับ  ๑๙ การแข่งขัน ศิลป์
สร้างสรรค์ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กชายธิติธรณ์  เท่ียงทอง 
๒.นางสาวปภานัน  พิชัยศิริ 
๓.เด็กหญิงภัทราพร ตั้งประเสริฐ 
๔.เด็กหญิงมณีรินทร์  ก๋ายะ 
๕.เด็กหญิงวรางคณา ทองหลาง 

เหรียญทอง  อันดับ  ๑๗  การประกวดวงดนตรี
สตริง  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวกมลรตัน์ จันทร์ทอง 
๒.นายช านาญ  สอนอินต๊ะ 
๓.นางสาวณัชณิชา อุตมลู 
๔.นายภราดร  ค าผง 
๕.นางสาวรัมภา  บญุยืน 
๖.นายสุทธิพงษ์  ใจเรือน 
๗.นายสุริยา  จันทร์นาม 
๘.นางสาวหทัยชนก อินต๊ะโม 
๙.นางสาวเกวลิน  กันทะย ิ
๑๐.นายธีรพันธ์  หล้าปวงค า 

เหรียญทอง  อันดับ  ๓๔  การแขง่ขันร าวง
มาตรฐาน ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายณัชพล  วงศ์ประสงค์ 
๒.นายธนพนธ์  เรือนตุย้ 
๓. นายนภดล  ปาลจาเร 
๔.นายวรากร  อินต๊ะ 
๕.นายสัจชฎาพร  ค าภิโล 
๖.นายไพรวรรณ  นันตะ๊ 

เหรียญทอง  อันดับ  ๑๖  การแขง่ขันการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวนนธิยา  อุดกันทา 
๒.นางสาวพักรล์ณิี  ทองแท่ง 
๓.นางสาวสนธยา  มังหป๋อง 

เหรียญทอง  อันดับ  ๑๗  การแขง่ขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคยีง ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงดรุณี  ค าแปง 
๒.เด็กชายธนวัฒน์   อุตมลู 
๓.เด็กหญิงนิศารตัน์  เทพสิงห ์

เหรียญทอง  อันดับ  ๑๗  การแขง่ขัน 
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 



 
 

๑๙ 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.นางสาวนฤทัย  สิบต๊ะ 
๒.นายพิเชษฐ์พงศ์  ใจเรือน 
๓.นายยุทธชัย  หล้าปวงค า 

เหรียญทอง  อันดับ  ๒๔  การแขง่ขัน 
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงเหตน์สริี  สุขีเพียร 
๒.เด็กหญิงเพชรดา  อุตมูล 

เหรียญเงิน  อันดับ  ๑๔  การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กชายณัฐพล  ยะชะระ 
๒.เด็กชายพสักร  สารินทร ์
๓.เด็กชายภาสกร  สิรปิ้อ 

เหรียญเงิน  อันดับ  ๒๔การแข่งขันประตมิากรรม 
ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กชายคุณานนท์  ตุ่นแจ ้ เหรียญเงิน  อันดับ  ๒๘  การแข่งขันขับร้องเพล
ไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาววิภา  คล้ายเสน 
๒.นางสาวสุนิสา  ยะชะระ 
๓.นางสาวเสาวรส  วงศ์กา 

เหรียญเงิน  อันดับ  ๑๘  การประกวดหนังสือ 
เล่มเล็ก  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวนาฎนารี  จิตเกาะ 
๒.นายอภสิิทธ์ิ  จันตา 

เหรียญเงิน  อันดับ  ๑๘  การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงกุสลิน  ชะระ 
๒.เด็กหญิงชุติพร เหล่าสันติสุข 
๓.เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตาวตา 

เหรียญทองแดง  อันดับ ๔๒  การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายจริวัฒน์  ตันเตจะ๊ 
๒.นายนฤมติร  ต๊ะอ้าย 
๓.นายจักรพันธ์  ชัยอ้าย 
๔.นางสาวกรรณิการ์  เตชะ 
๕.นายอนุท้ย  เตยา 
๖.นายอภสิิทธ์ิ  ชัยวงศ์ 
๗.นายกฤษกร  ประสมนาม 
๘.นางสาวหทัยชนก  จันตะ๊โม 

ระดับจังหวัด 
รางวัลยุวชนประกันภัยดเีด่น ประเภทเพลง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ โครงการยวุชนประกันภัย  
ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 
(คปภ.) 

๑.นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ 
๒.นายอภสิิทธ์ิ  จันตา 

รางวัลยุวชนประกันภัยดเีด่น ประเภทละครสั้น/
หนังสั้น  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ โครงการยุวชน

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ



 
 
 

๒๐ 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

๓.นายสุขเกษม  เปาสอน 
๔.นางสาวสนธยา  มังป๋อง 
๕.นายภานุวัฒน์  ตันเตจะ๊ 
๖.นายพีรวัฒน์  มาสีทวีทรัพย ์
๗.นางสาวนาฎนารี  จิตเกาะ 
๘.นางสาวนวรตัน์  มังสไุร 

ประกันภัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ ส่งเสริมการประกอบธุรกจิกรรมภยั 
(คปภ.) 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.นายธวัชชัย  ค าสอน 
๒.นายอนุพงษ์  อินมะโน 
๓.นายเวคิน  ใจเรือน 
๔.นายจักรพันธ์  สุภาต ิ
๕.นายอภสิิทธ์ิ  จันตา   

ระดับจังหวัด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒ Cross  road 
music  Jam  ๒๐๑๕  ณ  ในบาซาร์   
จังหวัดล าปาง 

 

 
๑.เด็กหญิงวรภาณี  ตันเตจ๊ะ 
 

ระดับกลุ่มโรงเรียน 
เหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.๑-๓ 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงเกตนส์ิรี  สุขเีพียร 
๒.เด็กหญิงเพชรดา  อุตมูล 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันประตมิากรรม  
ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑. เด็กชายธิติธรณ์  เท่ียงทอง 
๒. นางสาวปภานัน  พิชัยศิริ 
๓. เด็กหญิงภัทราพร ตั้งประเสริฐ 
๔. เด็กหญิงมณีรินทร์  ก๋ายะ 
๕. เด็กหญิงวรางคณา  ทองหลาง 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กชายณัฐพล  ยะชะระ 
๒.เด็กชายพสักร  สารินทร ์
๓.เด็กชายภาสกร  สิรปิ้อ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันประตมิากรรม 
ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กชายคุณานนท์  ตุ่นแจ ้ เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้องเพลง  



๒๑ 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

ไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.๑-๓ 

๑.นายกฤษณ  ยะฟ ู
๒.นางสาวกญัญาณัฐ จอมแก้ว 
๓.นางสาวจรินันท์  ปานันท์ 
๔.นางสาวจรีาพร  ฟูท า 
๕.นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญยืน 
๖.นางสาวชลธิชา  สุกันทา 
๗.นายณัฐดนัย  ป้องแก้วน้อย 
๘.นางสาวตาด า  ลุงนะ 
๙.นางสาวทิพยี่หวา  ชัยเขียว 
๑๐.นางสาวธนภรณ์  ฟองแก้ว 
๑๑.นางสาวธนัชชา ส าแดงเดช 
๑๒.นายธนวันต์  เทพศิร ิ
๑๓.นายธนากรณ์  ชัยน่าน 
๑๔.นางสาวธัญญลักณ์ค าวงษา 
๑๕.นางสาวธิดารัตน์  ตุ้ยเขียว 
๑๖.นางสาวนราวดี  จารึก 
๑๗.นางสาวประทิมทองวงศ์ษา 
๑๘.นายพัฒนพงษ์  รวดเร็ว 
๑๙.นายภานุวัฒน์ ตันเตจ๊ะ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การประกวดขับขาน
ประสานเสยีง  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๐.นางสาววิภา  คลา้ยเสน 
๒๑. นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ 
๒๒.นางสาวสุชาดา  ปงกา 
๒๓.นางสาวสุทธิดา  เคียนถา 
๒๔.นางสาวสุนสิา  มูลกันทะ 
๒๕.นางสาวสุนสิา  ยะชะระ 
๒๖.นางสาวสภุิชรา  ยะชะระ 
๒๗.นายอภสิิทธ์ิ  จันตา 
๒๘.นางสาวอมรรัตน์ ไชยเมืองมูล 

๒๙.นางสาวอรนุช  ขัติยา 

  



๒๒ 
  ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  (ต่อ) 

๓๐.นางสาวอรวรรณ  ตะ๊เปี้ย 
๓๑.นางสาวอรวี  ยะฟ ู
๓๒.นายอัมรินทร์  บุญยืน 
๓๓.นางสาวอรอนงค์ ใจหมื่น 
๓๔.นางสาวอารียา  โสอิน 
๓๕.นางเวคิน  ใจเรือน 
๑.นางสาวกมลรตัน์ จันทร์ทอง 
๒.นายช านาญ  สอนอินต๊ะ 
๓.นางสาวณัฐนิชา  อุตมูล 
๔.นายธีรพันธ์ หล้าปวงค า 
๕.นายภราดร  ค าผง 
๖.นางสาวรัมภา  บญุยืน 
๗.นายสุทธิพงษ์  ใจเรือน 
๘.นายสุริยา  จันทร์นาม 
๙.นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม 
๑๐.นางสาวเกวลิน  กันทิยะ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นายณัชพล  วงศ์ประสงค์ 
๒.นายธนพนธ์  เรือนตุย้ 
๓. นายนภดล  ปาลจาเร 
๔.นายวรากร  อินต๊ะ 
๕.นายสัจชฎาพร  ค าภิโล 
๖.นายไพรวรรณ  นันตะ๊ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงกุสลิน  ชะระ 
๒.เด็กหญิงชุติพร เหล่าสันติสุข 
๓.เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตาวตา 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การประกวดหนังสือเลม่
เล็ก  ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาววิภา  คล้ายเสน 
๒.นางสาวสุนิสา  ยะชะระ 
๓.นางสาวเสาวรส  วงศ์กา 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การประกวดหนังสือ 
เล่มเล็ก  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวนาฎนารี  จิตเกาะ 
๒.นายอภสิิทธ์ิ  จันตา 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์  ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.นางสาวนนธิยา  อุดกันทา 
๒.นางสาวพักรล์ณิี  ทองแท่ง 
๓.นางสาวสนธยา  มังหป๋อง 

เหรียญทอง  อันดับ  ๑๗  การแขง่ขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคยีง ม.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.เด็กหญิงดรุณี  ค าแปง 
๒.เด็กชายธนวัฒน์   อุตมลู 
๓.เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทพอุด 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขัน 
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑.นางสาวนฤทัย  สิบต๊ะ 
๒.นายพิเชษฐ์พงศ์  ใจเรือน 
๓.นายยุทธชัย  หล้าปวงค า 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขัน 
การแกะสลักผักผลไม้  ม.๑-๓   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 


