
ตารางแสดงข้อมูลรางวัลเชิดชูเกียรติและผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด ผู้รับรางวัล 
1 รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อ

การประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประจ าปี 2562 
(ระดับชาติ) 

สพฐ. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

2 ชมรม to be number 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผ่านการประเมินต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 เป็น
ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมประกวดระดับประเทศในเดือน กรกฎาคม 2563 ณ เมืองทองธานี (ระดับ
ภาค) 

โครงการ to be number 1 ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

3 รับรางวัล ประธานสภาผู้ปกครองจังหวัดดีเด่นการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562 " โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง" (ระดับชาติ) 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย  

นางสมร เผือกเดช 

4 ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ระดับชาติ) คุรุสภา นายอรรถวิทย์ สุวรรณโชติ 
5 ได้รับรางวัล Best Teacher (ครูดีเด่น) งานประชุม AICHR Youth Debate on Human Rights 

2019 (ระดับชาติ)  
สพฐ. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ 

6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติ ทักษะ Digital เพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 "Innovation on Education National Contest, IENC 2019" (ระดับชาติ) 

สพฐ. นางกันยพร ณ อุบล 

7 รับรางวัล ครูดีเด่น การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 " โลก
เปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง" (ระดับชาติ) 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย  

นางสาวชนิดาภา เวชกุล 

8 ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ระดับเขตพ้ืนที่) สพม.11 นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ 
9 ได้รับรางวัล OBEC AWARD (ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับภาค) สพม.11 นางชญาภา  บุญล้ า 
10 ได้รับรางวัล OBEC AWARD (ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับภาค) สพม.11 นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง 
11 ได้รับรางวัลครูผู้สอนยุวกาชาดดีเด่น  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์ 
12 ครูที่ปรึกษานักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น  กระทรวงศึกษาธิการ นางลมัย สังขนิตย์ 
13 รางวัลครูผู้สอนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ (รายละเอียดดังตารางแนบ)   



เอกสารแนบครูผู้สอนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ  
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
1 นางสุวลี  ประเสริฐ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
2 นางอภิรักษ์  ลบถม ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
3 นางกนกวรรณ จันทภาโส 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ม.ปลาย  (ระดับจังหวัด/วชิระวิชาการ) 

4 นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

5 นางสุรีย์พร ยุติธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ
เขตพ้ืนที่) 

6 นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารย์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
7 นางมนพร เหมทานนท์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.ต้น  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
8 นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ปลาย  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
9 นางสาวกรรณิกา   

หมู่ตระกูลเจริญ 
1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ

เขตพ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันต่อค าม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

10 นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
11 นางคนองนิจ  มากขุนทด ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
12 นางชญาภา  บุญล้ า ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  

ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
13 นางปิยะนาถ คามิ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
14 นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2 การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าบรรยาย

ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
15 นายทวีศักดิ์  สุทธิปัญญาปกรณ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
16 นางสาวมัลลิกา ศรีสุข ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2 การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าบรรยาย

ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
17 นายปิยบุตร สุขเอียด ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
18 นางเกสร  ช่วยนุกูล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
19 นางศรีสุดา  พยัคฆา 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
20 นางสาววรางคณา หวานจิตต์ 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
21 นายกิตติพงษ์ อ่อนคง ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
22 นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
23 นางธิยา ภักด ี ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
24 นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทนาน 3 มิติ ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 

  

3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังงาน ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

4. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง   ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

5. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

25 นางสาวปานตา  สุระก าแหง 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทนาน 3 มิติ ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังงาน ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

26 นายธีรเดช สกุลอ่อน 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” 
โครงงานเรื่อง เครื่องช่วยสอนการท า CPR ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ 
(World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคท่ี 4 (ภาคใต้) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ผ่านเกณฑ์เข้ารับทุน พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  

27 นางวรรณา นุ่นชูผล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
28 นายรัฐพร ชูพิชัย 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงละครสั้น สโมสรอินเทอร์แรคท์ (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ สโมสรอินเทอร์แรคท์ (ระดับชาติ) 
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
4. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
5. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
29 นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
30 นางทิพยรัตน์ ทองสาร ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันนิธิทรรศน์ 
31 นางอาลิษา ขุนพลช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับชาติ) 
32 นางสาวสุนิษา ทองเพณี 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับชาติ) 

33 นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
34 นายอภิชาติ อุปการ 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)  

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)  
35 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงละครสั้น สโมสรอินเทอร์แรคท์ (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ สโมสรอินเทอร์แรคท์ (ระดับชาติ) 
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
26 นางสาวภัทรา  ค าดา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
37 นายอุดร  แก้ววิรัตน์ 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)  

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
38 นางกนกนิจ  กิจคาม 1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับชาติ) 
4. ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

39 นางทัศนีย์  เกตุแก้ว 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทภาพจิตรกรรม ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค าขวัญใต้ภาพ 
“พลิกความคิด คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” (ระดับชาติ) 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 

  

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพจิตรกรรมประเพณี “ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา” 
(ระดับชาติ) 

3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ระดับชาติ) 

4. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
5. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

40 นายกัญกฤษเขม  แดนที่ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

4. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

41 นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
4. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
5. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
6. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
7. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตลก ม.ต้น  (ระดับเขตพ้ืนที่) 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
42 นางสาววาสนา ศรีราชยา 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตลก ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
43 นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
44 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น ม.ปลาย) งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
45 นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูม ิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
46 นายอรรถวิช สุวรรณโชต ิ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย กีฬาบาสเกตบอล (อบจ.สฏ) 
3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย กีฬาบาสเกตบอล (กีฬาชิงชนะเลิศ จ.ชุมพร) 

47 นายมานะ พัดเคี่ยม ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น ม.ต้น) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

48 นางสาวยุพิน ศิริรัตน์ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น ม.ปลาย) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับชาติ) 

49 นางสาวณิชกุล  ปลวัชร ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น ม.ต้น) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

50 นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ระดับชาติ) 

51 นางนิธิมา จันทรโชตะ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
 



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
52 นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.ต้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
53 นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 
3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 
4. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ

เขตพ้ืนที่) 
54 นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
55 นางมัสลิน มรรคสินธุ์ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
56 นางสาวขวัญจิต  เต็มเปี่ยม 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน YC เพ่ือที่ปรึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษจีน เพลงจีน ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ (สุราษฎร์ธานี) 

57 นางสาวศศิ  แก้วไทย ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) 
58 นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันเต้นร าจีน ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ  (สุราษฎร์ธานี) 
3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การการแข่งขันเขียนค าศัพท์ภาษาจีน ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ (สุราษฎร์ธานี) 

59 นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร์ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน YC เพ่ือที่ปรึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ
เขตพ้ืนที่) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงจีน ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ(สุราษฎร์ธานี) 
60 นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรี 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดละครสั้น ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ (สุราษฎร์ธานี) 

2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การการแข่งขันวาดภาพจีน ม.ปลาย งานวชิรวชิาการ (สุราษฎร์ธานี) 
3. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.ปลาย งานวชิรวิชาการ (สุราษฎร์ธานี) 
4.  



ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
61 นางสาวอรอรุณ มีเพียร 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
62 นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ 1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน YC เพ่ือที่ปรึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ

เขตพ้ืนที่) 
2. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขัน YC เพ่ือที่ปรึกษา ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ

เขตพ้ืนที่) 
63 นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขัน YC เพ่ือที่ปรึกษา ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต

พ้ืนที่) 
 



ตารางแสดงข้อมูลรางวัลเชิดชูเกียรติและผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด ผู้รับรางวัล 
1 ตัวแทนของประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่รัฐอริโซนา 

สหรัฐอเมริกา ในงาน Intel ISEF2019  ระดับนานาชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

2 รับรางวัลชมรม To Be Number One รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 
ระดับประเทศจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข  (15 ก.ค.2562) 

กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

3 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ  ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
- โครงงานเรื่อง กรีนฟิล์มแพคตินจากเปลือกทุเรียน ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นตัวแทน

ของประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในงาน IEYI 2019 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เดือน
ตุลาคม  2562 

- โครงงานเรื่อง  แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุนโฟมยางคอมพาวด์  ได้รับการคัดเลือกจาก 
สพฐ. ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในงาน IEYI 2019 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย เดือนตุลาคม  2562 

- โครงงานเรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลสได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้า
ร่วมแข่งขันเพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในงาน IEYI 2019 ที่
ประเทศอินโดนีเซีย  เดือนตุลาคม  2562 

- โครงงานเรื่อง เม็ดกักเก็บความชื้นในดิน ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขัน Thailand  junior  
water prize 2019  จัดโดย  สสวท. 

สสวท. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 

4 รับเกียรติบัตร/โล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับภาค ประจ าปี 2562 จัดโดยส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (31 พ.ค.2562) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

5 รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองอย่างต่อเนื่อง ตาม
โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบโดย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5 ส.ค.2562) 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 



ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด ผู้รับรางวัล 
6 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2559–2561  จากการทดสอ

บางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (7 ก.ย.2562) 
สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

7. เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย  พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2559–2561 จาก
การทดสอบางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

8 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาภาษาอังกฤษ  พัฒนาต่อเนื่อง 
3 ปี ปีการศึกษา 2559–2561  จากการทดสอบางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

9 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

10 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

11 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศ จากการทด
สอบางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

12 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าระดับประเทศ จากการทด
สอบางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

13 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ  ในปีการศึกษา 2561 จ านวน  5 วิชา ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ภาษาไทย /วิทยาศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ  
จากการทดสอบางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
(7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

14 เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ  ในปีการศึกษา 2561   จ านวน  4 วิชา ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ / ภาษาไทย /วิทยาศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ  จากการทดสอบางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (7 ก.ย.2562) 

สพม. 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

15 รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน" 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 



ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด ผู้รับรางวัล 
 – รางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคใต้  

– รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 
3 ด้านเศรษฐกิจ 

– รางวัล Vojunteer Star ฝ่ายชาย (นายศุภวิชญ์ มณีฉาย) 
– รางวัล Young UC Communicator ระดับดีเด่น (นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น) 

  

16. เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการอ านวยการในงาน “EDU digital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

สพฐ. นางสมร  เผือกเดช 

17 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ “สรุปผลการด าเนินงานจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทดสอบของศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสมร  เผือกเดช 

18 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส.บ.ม.ท. นางสมร  เผือกเดช 
19 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 
สพฐ. นางสาวชนิดาภา  เวชกุล 

นางอาลิษา  ขุนพลช่วย 
20 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 
สพฐ. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย 

20 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 

สพฐ. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย 

22 รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมป์ 

นางศรีสุดา  พยัคฆา 
นางสาววรางคณา หวานจิตต์ 

23 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ (ภาคใต้) 
“Thailand 4.0 and globalization) 

สพฐ. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ 
นางสาวศศิ  แก้วไทย 

24 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 

สพฐ. นางสาวชนิดาภา  เวชกุล 
นางอาลิษา  ขุนพลช่วย 

25 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ระดับประเทศ) 

สพฐ. นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา 
นางสาวสุนิษา ทองเพณี 
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26 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 
สพฐ. นายนิรันดร์  จันทร์น้อย 

27 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) 

สพฐ. นายนิรันดร์  จันทร์น้อย 

28 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

สพม.11 นางลมัย  สังขนิตย์ 

29 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

สพม.11 นางสาวสุดารักษ์  
พงศ์อภิรักษกุล 

30 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

สพม.11 นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย 

30 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

สพม.11 นายรัฐพร  ชูพิชัย 

 


