
ผลงานดีเด่น  ปีการศึกษา 2557 
สถานศึกษา : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 ประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2 ประเทศ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3 เขตพ้ืนที่ โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 

 
 
ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 ว่าที่ร้อยตรี ประชา  พรชัย

กุล 
เขตพ้ืนที่ฯ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 

 
สพม. เขต 18 

 
2 นายสิงหา  รักษาธรรม เขตพ้ืนที่ฯ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 

 
สพม. เขต 18 

 
 
 
ครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 นายดิเรก   หนูน้อย  

 
ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 

 
สพม. เขต 18 

 
2 นางสาวนันทนา   ดอกไม้ ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 สพม. เขต 18 
3 นายคมสัน    โพธิ์ทอง 

 
ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 

 
สพม. เขต 18 

 
4 นางณัชชาวีร์     หาญณรงค์ 

 
ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 

 
สพม. เขต 18 

 



5 นางาสววรรณา  สิทธิเดช 
 

ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 
 

สพม. เขต 18 
 

6 นายจิรพงศ์   คันธภูมิ ระดับเขตพ้ืนที่ “หนึ่งแสนครูดี”   ปี 2557 
 

สพม. เขต 18 
 

7 นายภัทรวุฒิ  กันศิริ ระดับเขตพ้ืนที่ “ ครูดีไม่มีอบายมุข” ปี 
2557 

สพม. เขต 18 
 

8 นางสุนีรัตน์   เบญจมาศ  ระดับเขตพ้ืนที่ “คุรุปูชนีย์” ปี 2558 สพม. เขต 18 

9 นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์ ระดับเขตพ้ืนที่ “คุรุปูชนีย์” ปี 2558 สพม. เขต 18 
10 นายดิเรก   หนูน้อย ระดับภาค (OBEC AWARDS) 

ประจ าปี 2557 เหรียญทอง 
ล าดับที่ 1 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม  
ระดับ ม.ปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา 
และพลศึกษา 
 

สพฐ. 
 

11 นางสาวมาณี  คุสิตา ระดับภาค ( OBEC AWARDS )  
ประจ าปี 2557 เหรียญทอง 
ล าดับที่ 1 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีฯ  ด้านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอนยอดเยี่ยม  

สพฐ. 
 

12 นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะ
เกียรติ 
 

ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมแอโรบิก งาน
ศิลปะหัตถกรรมฯ 

สพฐ. 
 

13 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา เชื้อ
เอ่ียม 
 

14 นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์ 
15 นางรัชนี  หนูน้อย ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 18 



 ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวดโครงงานวิจัยด้าน
พลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการ PTT Group 
Energy Plus ปี 4 

 
16 นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง 

 
17 นางณัฐชนาภัทธ  เจียมศิริ 

 
18 นายคมสัน  โพธิ์ทอง 

 
นักเรียน 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับ
รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 เด็กหญิงเนตรชนก  ชูบูระ ระดับภาคฯ การแข่งขันการเขียนเรียงความ

และคัดลายมือ ม.1-ม.3  
ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 

2 เด็กชายธีรภัทร สามบุญเรือง ระดับภาคฯ การแข่งขันการเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ ม.1-ม.3  
ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 
 3 เด็กหญิงวรลักษณ์  ใจตรง 

4 เด็กหญิงวาสิตา  เชื้อวังค า 
5 นายจิณณวัตร  สามศรีทอง ระดับภาคฯ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.4 - ม.6  ระดับเหรียญเงิน 
 

สพฐ. 
 6 นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์คช 

7 นายสมเกียรติ  เลี้ยงหิรัญ 
8 น.ส.นันณิชา  สกุลวณิชย์อุดม 
9 นางสาวกชพร  ธาราสมบัติ ระดับภาคฯ การประกวดภาพยนตร์สั้น               

ม.4 - ม.6 ระดับเหรียญเงิน 
สพฐ. 

 10 นางสาวสิตานัน โพทา 
11 นางสาวรังสิมา  พุ่มพวง 
12 นางสาวอารียา  ทับทิมหอม 
13 นายศิริชัย  ดีหมั่น 
14 เด็กหญิงกุลพัชร  สง่างาม ระดับภาคฯ การแข่งขันละครสั้น

ภาษาอังกฤษ  (Skit)  ม.1 - ม.3 
ระดับเหรียญเงิน 

 

สพฐ. 
 15 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุนทร 

16 เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณ 
17 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขแก้ว 
18 เด็กหญิงมนฑิตา  อยู่สุข 
19 เด็กหญิงชนนิกานต์  ปรีเปรม  ระดับภาคฯ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  

ม.1 - ม.3 ระดับเหรียญเงิน 
สพฐ. 

 20 เด็กชายชนะพล  ผึ่งสอาด 



21 เด็กหญิงนิชนันท์  แซ่ตั๊น  
22 เด็กหญิงกัญทิมา  ศิลาเลิศ ระดับภาคฯ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  

ม.1 - ม.3 ระดับเหรียญทอง 
 

สพฐ. 
 23 เด็กหญิงจารวี  คิดประดับ 

24 เด็กหญิงปิยดา  รัตนพงศ์ 
25 นางสาวพิมพ์ชนก  พรชัยกุล ระดับภาคฯ การแข่งขันโครงงานอาชีพ             

ม.4 - ม.6 ระดับเหรียญทอง 
 

สพฐ. 
 26 นางสาวมินตรา  ธาราสมบัติ 

27 น.ส.รสรินทร ์ แผ่ตระกูล
อนันต์ 

28 เด็กหญิงนภิสา  วงศ์เนียม ระดับภาคฯ การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ม.1 - ม.3 ระดับเหรียญทองแดง 

สพฐ. 
 29 เด็กหญิงนพรดา  แช่มชื่น 

30 เด็กหญิงนารีรัตน์  อู่อรุณ 
31 เด็กหญิงพัชราวดี  วงศ์ภิญ ระดับภาคฯ การแข่งขั้นท าอาหาร น้ าพริก  

ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 
 32 เด็กหญิงวรางคณา  มาตร

มนตรี 
33 เด็กหญิงศิริพร  สารากาล 
34 นางสาวณัฐณิชา  สุภาพร ระดับภาคฯ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 

ม.4 - ม.6  
ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 
 35 นายวิชัย  บุญเหมาะ 

36 นายวิธวัช  ดวงใจ 
37 นางสาวศศิมา  แซ่อ๊ึง ระดับภาคฯ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"          

ม.4 - ม.6 ระดับเหรียญทอง 
สพฐ. 

 
38 นายนนทวรรธ  เกียรติกิตติ

นันท์ 
ระดับภาคฯ การประกวดวงดนตรีสตริง              

ม.4 - ม.6 ระดับเหรียญเงิน 
สพฐ. 

 
39 นายปฏิภาณ  เวียงไชย 
40 นายปริญญา  อุดม 
41 นายเสกสันติ  ยาทองชุน 
42 นายไพโรจน์  อ่วมแจ้ง 
43 นายนฤดล  มีบุญรอด 
44 นายเรืองศักดิ์ ค าภิรมย์ ระดับภาคฯ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 
 

45 นางสาวสุธิน ี หาทรัพย์ ระดับภาคฯ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพฐ. 
 



ระดับเหรียญทอง 
46 นายกษิดิ์เดช  โกเลียง ระดับภาคฯ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 
 

47 นางสาวจิตรานุช  อาจประ
โคน 

ระดับภาคฯ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6  
ระดับเหรียญเงิน 

สพฐ. 
 

48 นางสาวจุฑามณี  เนตรวงษ ์
49 นางสาวนิรัญญา  อู่สุวรรณ์ 
50 นางสาวสุจารี  จินดา 
51 นางสาวอภัสรา  สมคิด 
52 นางสาวเบญญา  ผาดผ่อง 
53 นางสาวเอมวิกา  กัลปนารถ 
54 นางสาวโสรยา  ศิวิไลย์ 
55 เด็กหญิงกนกนิภา บุญยั่งยืน ระดับภาคฯ การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.6 

ระดับเหรียญทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 56 นางสาวกมลลักษณ์ ทองก่ า 

57 เด็กหญิงวิภวา  ทองธรรมชาติ 
58 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  เพ่ิมพูน 
59 เด็กหญิงกุสุมา ไชยราช 
60 นางสาวจีระพา ชังอินทร์ 
61 เด็กหญิงพิมพิดา สังวรณ์ 
62 เด็กหญิงรวิพร สุภาพร 
63 นางสาววริยา วงษ์นิล 
64 เด็กหญิงวิภาดา สาลิกา 
65 นางสาวศรีวรรณ ทองงาม 
66 เด็กหญิงศิริพร เหลือง

กระจ่าง 
67 เด็กหญิงสนิษฐิญา แสนเดช 
68 นางสาวสุนิสา ภาษี 
69 เด็กหญิงเจลกา ส่งศรีแจ้ง ระดับภาคฯ การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.6 

ระดับเหรียญทอง 
สพฐ. 

 69 เด็กหญิงมัลลิกา  กล้ารบ 



70 เด็กหญิงปภาภรณ์  บัวข า ระดับ
อ าเภอ 

ได้รับรางวัลชมเชยโครงการศิลป์
น้ าหนึ่งวังจันทร์ ปีที่ 19 
ประจ าปี 2557 - 2558   

อุทยานกอล์ฟ    
วังจันทร์ 

71 เด็กหญิงสุภาพร  รอดจ่าย ระดับ
อ าเภอ 

ได้รับรางวัลชมเชยโครงการศิลป์
น้ าหนึ่งวังจันทร์ ปีที่ 19 
ประจ าปี 2557 - 2558   

อุทยานกอล์ฟ    
วังจันทร์ 

72 เด็กหญิงวรรัตน์  วงศ์ตรุษ ระดับ
อ าเภอ 

ได้รับรางวัลชมเชยโครงการศิลป์
น้ าหนึ่งวังจันทร์ ปีที่ 19 
ประจ าปี 2557 - 2558   

อุทยานกอล์ฟ    
วังจันทร์ 

73 เด็กชายฐานวัฒน์ อรุณ
โรจพัฒนโชค 

ระดับ
อ าเภอ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
โครงการศิลป์น้ าหนึ่งวังจันทร์ ปี
ที่ 19 ประจ าปี 2557 - 2558   

อุทยานกอล์ฟ    
วังจันทร์ 

74 เด็กชายเวทิศ  แซ่อ้ึง ระดับ
อ าเภอ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด
โครงการศิลป์น้ าหนึ่งวังจันทร์ ปี
ที่ 19 ประจ าปี 2557 - 2558   

อุทยานกอล์ฟ    
วังจันทร์ 

75 เด็กหญิงกชกร  เริงรมย์ ระดับ
จังหวัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
“พับกระดาษ” ระดับ ม.ต้น 
งานแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
และกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

76 เด็กหญิงดวงหทัย  เขียวชอุ่ม 
77 เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ้มแย้ม 
78 เด็กชายนนทพัทธ์  สว่าง

พร่อง 
79 เด็กชายธนพล  งามเจริญ 
80 เด็กหญิงวรลักษณ์  ใจตรง 

 
ระดับ
จังหวัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“ตอบปัญหาวิทฯ – คณิตศาสตร์
บูรณาการภาษาอังกฤษ” ระดับ 
ม.ต้นงานแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
และกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

81 เด็กหญิงวริศรา  เมธสาร 
 

82 เด็กชายธีรพัฒน์  ถาวรวิริยะ
นันท์ 

83 เด็กหญิงชุติมา  ภิรมย์ฤทธิ์ 
 

ระดับ
จังหวัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
“โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณา
การภาษาอังกฤษ” ระดับ ม.ต้น
งานแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
และกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

84 เด็กหญิงมัลลิกา  ท้าวค า 
 

85 เด็กหญิงธิรดา  สมศักดิ์ 



86 เด็กชายธรา  พิพัฒฐาดร 
 

ระดับ
จังหวัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
“หุ่นยนต์แฟนตาซีบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ” ระดับ ม.ต้นงาน
แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย EIS จ.ระยอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
และกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแก้ว 
 

88 เด็กหญิงมณฑิตา  อยู่สุข 
 

89 เด็กหญิงเกวลิน  ใจตรง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับ
รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 เด็กหญิงณัฐรินญาพร  บุญ

ช่วย 
ระดับ
จังหวัด 

ชนะเลิศกีฬา  เปตอง ประเภทคู่
หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.
ระยอง 

2 เด็กหญิงพุธิตา  ตบแต่ง ระดับ
จังหวัด 

ชนะเลิศกีฬา  เปตอง ประเภทคู่
หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.
ระยอง 

3 เด็กหญิงธิรดา  สมศักดิ์ ระดับ
จังหวัด 

โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการ
ภาษาอังกฤษ (EIS) ประเภทการ
ทดลอง ม.ต้น ระดับเหรียญทอง 

อบจ.ระยอง และกลุ่ม 
ร.ร.เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

4 เด็กหญิงมัลลิกา  ท้าวค า 
5 เด็กหญิงชุติมา  ภิรมย์ฤทธิ์ 
6 เด็กหญิงภัทรดา  แสงวารินทร์ ระดับ

จังหวัด 
พับกระดาษ ม.ต้น ระดับเหรียญ
ทอง 

อบจ.ระยอง และกลุ่ม 
ร.ร.เครือข่าย EIS 
จังหวัดระยอง 

7 เด็กชายธนพล  งามเจริญ 
8 เด็กชายนนทพัทธ์  สว่างพร่อง 
9 เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ้มแย้ม 
10 เด็กหญิงดวงหทัย  เขียวชอุ่ม 
11 เด็กหญิงกชกร  เริงรมย์ 
12 เด็กหญิงลิซ่า  แตงกลับ ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ม.
1-ม.3 

สพม.18 

13 นายกฤต  แสงภารา สพม.18 



14 นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์คช ระดับเขต
พ้ืนที่ 

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  ม.1 
– ม.6 15 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วงษ์พงษ์ 

16 นางสาวณัฐชา ค้ าชู 
17 เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์ 
18 นางสาวน้ าเพชร  พงษ์พิทักษ์ 
19 เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซื่อ 
20 นางสาวพิมพ์ชนก  พรชัยกุล 
21 นายสหรัฐ  กระจาย 
22 นายเรืองศักดิ์  ค าภิรมย์ ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูงทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4 – ม.6 

สพม.18 

23 นางสาวสุนันทา  แสงทอง ระดับเขต
พ้ืนที่ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูงทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.18 

24 นายกษิดิ์เดช  โกเลียง ระดับเขต
พ้ืนที่ 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4 – ม.6 

สพม.18 

25 นางสาวสายพิณ  ศิลป์ช ัย ระดับเขต
พ้ืนที่ 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.18 

26 นายจักรพงศ์  ปัญญายิ่ง ระดับเขต
พ้ืนที่ 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์  ม.4 – ม.6 

สพม.18 
27 นายประสิทธิ์  สมนึก 
27 นางสาวนุชวรา  วรรณกี ้ ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  ม.4 – ม.6 

สพม.18 
29 นางสาวสุพพัตรา สนบ้านเกาะ 
30 นายกิตติศักดิ์  ชมพู่ ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 – ม.6 

สพม.18 
31 นายรัชชานนท์  ชุ่มบุญยืนยง 
32 นายวันดี  ศรีเพ็ญรัก 
33 เด็กชายนิชนันท์  แซ่ต ั้น ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ม.1-ม.3 สพม.18 

34 เด็กหญิงนิชา  ใหญ่โสมานัง 
35 เด็กหญิงพุธิตา  ตบแต่ง 
36 เด็กหญิงชลิตวรรณ เลิศนา ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันแปรรูปอาหาร   
ม.1-ม.3 

สพม.18 
37 เด็กหญิงปัทมา ยิ้มเยื้อน 
38 เด็กหญิงโชติกา  จูชัย 
39 เด็กหญิงจารุพร สังข์สัจธรรม ระดับเขต

พ้ืนที่ 
การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก  ผัก
สด ม.1-ม.3 

สพม.18 
40 เด็กหญิงธนกภรณ์  พุทธวงศ์ 
41 เด็กหญิงปวีนุช  แจ่มจ ารัส 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเชียรล้ า 

เด็กหญิงนันทิกานต์  มั่นศรี
จันทร์ 
นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั๊น 

- การท าเครื่องประดับจากวัสดุ 
เหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

2 เด็กหญิงเนตรชนก  ชูบูระ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
 ม.1-3 

สพม.18 

3 นางสาวศิริวรรณ  กระจาย ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
 ม.4-6 

สพม.18 

4 เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลุม ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันกวีเยาวชนคน 
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑   
(๘ บท)  ม. 1-3 

สพม.18 

5 นางสาวศศินิภา  นันทะสิน 
นางสาวปราณี  ประทุมเพ็ชร 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันกวีเยาวชนคน 
รุ่นใหม่ อิทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  
(๘ บท) ม. 4-6 

สพม.18 

6 เด็กชายวัชระพงษ์  โยธา ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-3 

สพม.18 

7 นางสาวสุกัญญา  ทองใบ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-6 

สพม.18 

8 เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-3 

สพม.18 

9 นางสาวกุสุมา  ไชยราช ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-6 
 

สพม.18 

10 เด็กหญิง กรกมล   เกษี ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

คัดลายมือสือภาษาไทย 
ม.1-3 

สพม.18 

11 นางสาวชลิตวรรรณ  เลิศนา ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

คัดลายมือสือภาษาไทย  
ม.4-6 

สพม.18 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
12 เด็กหญิงสวลี  ชูสาล ี

เด็กหญิงบวรลักษณ์  นามวงศ์ 
เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่เผือก 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-3 

สพม.18 

13 นางสาวฌาณิก  จงจิตต์เวชกุล 
นางสาวชลดา  พุ่มจันทร์ 
นางสาวชนาภัทร  เจริยยิ่ง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.4-6 

สพม.18 

14 นางสาวรุ่งนภา  แซ่ชั้น 
นางสาวปนิดา  ดวงเคน 
นางสาวจุฑารัตน์  สุนทร 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  (Science Show) 
ม.4-6 

สพม.18 

15 เด็กชายศิริรัฐ  สังข์ขาว 
เด็กหญิงพิสชา  ไต่ทัน 
เด็กหญิงณิธินาฏ  มั่งค่ัง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.
1-3 

สพม.18 

16 เด็กหญิงดาริณี  สุปผล 
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมา 
เด็กหญิงศุจิตรา  จึงสงวนสิทธิ์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 

สพม.18 

17 นางสาวกัญญณัช  แซ่อ้ึง 
นายธีรพัฒน์  ถาวรวิริยะนันท์ 
นางสาววรลักษณ์  ใจตรง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ม.4-6 

สพม.18 

18 เด็กชายกฤษรล  ภู่พวง 
เด็กชายวันชัย  แซ่ตั้ง 
 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันเครื่องบินพลังงาน 
ประเภทบินไกล โดยการติดล้อ
บินขึ้นจากพ้ืน ม.1-3 

สพม.18 

19 1. เด็กชายกิตติ  ลาฤทธิ์ 
2. เด็กชายภัทรพล  มากอยู่ดี 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันเครื่องบินพลังงาน 
ประเภทบินไกล โดยการปล่อย
ด้วยมือ ม.1-3 

สพม.18 

20 นางสาวนิภาภัทร  ลุนสิน ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ม.1-3 

สพม.18 

21 นางสาวปาริฉัตร  อาจประโคน ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ม.4-6 

สพม.18 

22 เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้ว
ประเสริฐ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ม.
1-3 

สพม.18 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
23 นางสาวธิดาภรณ์  เก็บรักษา ระดับสหวิทยา

เขตระยอง เขต 2  
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ม.
4-6 

สพม.18 

24 นางสาวกชพร  พินเกตุกร 
นางสาวจิรัชญา  สว่างทรัพย์ 
นางสาวมินตรา  บุญประคม 
นางสาวรสิกา  พันธ์จันทร์ 
 นางสาวเกวลิน  เผ่าด้วง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 สพม.18 

25 นางสาวนิภาพรรณ  สิงห์ค า 
นางสาวอมรรัตน์  นิ้มเจริญ
โรจน ์

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การน าเสนอโครงงาน ม.4-6 สพม.18 

26 นายพิเชษฐ์ไชย  รอดความทุกข์ 
เด็กชายธีรภัทร  สามบุยเรือง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-3 

สพม.18 

27 นางสาวมณฑิตา  อยู่สุข 
นางสาวณัฏฐณิชา  สุขแก้ว 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-6 
 

สพม.18 

28 นางสาวสุนิสา  ภาษี 
นางสาวสนิษฐิยา  แสนเดช 
เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรบึง 
นางสาวศรีวรรณ  ทองงาม 
นางสาววิภวา  ทองธรรมชาติ 
นางสาววิภาดา  สาลิกา 
นางสาววริยา  วงษ์นิล 
นางสาวรวิพร  สุภาพร 
นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์ 
นางสาวปวีรา  เสนคราม 
นางสาววนิสา  จิตรักษ์ 
เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม 
นางสาวจีระพา  ชังอินทร์ 
นางสาวกมลลักษณ์  ทองก่ า 
นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน 
 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-6 สพม.18 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
29 นายอรรถพล  คณะศูนย์ 

นายอนุวัฒน์  พนารักษ์ 
นายนฤดล  มีบุญรอด 
นายนภัทร  สังข์ตรีเศียร 
นายธราดล  รันตวาร ี
นายตะวันฉาย  สรรเสริญ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดวงดนตรีสตรงิ  
ม.4-6 

สพม.18 

30 นางสาวธันยา  รมนา ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.18 

31 นายปริญญา  พุ่มชะเอม ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.18 

32 นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชีย ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง  
ม.4-6 

สพม.18 

33 นายคมชาญ  ชาวไชย ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์  ประเภทชาย 
 ม.4-6 

สพม.18 

34 เด็กหญิงณภัทร  แหยมไทย ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.18 

35 นางสาวกรรณิกา  พิมล ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-6 

สพม.18 

36 นายเรืองศักดิ์  ค าภิรมย์ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.18 

37 นายปริญญา  อุดม ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.18 

38 นางสาววรรณพร  บุตรน้ าเพชร 
นางสาวพิชญา  เจริญข า 
นางสาวนิตยา  เบ้าทอง 
เด็กหญิงนวพรรษ  ค้ าจุน 
นางสาวธมลวรรณ  แสงอรุณ 
นางสาวณัฏฐณิกา  เสาทอง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.1-3 

สพม.18 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
39 นายอธิวัฒน์  บุญเมฆ 

 
ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
1-3 

สพม.18 

40 นางสาวนรมน  พูลบัว 
 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
4-6 

สพม.18 

41 เด็กชายธนกฤต  แซ่หลาย ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์”ม.
1-3 

สพม.18 

42 นางสาวลิซ่า  แตงกลับ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์”ม.
4-6 

สพม.18 

43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญอุ่น
ทรัพย์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 

สพม.18 

44 เด็กหญิงชลนพา  ตาสีวังปา 
เด็กชายนภดล  วงศ์ตรัส 
เด็กหญิงประกายมาศ แต้มพงษ์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.1-3 

สพม.18 

45 เด็กหญิงชนาพร  เครือแส 
เด็กหญิงณัฐมน  นวลจันทร์ 
เด็กหญิงมิตรา  ไชพิมูร 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  
 

การแข่งขันการท าอาหารคาวจาน
เดียว(ประเภทข้าว)และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ม.1-3 

สพม.18 

46 นางสาวณัฐวรรณ  ปิยวรการ 
นางสาวน้ าเพชร  พงษ์พิทักษ์ 
นางสาวเสาวลักษณ์ สุทธิสถิตย์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  
 

การแข่งขันการท าอาหารคาวจาน
เดียว(ประเภทข้าว)และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ม.4-6 

สพม.18 

47 นางสาวจารุพร  สังข์สัจจธรรม 
นางสาวภวิกา  โตสิงห์ราช 
นางสาวโชติกา  จูชัย 
 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
 ม.4-ม.6 
 

สพม.18 

48 นางสาวพุธิตา  ตบแต่ง 
เด็กหญิงนิชา  ใหญ่โสมานัง 
นายนิธาน  สงวนนาม 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3 สพม.18 

49 นายนรงศ์ริทธิ์    จันทรังษี 
นางสาวณัฐณิชา    แซ่ตั๊น 
เด็กหญิงนันทิกานต์ มั่นศรีจันทร์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น 
 ม.1-3 
 

สพม.18 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
50 นางสาวณัฐชา  ค้ าชู 

นางสาวรวินันท์  แซ่แต ้
นางสาวเบญจมาศ  ทองรักษา 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันโครงงานอาชีพ  
ม.4-6 

สพม.18 

51 นายพงศกร  กิจประกอบ 
นายสิริยง  พิทยานุรักษกุล 
นายสุรเชษฐ์  สร้อยสังวาล 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.4-6 

สพม.18 

52 นายธเนศ  สงปะค า 
นายจักรพงษ์  ปัญญายิ่ง 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-6 

สพม.18 

53 นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ 
นางสาวนุชวรา  วรรณกี ้

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor  ม.4-6 

สพม.18 

54 นางสาวเพ็ญวิลัย  รอดแก้ว 
นายรุจดนัย  เหมะเทวัน 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-6 

สพม.18 

55 เด็กชายศุภณฐั  พงค์สิทธิ์ 
เด็กชายจิรภัทร  สุขแก้ว 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor  ม.1-3 

สพม.18 

56 นายนนทพัทธ์  สว่างพร้อง 
นายธนพล  งามเจริญ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ม.4-6 

สพม.18 

57 นางสาวชุติมา  ภิรมย์ฤทธิ์ 
นางสาวปริยากร  บานชื่น 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book ม.1-3 

สพม.18 

58 นายประสิทธิ์  สมนึก 
นายวีรพงษ์  แห่ล้อม 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ม.4-6 

สพม.18 

59 เด็กชายเทชากร  ทองหอม 
เด็กหญิงภักดิ์อักษร  หิรัญรัต
นพงศ์ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-3 

สพม.18 

60 นางสาวธัญรดา  สังฆเวช 
นายณัฐนินท์  อัครเดชาวรสิทธิ์. 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดมารยาทไทย  
ม.4-6 

สพม.18 

61 เด็กหญิงธีราภรณ์  ดอกอุบล ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-3 

สพม.18 



ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
62 นางสาววิลาวัลย์  ชุมแสงพันธ์ ระดับสหวิทยา

เขตระยอง เขต 2  
การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-6 

สพม.18 

63 นายเรืองศักดิ์  ค าภิรมย์ 
นางสาวอาทิตยา  บุญมา 
นางสาวธนาภรณ์  พานเงิน 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.4-6 

สพม.18 

64 เด็กชายจตุรวิทย์  สุทธิอาคาร ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 สพม.18 

65 นางสาววริศรา  เมธาร ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 สพม.18 

66 นายอดิศักดิ์  ผ่อนร้อน 
เด็กหญิงญัฐฐาพร  แทนทด 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.1-3 

สพม.18 

67 นางสาวเพชรกมล  อินทรวัติ 
นายจักริน  สุขเจริญ 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-6 

สพม.18 

68 นายมิ่งขวัญ  สัมฤทธิ์ 
 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  ม.1-3 

สพม.18 

69 นางสาวชนบพร  แซ่ซื้อ ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การแข่งขันอัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-6 

สพม.18 

70 นางสาวอรญา  วิทยโลทัย 
นางสาวปูริดา  สุพิทิพย์ 
นางสาวกฤติยากร  ดีน้ าจืด 

ระดับสหวิทยา
เขตระยอง เขต 2  

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-6 

สพม.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ผลงานดีเด่นและความภูมิใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 
 

ที ่ ชื่อ รางวัล 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
  
  
  

ผ่านการประเมินเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ  ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ ( Deming  Cycle ) P-D-C-A 
โรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการดีเด่นด้านการ
ด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงโรงเรียนระดับดี 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการ
สถานศึกษาสีขาวฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดีเด่น ด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2559 
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2 
 
 
 

นายธวัชชัย  สุวรรณนาคะ 
  
  
  

กรรมการตัดสิน ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
โรงเรียนขนาดกลาง ( OBECAWARDS ) ประจ าปี 2559 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ  
อุทิศตนและท าคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง ในการจัดการศึกษา 

3 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล ผู้จัดการทีมวอลเลย์เยาวชน กฟภ. (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 ปีที่ 32 ประจ าปี 2559  ได้รางวัลชนะเลิศ 
ผู้จัดการทีมวอลเลย์เยาวชน กฟภ. (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 ครั้งที่ 12 ปีที่ 32 ประจ าปี 2559  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4 
 

 

นางสมัชญา  ผุดผ่อง 
  
 

กรรมการ วาดภาพจากวรรณคดี ม.ต้น 

กรรมการตัดสิน ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนขนาดใหญ่  (OBECAWARDS) ประจ าปี 2559 

5 นายสิงหา   รักษาธรรม รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2558 

6 นางสุวรรณา  วงศ์นาค กรรมการ แต่งบทกลอน ม.ปลาย   

7 นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง กรรมการ วาดภาพวรรณคดี ม. ปลาย  

8 นางสาวปราณี  ขันที กรรมการ แต่งบทกลอน ม.ต้น 

9 นางสาวเบญจรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 

กรรมการ ตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานของสุนทรภู่ 
ม.ปลาย 

10 นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2559 ประเภทผู้สอน 
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11 นายภัทรวุฒิ  กันศิริ 
  

รางวัลดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ.ระยอง MOE AWARDS 

12 นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์ ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ "  ประจ าปี 2560 

13 นายคมสัน   โพธิ์ทอง  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2559 ประเภทผู้สอน 

14 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2559 ประเภทผู้สอน 

15 นางวิจิตต์  สุทธิ  ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ "  ประจ าปี 2560 

16 นายศราวุธ  รัตนะ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2559 ประเภทผู้สอน 

17 นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2559 ประเภทผู้สอน 

18 นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ  
  
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดทักษะภาษาจีน  "ค้นฟ้า คว้าดาว" 
ครั้งที่ 2 ระดับภาคตะวันออก 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน  

19 นางสาวหฤทัย  ใจดี  
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดทักษะภาษาจีน  "ค้นฟ้า คว้าดาว" 
ครั้งที่ 2 ระดับภาคตะวันออก 

20 นายชัชนาถ ฉายาชวลิต  
  
  
  

ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน " กฟภ" 
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ( ปีที่ 32 ) ประจ าปี 2559 
ฝึกสอน ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน" กฟภ" 
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ( ปีที่ 32 ) ประจ าปี 2559 

21 นายดิเรก หนูน้อย 
  
  

ผู้ฝึกสอน รางวัลอันดับ 3 รุ่น 15 ปี หญิง การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
"สพฐ. - ไทยพีบีเอส"  
เป็นผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ. ฯ 

22 นางสาวสมบูรณ์ อัจฉริยะ
เกียรติ 
  
  
  

ผู้ฝึกสอน รางวัลอันดับ 3 รุ่น 15 ปี หญิง การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
"สพฐ. - ไทยพีบีเอส"  
เป็นผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ. ฯ 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ(OBEC AWARDS) 
และ ( Best Practice ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2559 

23 นายอดิศักดิ์   รื่นรมย์ 
  

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ(OBEC AWARDS) 
และ ( Best Practice ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2559 

24 นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์ กรรมการ วาดภาพจากวรรณคดี ม.ต้น 

25 นายอัครพงศ์   สุจริต 
  
  

ครูผู้สอนนักเรียน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ 
แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4 - 6 
ครูผู้สอนนักเรียน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4 - 6 
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26 นายพงษกร  บุญต่อ  
  
  
  

ครูผู้สอนนักเรียน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4 - 6 
ครูผู้สอนนักเรียน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ 
แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4 - 6 

27 นางสาวมาณี  คุสิตา 
  

รองชนะเลิศอันดับ 1 (Best Practice ) โรงเรียนในฝัน ประเภท ครู 
เรื่อง บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

28 นางสาวนันทนา  ดอกไม้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2559 ประเภท ผู้สอน 

29 นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร ข้าราชการครูดีเด่น "คุรุปูชนีย์" ประจ าปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


