
 
 
 
 

ประกาศสหวิทยาเขตภูกามยาว 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 สหวิทยาเขตภูกามยาว  
************************************************************** 

  
  ตามที่สหวิทยาเขตภูกามยาว เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ด าเนินการคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 
เฉลิมหล้าจอมราชัน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้การคัดเลือกครู
และบุคลากรดังกล่าวได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 
รางวัลเกียรติยศ ประเภท ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน ประเภท 
1 นายเลิศ จันธิมา ฟากกว๊านวิทยาคม ผู้อ านวยการโรงเรียน 

     
รางวัลเกียรติยศ ประเภท รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน ประเภท กลุ่มงาน 
1 นายทรงกิจ บุญยืน ดอกค าใต้วิทยาคม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กิจการนักเรียน 

     
รางวัลเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอน กลุ่มข้าราชการครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
1 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ภาษาไทย ม.ต้น 
2 นางนพรัตน์ ปราศรัย ถ้ าปินวิทยาคม ภาษาไทย ม.ปลาย 
3 นางวลัยพร ปิ่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
4 นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช พะเยาพิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
5 นางสาวพัชรี ธิศรี เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
6 นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม พะเยาพิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
7 นางศิวัชญา ไชยมงคล ดงเจนวิทยาคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น 
8 นายวีรวัฒน ์พันธุกิ่ง พะเยาพิทยาคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย 
9 นายจิระเดช ซองค า ถ้ าปินวิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น 

/รางวัลเกียรติยศ..... 



 

รางวัลเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอน กลุ่มข้าราชการครู (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 

10 นางปวิตรา เทพโพธา เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ศิลปะ ม.ปลาย 
11 นางสาวอ าพรรณ กันทวงค์ เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น 
12 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ พะเยาพิทยาคม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย 
13 นางพิมพา สารเร็ว ดงเจนวิทยาคม ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น 

14 นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล พะเยาพิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะ
แนว 

15 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บรรณารักษ์ 

     
รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครูผู้สอน  กลุ่มพนักงานราชการและอัตราจ้าง 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
1 นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น 
2 นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ถ้ าปินวิทยาคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย 

     
รางวัลดีเด่น ประเภทครูผู้สอน  กลุ่มข้าราชการครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
1 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ดงเจนวิทยาคม ภาษาไทย ม.ต้น 
2 นางศิริวรรณ ณ น่าน ถ้ าปินวิทยาคม ภาษาไทย ม.ต้น 
3 นางอรชพร อะทะเทพ ดอกค าใต้วิทยาคม ภาษาไทย ม.ปลาย 
4 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ถ้ าปินวิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
5 นางรุ่งทิวา กาวี ถ้ าปินวิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
6 นางศิริพร จ าปาไหล ถ้ าปินวิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
7 นางจีรพา กันทา พะเยาพิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
8 นางจินดา เชื้อเมืองพาน ดงเจนวิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
9 นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

10 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ถ้ าปินวิทยาคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น 
11 นางสาวสุกัญญา เรือนสอน ถ้ าปินวิทยาคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย 
12 นางพัชรี สารงาม พะเยาพิทยาคม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น 
13 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ดงเจนวิทยาคม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย 

 
        
 

 /เกียรติบัตรเข้าร่วม 



     
เกียรติบัตรเข้าร่วม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มข้าราชการครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท 
1 นายเจษฎา แก้วจิโน ถ้ าปินวิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือฯ 
2 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา พะเยาพิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมฯ 

     
เกียรติบัตรเข้าร่วม ประเภทครูผู้สอน  กลุ่มพนักงานราชการและอัตราจ้าง 
ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
1 นางสาวปวริศา วังผา ดงเจนวิทยาคม ศิลปะ ม.ต้น 

 
 
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศทุกประเภท จ านวน 19 คน รายงานตัวเพ่ือรับเกียรติบัตร  
ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ส่วนผู้ได้รับเกียรติบัตร
ระดับดีเด่น และระดับเข้าร่วม กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 
จะส่งมอบให้กับโรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการต่อไป  
 
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 

         

                                          
(นายศาสตรา วงศ์จุมปู) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ประธานสหวิทยาเขตภูกามยาว 


