
๑ 
 

ผลงานดีเดนประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

ผลงานของโรงเรียน 

ที ่ รายการ หนวยงาน/เจาของรางวัล วัน เดือน ป  
๑ ผานการประเมินเปน “ศูนยการเรยีนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา” 
 

กระทรวงศกึษาธิการ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒ เปนโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวารอย
ละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ คาเฉลี่ย ๕ 
กลุมสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๓ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวารอย
ละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปท่ี ๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๔ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวารอย
ละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ ภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๕ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวารอย
ละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ วิชา
วิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 



๒ 
 
ที ่ รายการ หนวยงาน/เจาของรางวัล วัน เดือน ป  
๖ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวา 
รอยละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ วิชา
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๗ เปนโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวารอย
ละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ คาเฉลี่ย ๕ 
กลุมสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๘ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวา 
รอยละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ วิชา
สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปท่ี ๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๙ เปนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ขึ้นมากกวา 
รอยละ ๓ เทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ วิชา
คณิตศาสตร  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑๐ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ 
อยูในกลุมสูงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่ ๔ วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑๑ มีคาเฉลี่ยในการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ 
อยูในกลุมสูงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต ๓๗ เปนลําดับที่ ๓ วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 



๓ 
 
ที ่ รายการ หนวยงาน/เจาของรางวัล วัน เดือน ป  

๑๒ เปนโรงเรยีนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ๕ กลุมสาระการ
เรยีนรู เปนลําดบัที่ ๖ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๓ และชั้น
มัธยมศกึษาปท่ี ๖ ปการศกึษา ๒๕๕๘ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑๓ เปนโรงเรยีนท่ีมีผลการพัฒนาสูงสุด ๕ กลุมสาระ 
การเรียนรู เปนลาํดับที่ ๔  ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๗ จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ประจาํป
การศกึษา ๒๕๕๘ เทียบปการศึกษา ๒๕๕๗ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต ๓๗ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 
ผลงานของผูบริหาร-ครู 

ที ่ ช่ือ-สกุล รายการ หนวยงาน 
๑ นายธีระพงษ ณ นาน ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

(ลาํดับที่ ๖) การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ระดับชั้น ม.๑-๓  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๕  

สพฐ. 

๒ นายอรุณ  ชราชิต ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนพินธ ประเภทหญิง 
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย 
 ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนพินธ ประเภทชาย ม.
๔-๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 
ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนพินธ ประเภทหญิง 
ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 



๕ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ หนวยงาน 
๓ นางสะใบทิพย ศิริวัฒนานนท ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

(ชนะเลิศ) การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ระดับชั้น ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

ครูผูสอนนักเรยีนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
(ลาํดับที่ ๖) การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ระดับชั้น ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาต ิครั้งท่ี ๖๕  

สพฐ. 

๔ นายอํานาจ  จิตอาร ี ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแขงขันจัดสวนแกว ระดับชั้น ม.๔-๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ 
จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

๕ 
 

นายธราภพ ยานการ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.๔-๖  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

เขารอบการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งท่ี ๔ 
ประจําป ๒๕๕๘ 

ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

๖ นายรัชพล   ไชยวงค ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.๔-๖  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

เขารอบการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งท่ี ๔ 
ประจําป ๒๕๕๘ 

ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ การประกวดวีดิทัศน
สั้น เรื่อง เคล็ดลับ UP เงินออม 

ธ.ก.ส. 

 

 

 

 

 



๖ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ หนวยงาน 
๗ นางสาวนารี  ใจปง ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง 

การแขงขันจัดสวนแกว ระดับชั้น ม.๔-๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

๘ นายสัมพันธ อินสองใจ ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองกระโดด
สูงชาย การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติภาค ๕ 
เวียงพิงค เกมส จังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทน
ภาค ๕ แขงขันระดับประเทศ ณ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการ หนวยงาน 
๑ นายวัชรพงษ อินทิวงค 

นายธนาพงษ  สลีทาว 
นายพงศกร  บุญเกิด 

ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลอลิอันซอยุธยา
จูเนียร ฟุตบอลแคมป ๒๐๑๕ รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือตอนบน 

อลิอันซ อยุธยา 

๒ 
 

นายรัชชานนท คาํวงค เหรียญทองกระโดดสูงชาย การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติภาค ๕ เวียงพิงคเกมส 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ
ภาค ๕ เชียงใหม 

เหรียญเงินกระโดดสูงชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแหงชาติ 
 เขตการแขงขันกีฬาที่ ๕  

กรมพลศึกษา/
จังหวัดเชียงใหม 

๓ นางสาวนภัสกร  พิมเสน 
นางสาววิมลรัตน  คํายันต 
นางสาวสุภัสสรา  ใจปง 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันจัดสวน
แกว ระดับชั้น ม.๔-๖  งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัด
พิษณุโลก 

สพฐ. 

๔ นายพิริยกร  วังแสง 
นายเฉลิมพล  อุยาณะ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตัด
ตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.๔-๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

สพฐ. 

 

 

 



๗ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ หนวยงาน 
๕ นายอากิระ  ฝปากเพราะ 

นางสาวพิชชาอร รินฤทธิ์ 
นางสาวประภัสสร มิตรศาสตร 
นายคมกริบ  ฝปากเพราะ 
นางสาวกมลรตัน  หาญตะ 

เขารวมการแขงขัน ๑๐ ทีมสุดทาย 
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

๖ นายนครินทร  มูลฐี 
นายปยวัฒน  อินทํา 
นายอภิวัฒน  วรกมลธรรม 
นายเนติวิทย  วงศจันทร 
นายยศกร  พรมมา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวีดิ
ทัศนสั้น เรื่อง เคล็ดลับ UP เงินออม 

ธ.ก.ส. 

๗ นางสาวพิมพสุภา  ษมาชัยพรดี เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัด
พิษณุโลก 

สพฐ. 

๘ นางสาวชุดามาศ  เพ็งบุญ เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัด
พิษณุโลก 

๙ นางสาวศุภาลักษณ  ขันทะสมีา เหรียญเงิน การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

๑๐ นายภาวิต  จิตรวงศนันท เหรียญเงนิ การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย  ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัด
พิษณุโลก 
เหรียญเงนิ การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทชาย  ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 



๘ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ หนวยงาน 

๑๑ นางสาวลดามณี  สุตา เหรียญเงิน การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทหญิง  ม.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

 

๑๒ เด็กหญิงภานุมาศ  สุทธการ 
เด็กหญิงพรพรรณ พันธเวช 
เด็กหญิงกมลลักษณ  คําหลา 
เด็กหญิงชุติสรา  สมเงิน 
เด็กหญิงสุดธิดา  ไพเราะ 
เด็กหญิงอัญศิริ  คํายันต 
เด็กหญิงสุธิมา สุขแสวง 
เด็กหญิงสุภัสสรา ขันทะสีมา 
เด็กชายนันทวัฒน เก้ียวเกา 
เด็กชายชยานันท  แกวฤทธิ์ 
เด็กชายวุฒิสิทธ์ิ  สลีออน 
เด็กชายศุภวิชญ  ตามัย 
เด็กชายวิพากษ ดาํดง 
เด็กชายปวริศร อินตะกัน 
เด็กชายวัชรพงษ  พรมมา 

ชนะเลิศการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ชั้น ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๕ จังหวัด
พิษณุโลก 

สพฐ. 

เหรียญทองลําดับที่ ๖ การแขงขันนาฏศลิป
ไทยสรางสรรค ชั้น ม.๑-๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 
๖๕ 

 


