
ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัล

1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 001 010 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง วิชาการ ชนะเลิศ

2 โรงเรียนพานพทิยาคม 001 011 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ่ วิชาการ ชนะเลิศ

3 นายศุภวิศว์  ตาหล้า โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 029 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง วิชาการ ชนะเลิศ

4 นายจรัล  แก้วเป็ง โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 001 030 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ วิชาการ ชนะเลิศ

5 นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 001 036 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง วิชาการ ชนะเลิศ

6 นายธงชัย  ญะรัตน์ โรงเรียน พานพทิยาคม 001 037 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ วิชาการ ชนะเลิศ

7 นางสาวพชัรพร  โพธิ์งาม โรงเรียน พานพทิยาคม 001 054 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น วิชาการ ชนะเลิศ

8 นายอุดร  ฮ่องลึก โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 001 056 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ ชนะเลิศ

9 นายชนกันต์  กิจรักษ์ โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 001 057 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ต้น วิชาการ ชนะเลิศ

10 นางสาวเฌณิสา  ศรีวิชัย โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 060 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น วิชาการ ชนะเลิศ

11 นางธัญทิวา  ชัยวุฒิ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 061 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ ชนะเลิศ

12 นางสาวเปรมจิตต์  ทะริยะ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 067 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

13 นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 001 068 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

14 นายนวมินทร์  วงค์ไชย โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 001 069 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

15 นายจิรภทัร  ตาบัง โรงเรียน พานพทิยาคม 001 070 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

16 นางสาวพสิมัย  วังหมื่น โรงเรียน พานพทิยาคม 001 073 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

17 นางสาวศานันทินี  วงษา โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 001 074 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

18 นายวศิน  มังคลาด โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 001 078 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กจิกรรมนักเรียน (กจิกรรมชมุนุม) ม.ปลาย วิชาการ ชนะเลิศ

19 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 002 094 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก บริหารจัดการ ชนะเลิศ

20 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย 002 095 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง บริหารจัดการ ชนะเลิศ

21 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 002 096 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ ชนะเลิศ

22 นางกุหลาบ  ฮ่องลึก 002 106 ศึกษานิเทศก์ยอดเยีย่ม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา บริหารจัดการ ชนะเลิศ

23 นายเสกสรร  ทุนอินทร์ โรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม 002 114 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง บริหารจัดการ ชนะเลิศ

24 นายสุพจน์  ทาวงศ์ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 002 121 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง บริหารจัดการ ชนะเลิศ

25 นางชนานันท์  อุ่นเป็ง โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 002 122 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ ชนะเลิศ

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

โรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

26 นางสาวพมิพช์นก  คะลา โรงเรียน วัดถ้ าปลาวิทยาคม 002 139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

27 นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 002 140 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

28 นายวุฒิพงษ์  แดนช่างค า โรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม 002 141 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

29 นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์ โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 002 142 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

30 นางสาวศุภสิรา  ไชยนันท์ โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 144 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

31 นายดวงแก้ว  ดวงตะวัน โรงเรียน วัดถ้ าปลาวิทยาคม 002 145 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น บริการจัดการ ชนะเลิศ

32 นางสาวภทัราวรรณ  ปริมิตร โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 146 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

33 นางสาวสายสุนีย์  อริยะ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 002 147 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

34 นายธรรมรัตน์  นามศิริ โรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 002 148 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บูรณาการฯ ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

35 นางสาวอรอนงค์  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 002 149 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น บริหารจัดการ ชนะเลิศ

36 นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 152 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

37 นางสาวสุพรพศิ  ดอนชัย โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 002 153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

38 นางยุวดี  แสนทรงสิริ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 002 154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

39 นางสาวหนึ่งฤทัย  ล าดวง โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 002 155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

40 นายคมเพชร  ราชคม โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 156 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังคมศึกษา ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

41 นางสาวอินทร์ทุอร  จ านง โรงเรียน พญาเม็งราย 002 157 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

42 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี  ไชยชนะ โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 002 158 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

43 นายชีวัน  สันธิ โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 002 159 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

44 นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์ โรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม 002 160 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

45 นายทรงพล  ปาอินทร์ โรงเรียน พญาเม็งราย 002 161 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บูรณาการฯ ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

46 นายชัยวัฒน์  ชนะมี โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 002 162 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย บริหารจัดการ ชนะเลิศ

47 นายธนกฤต  จักรสุวรรณ์ โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 185 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม DLTV มัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

48 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 003 195 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

49 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย 003 196 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

50 นางสาววันรักษ์  ขันหอม โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 216 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดเล็ก นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

51 นางณิชญารัตน์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 003 225 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

52 นายวิเชียร  มูลวัตร โรงเรียน เทิงวิทยาคม 003 226 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

53 นางนิตยา  ยารวง โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 244 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

54 นางสาววราพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียน พานพทิยาคม 003 246 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

55 นายกบินทร๋  เตชวงศ์ โรงเรียน เทิงวิทยาคม 003 250 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

56 นางบงกชกร  ยามี โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 252 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

57 นางสาวชลิตตา  ค ามูล โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม 003 254 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บูรณาการฯ ม.ต้น นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

58 นายเทวิน  กระธง โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

59 นางนรมน  ดีหล้า โรงเรียน พานพทิยาคม 003 260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

60 นางสาวสุมารินทร์  นิโรจน์ โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

61 นางสาวพชิชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

62 นางพชัรา  สิทธิอาษา โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังคมศึกษา ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

63 นายสมศักด์ิ  ช่างศิลป์ โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 264 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

64 นางสาวฐิติยา  เชาวน์ชื่น โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 003 266 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

65 นางนิรมล  ปิ่นทอง โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 267 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

66 นางภารดี  รูปศรี โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม 003 268 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บูรณาการฯ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

67 นายดุสิต  วันวัย โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 003 269 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

68 นางสาวสุพตัรา  วันติยา โรงเรียน แม่เจดีย์วิทยาคม 003 272 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์มปลาย นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

69 นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 290 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher มธัยมศึกษา คณิตศาสตร์ นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

70 นายอัศวิน  ธะนะปัด โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 292 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม Active Teacher มัธยมศึกษา วทิยาศาสตร์ นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

71 นางสุพตัรา  ถมยา โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 293 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher มัธยมศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

72 นางวรินทร  หน่อแก้ว โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 003 299 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  มธัยมศึกษา การงานอาชพี นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

73 นางยุพนิภรณ์  วงศ์ชัย โรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 003 307 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

74 นางสาวปทุมรัตน์  ค าแสน โรงเรียน วัดถ้ าปลาวิทยาคม 003 308 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

75 นางสาวพชัรินทร์ อิ่นค า โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 003 310 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

76 นางณฐมน  ศรีภกัดี โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 315 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น (คณิตศาสตร์) นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

77 นางค าภ ู วงศ์สอน โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม 003 316 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย (คณิตศาสตร์) นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

78 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 003 330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นวัตกรรม PLC ชนะเลิศ

79 นายธงชัย  ญะรัตน์ โรงเรียน พานพทิยาคม 003 342 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา นวัตกรรม ฯ ชนะเลิศ

80 นางชญานิน  อดุลย์ฐานานุศักด์ิ โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 003 346 ครูผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรม ชนะเลิศ

81 นายจิรภทัร  ตาบัง โรงเรียน พานพทิยาคม 003 347 ครูผู้ปฏบิติังานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นวัตกรรม ชนะเลิศ

82 นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ โรงเรียน พานพทิยาคม 004 382 ลูกจ้างยอดเยีย่ม ในสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

83 นายไพรพพิฒัน์  เขียวสิงห์ โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 001 037 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ วิชาการ เหรียญทอง

84 นางสาวมยุรี  ธิป้อ โรงเรียน พานพทิยาคม 001 054 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น วิชาการ เหรียญทอง

85 นายปริญญา  อินทยศ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 057 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ต้น วิชาการ เหรียญทอง

86 นางจิราภคั  แก้วร่วมวงค์ โรงเรียน พานพทิยาคม 001 061 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ เหรียญทอง

87 นายสิทธิพงศ์  วงษา โรงเรียน พานพทิยาคม 001 068 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ เหรียญทอง

88 นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 068 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ เหรียญทอง

89 นางสาวนาถยา  อุตมา โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 001 069 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ เหรียญทอง

90 นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 001 070 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย วิชาการ เหรียญทอง

91 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 002 095 สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง บริหารจัดการ เหรียญทอง

92 นายชูชาติ  วิสิษฏล์านนท์ โรงเรียน วาวีวิทยาคม 002 114 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง บริหารจัดการ เหรียญทอง

93 นายภมูรินทร์  สีกา โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 122 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ เหรียญทอง

94 นายรุ่งโรจน์  เชียงแข็ง โรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 002 122 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ เหรียญทอง

95 นางก่องกาญจน์  เดชผล โรงเรียน พานพทิยาคม 002 122 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ เหรียญทอง

96 นางสาวมนัสนิตย์  จงปัญญานนท์ โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

97 นางสุกันยา  ชมภกูุล โรงเรียน พานพทิยาคม 002 139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

98 นางสาวมยุรี  ธิป้อ โรงเรียน พานพทิยาคม 002 139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

99 นางกัญญารัตน์  รักแม่ โรงเรียน พานพทิยาคม 002 140 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

100 นายอนันต์  ธะสุข โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 002 141 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

101 นางสาวศุพชัรินทร์  สุขเกษม โรงเรียน วัดถ้ าปลาวิทยาคม 002 144 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

102 นายต่อศักด์ิ  เสมอวงศ์ต๊ิบ โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 147 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

103 นางศศิธร  วงศ์ประดิษฐ โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 002 148 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บูรณาการฯ ม.ต้น บริหารจัดการ เหรียญทอง

104 นางนรมน  ดีหล้า โรงเรียน พานพทิยาคม 002 153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

105 นางสาวสุวลี  แสงเหม่ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 002 153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

106 นางเกศินี  ทองอ่ า โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 002 154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

107 นางพนิดา  แก้วมาลา โรงเรียน เทิงวิทยาคม 002 154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

108 นายศุภโชค  แสงทอง โรงเรียน พานพทิยาคม 002 155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

109 นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 002 155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

110 นายสายันต์  กันทะเดช โรงเรียน พานพทิยาคม 002 157 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

111 นายทยากร  ภทัรกรเดชาสกุล โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 158 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

112 นางตรีนุช  สมแก้ว โรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม 002 159 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

113 นายนัทพงศ์  ยะถา โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 160 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

114 นางบุญญาดา  อินทพนัธ์ โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 002 162 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญทอง

115 นายวรายุทธ  คงแก้ว โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 003 244 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

116 นางสาวรัตนาภรณ์  เทพละ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 003 244 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

117 นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

118 นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 003 261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

119 นางศศิภา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 266 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

120 นางสาวภาพมิน  สุดงาม โรงเรียน ดอยหลวงรัชมังคลาภเิษก 003 267 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพฯ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ เหรียญทอง

121 นางสาวกันชลิฎา  จันทีนอก โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 310 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

122 นางสาวสุรางค์  อุสาหะ โรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 003 315 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น (สังคมศึกษา ) นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

123 นายชัยบุญ  วงศ์สอน โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม 003 315 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น (คณิตศาสตร์) นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

124 นางสาววรารัตน์  ค ายอง โรงเรียน วัดถ้ าปลาวิทยาคม 003 315 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น (ภาษาต่างประเทศ) นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

125 นางสาวบุณณดา  ยอดแก้ว โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 003 316 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์) นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

126 นางสราวรัชญ ์เตชวงศ์ โรงเรียน เทิงวิทยาคม 003 316 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์) นวัตกรรม PLC เหรียญทอง

127 นางสาวสุจินต์  ตาละกาญจนวัฒน์ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 003 346 ครูผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรม เหรียญทอง

128 นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 003 347 ครูผู้ปฏบิติังานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นวัตกรรม เหรียญทอง

129 นางพชิญาภา  วงศ์ไชย โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 004 382 ลูกจ้างยอดเยีย่ม ในสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง

130 นางอัจฉรา  พนัธุวัฒน์ โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 004 382 ลูกจ้างยอดเยีย่ม ในสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง

131 นายสยาม  จันต๊ะวงค์ โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 004 382 ลูกจ้างยอดเยีย่ม ในสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง

132 นางสาวปิยธิดา  เมืองมูล โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 004 382 ลูกจ้างยอดเยีย่ม ในสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค



ที่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล
รหัสด้าน

การประกวด
รหัสประเภท
การประกวด

ผลรางวัลโรงเรียน/ต้นสังกัด ชื่อรางวัล

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

133 นางดวงเดือน สมศักด์ิ โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 001 069 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ เหรียญเงิน

134 นายเจริญ  เตชะ โรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม 002 154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย บริหารจัดการ เหรียญเงิน

135 นางแตงอ่อน  เทพโส โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม ฯ เหรียญเงิน

136 นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง โรงเรียน แม่จันวิทยาคม 002 142 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ต้น บริหารจัดการ เข้าร่วม

137 นางกัลยา  เทพโส โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม 003 247 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เทคโนโลยี ม.ต้น นวัตกรรม ฯ เข้าร่วม

หมายเหตุ  ผู้ท่ีชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค


