
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม การดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ของโรงเรียนในสังกัด ความละเอียดตามท่ีแจ้งแล้วนั้น 
 บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประเภท  ครูผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ผลการพิจารณาระดับคุณภาพ 
1 นายปรีชา   คำแสน บ้านแซววิทยาคม ดีเยี่ยม 
2 นายอาหนึ่ง     ชูไวย ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 
3 นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์ สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 
4 นายกฤษณะ  จักรอินต๊ะ แม่เจดีย์วิทยาคม ดีเยี่ยม 
5 นายธรรมรัตน์   นามศิริ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
6 นายพีรวิชญ์   รัตนอมรวิสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาฯเชียงราย ดีเยี่ยม 
7 นางสาววรรณวิสา  กลางสอน เวียงชัยวิทยาคม ดีเยี่ยม 
8 นางคำภู   วงค์สอน แม่ลาววิทยาคม ดีเยี่ยม 
9 นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาลา สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 
10 นางสาวอำภา   จิตแหลม บ้านแซววิทยาคม ดีเยี่ยม 
11 นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว จันจว้าวิทยาคม ดีเยี่ยม 
12 นายภูริสนันท์  แก้วประชา เทิงวิทยาคม ดีเยี่ยม 
13 นายวสันต์   ทรัพย์มามูล ยางฮอมวิทยาคม ดีเยี่ยม 
14 นางสาววิไลพร   เสี่ยงกุศล แม่จันวิทยาคม ดีเยี่ยม 
15 นางนิตยา   วงศ์กาไสย ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 
16 นายต่อศักดิ์   เสมอวงศ์ติ๊บ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ดีเยี่ยม 
17 นางสุมาพร  จักรอินต๊ะ บ้านแซววิทยาคม ดีเยี่ยม 
18 นางกาญจนา   จิตถา ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 
19 นายอดุลย์    คำพลอย ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 
20 นางสาวปิยะดา   น้อยหมอ จันจว้าวิทยาคม ดีเยี่ยม 

         21/.......  



 
ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ผลการพิจารณาระดับคุณภาพ 

21 นายบดินทร์   โทเพชร แม่จันวิทยาคม ดีเยี่ยม 
22 นางกัลยกร  รัศมีจันทร์ ยางฮอมวิทยาคม ดีเยี่ยม 
23 นางสาวธมณณัฏฐ์  จันต๊ะมัง เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
24 นางสาวประภัสสร  แบสิ่ว เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
25 นางสาววิชนี   ศรีโชต ิ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
26 นางสาวศศิมาภรณ์  วงค์เวียน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
27 นางสาวจิราภรณ์  บั้งเงิน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
28 นายไพชยนต์   ออนตะไคร้ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
29 นางสาวสุรางค์   อุสาหะ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
30 นางสาวชฎาวรรณ  สุขันศรี เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดีเยี่ยม 
31 นางสาววิไลลักษณ์   ขันจันทร์ แม่เจดีย์วิทยาคม ดีเยี่ยม 
32 นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ แม่เจดีย์วิทยาคม ดีเยี่ยม 
33 นางสาวพนัชกร  จิตเผือก แม่เจดีย์วิทยาคม ดีเยี่ยม 
34 นายวชิรพล  ศิริกุล สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 
35 นางสาวสาลิณี  สั่งสอน สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 
36 นางสาวณิชา  วัฒนวราห์ สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 
37 นางสาวมัลลิกา  คูสีวิน แม่จันวิทยาคม ดีเยี่ยม 
38 นางสมใจ    หาญอาษา ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 

 
2. คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ผลการพิจารณาระดับคุณภาพ 

1 นายจักรกฤช    สิทธิโสติ แม่ลาววิทยาคม ดีเยี่ยม 
2 นายไกร   ธรรมากาศ ปล้องวิทยาคม ดีเยี่ยม 
3 นายธีระศักดิ์    โนชัย จันจว้าวิทยาคม ดีเยี่ยม 
4 นายวิเชียร    มูลวัตร เทิงวิทยาคม ดีเยี่ยม 
5 นายไพรพิพัฒน์   เขียวสิงห์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดีเยี่ยม 
6 นางภาวิณี   สุขสวัสดิ์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ดีเยี่ยม 
7 นายณรงค์    เรืองวิลัย ยางฮอมวิทยาคม ดีเยี่ยม 
8 นางสาริณี   เพชรใจศักดิ์ พญาเม็งราย ดีเยี่ยม 
9 นางสาวณัฐโศภิษฐ์      คำปันแปง สันติคีรีวิทยาคม ดีเยี่ยม 

3. นวัตกรรม...../ 
 
 
 



3. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ประเภท ครูผู้สอน  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม 
1 นายธรรมรัตน์   นามศิริ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การจัดการเรียนรู้แนวพุทธโดย

กระบวนการ KRUSAM 
MODEL 

2 นางสาวชฎาวรรณ   สุขัมศรี เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การจัดการเรียนรู้ โดยKENGD 
MODEL 

3 นางสาวมัลลิกา  คูสีวิน แม่จันวิทยาคม โครงงาน บริโภคดี ชีวีเป็นสุข 
 

4. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม 
1 นายจักรกฤช  สิทธิโสติ แม่ลาววิทยาคม M.E.K.สร้างคนดี มีวินัย ไร้คำสั่ง 
2 นายธีระศักดิ์  โนทัย จันจว้าวิทยาคม การบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

คุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมทักษะชีวิต 
3 นางยุพินภรณ์    วงศ์ชัย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 4+6 โมเดล Bottom Up WRK 

 
5. โรงเรียนดี  ต้องมีท่ียืน    ระดับ   2 ดาว 

 
ที ่ โรงเรียน 

1. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
2. โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 
 
  ประกาศ ณ วันที่     15   พฤศจิกายน    2564 
 

 
 


