ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
“สถานศึกษา”

 เริ่มก่อสร้างโรงเรียนและรับนักเรียนรุ่นแรก

 โล่รางวัลโรงเรียนสีขาว ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 รางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
 นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตการศึกษา 8

 โล่รางวัลโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม่ ระดับดีเด่น กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544
 โรงเรียนบริหารงานวิชาการดีเยี่ยมของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
 โล่รางวัลโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8

 โรงเรียนจริยธรรมดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
 โรงเรียนพัฒนาจิตพิสัยนักเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 8
 โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

 โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ โครงการโรงเรียน 2 ภาษา
(English Program)

 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โครงการสานสายใยครูและศิษย์
ระดับเขตตรวจราชการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "สดุดี" ของสานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถ้วย ค ครั้งที่ 23

 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนา ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตตรวจราชการที่ 1
 โล่รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8
 นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬารักบี้ชิงแชมป์
เอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศปากีสถาน จานวน 7 คน
 รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” ของสานักงานเลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นลาดับที่ 5 ของเขตตรวจราชการที่ 1
 นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬารักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คนและ 15 คน ณ ประเทศเกาหลีใต้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ถ้วยธนาคารทหารไทย ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากองทัพบกและสนามกีฬา
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ 28- 30 ก.ค. 2549

 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปีการศึกษา
2550 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาหลักสูตรพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการกระจายอานาจ ประจาปีการศึกษา 2550
 สถานศึกษาส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในระดับดีเด่น ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
 ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1
 ได้รับรางวัลการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกาพะเยา เขต 1
ประจาปีการศึกษา 2550 ระดับดีเยี่ยม
 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนบริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับดีเด่น ตามโครงการการบริหารจัดการแห่งการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
 การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
จังหวัดพะเยา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมการประกวด
ระดับภาค
 ได้รับคัดเลือกจาก สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมงานมหัศจรรย์
เด็กไทย ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

 ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลาง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสานักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
 โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
 โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ของสานักนายกรัฐมนตรี

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินผาดโผน บินลอดบ่วง 3 บ่วง
การแข่งเครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย” ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ โครงการสร้างสานึกพลเมือง ( Project Citizen )
ของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ Center for Civic Education ( CCE )
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียน
ขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 ผู้บริหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง ปี 2552 ด้านบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ
ตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ในผลงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยระบบ VDO Conference ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านอากาศยานจาลอง ประจาภาคเหนือ
ของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุด The Best Practices Living Library ห้องสมุดมีชีวิตที่จัด
กิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีระดับยอดเยี่ยม ในงานรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การแข่งขัน เครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย สพฐ”
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School)
รุ่นที่ 1 ดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น 3 D ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
 ได้รับรางวัลสานักงานน่าอยู่ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน ในการประกวดตาม
โครงการ “จังหวัด พะเยา เมืองน่าอยู่” ของจังหวัดพะเยา
 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยม ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 29
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ 8

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 8
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30
 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนขนาดกลาง ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวูซู ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28
 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61
ประจาปี 2554 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การแข่งขันเครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย สพฐ ปี 3”
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษา
ขนาดกลางยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ศ. 2555
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้ พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริ
ในสถานศึกษาดีเด่นประจาจังหวัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของกระทรวงมหาดไทย
 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจาปี ๒๕๕5 ของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย สานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ
 ได้รับรางวัลสานักงานน่าอยู่ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน ในการประกวดตาม
โครงการ “สถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน เฉลิมพระเกียรติ อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา” ของสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2555
ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ของกรมอนามัย

 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบที่ 3
 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
“ประเภทยุทธวิธี” และถ้วยรางวัลพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติ
ยาภา “ประเภทลาเลียง” ในการแข่งขันเครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ รายการ
“หนูน้อยจ้าวเวหา” ศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา
เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ของสานักนายกรัฐมนตรี
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านวิชาการ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS
ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ของกระทรวงสาธารณสุข

 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 รางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ จากกระทรวง
สาธารณสุข
 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
จากกระทรวงสาธารณสุข
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ต้นแบบดีเด่น
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
 รางวัลชนะเลิศหลักสูตรท้องถิ่น "สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง" จากการประชุมวิชาการ "
พะเยาวิจัย ๒๕๕๘ PHAYAORESEARCH CONFERENCE 2015"
 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น
ของกระทรวงศึกษาธิการ

 โล่รางวัลพระราชทาน เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดี
เยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2549 , 2554
และ 2558 ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 8
ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 ผ่านการประเมินเข้ารับป้ายสนองพระราชดาริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น
ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ จากกระทรวง
สาธารณสุข
 รางวัลองกรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกระทรวง
สาธารณสุข
 รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนสืบสานพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากมณฑลทหารบกที่ 34

 รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานพอเพียงที่มีความเป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ของศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรกุล จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรกุล
 ผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ระดับประเทศ
จากกระทรวงศึกษาธิการ
 MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น ประเภทการศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ
 นายธีรภัทร ผลทอง นักเรียนพระราชทาน

