
 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ 
จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 

เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ นายพิษณุ   โชติวงศ์ เป็นคณะกรรมการ
ประสานงานอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต “กิจกรรม
ธรรมะสู่ดวงใจ” และแสดง
ต้นเป็นพุทธมามกะ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๘ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ ๑๕
thNANMEEBOOKS 
READING  CLUB 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ ๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
อุดมการณ์จิตวิญญาณ
วิชาชีพครูด้วยกระบวนการ
จิตปัญญา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๕ มี.ค.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To BE 
NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สพฐ. ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นคณะกรรมการจัด
กิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ 
๖๑ พรรษา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

Has attended The 
education seminar 
held at Thang Long 
international primary 
school – Ha Noi – Viet 
Nam 

Thang Long 
international 
primary school 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
ครูเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สพม.๑ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เกียรติบัตร 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๒ นายวิเชียร  วงศ์ลิ้มอมรเลิศ ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวทาง DIDACTIC  
STRATEGIES 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

๓ นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพิมาย กรรมการตัดสินการ
ประกวดประดิษฐ์พานไหว้
ครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๖ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
จินตภาพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น การ
แข่งขันทักษะวิชาการ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ G๓ 
Tournament โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กลุ่ม ๓ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

Has attended The 
education seminar 
held at Thang Long 
international primary 
school – Ha Noi – Viet 
Nam 

Thang Long 
international 
primary school 

๑๖ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
ครูเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สพม.๑ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เกียรติบัตร 

๔ น.ส. หทัยรัตน์  ร าพึงจิตต์ ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ ถอดรหัส
การเรียนรู้ เชื่อมโยง
กระบวนการคิดจากการ
พับกระดาษ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ ๒ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวทาง DIDACTIC  
STRATEGIES 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  

ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด ตาม
โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ๔ ภูมิภาค 
หลักสูตร “ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือช่อสะอาด” 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม 

๓๐ เม.ย.
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
“To BE NUMBER ONE” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
“ค่ายผู้น าทางความคิด 
ติดอาวุธทางปัญญา” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ เรื่องการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

๖ ส.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นคณะกรรมการจัด
กิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ 
๖๑ พรรษา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมลงท านาปีข้าว
หอมมะลิ ๑๐๕ ณ แห่ง
เรียนรู้คลองทวีวัฒนา เขต
ทวีพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ ก.ย. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

๕ น.ส.เรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
“To BE NUMBER ONE” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
“ค่ายผู้น าทางความคิด 
ติดอาวุธทางปัญญา” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ส าเร็จการอบรมใน
โครงการคูปองพัฒนาครู 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๖ ส.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ G๓ 
Tournament โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กลุ่ม ๓ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 



ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๖ น.ส.เกศินี   เดชมา ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวทาง DIDACTIC  
STRATEGIES 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
“ค่ายผู้น าทางความคิด 
ติดอาวุธทางปัญญา” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และเข้าร่วม
การอบรมสัมมนา เรื่อง 
“การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ๔ H และการสอน
ศิลปะระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เป็นวิทยากรอบรม
โครงการ “ค่ายพัฒนาจิต
เพ่ือชีวิตดีงาม” ถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 

วัดอมรินทราราม 
วรวิหาร 

๑๒ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๗ นายณัฐพล   คชาธร Increase the O – Net 
Achievement by using 
Google Classroom 
Trainig Organized by 
The Secondary 
Education Service 
Area Office ๑ (SESAO 
๑ ) – Group ๓ And EIS 
Association of 
Thailand (EIS) 

สพฐ. 
 

- เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การเสริมสร้างทักษะครู
ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ รุ่นที่ ๑ 

มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ 

๑๐ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการฝ่าย
ประเมินผลและจัดท า
รูปเล่มงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สพม.๑ ๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  MATHEMATICAL กทม. ๑๘ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เป็นคณะกรรมการ
ประสานงานอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
“กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจ” 
และแสดงต้นเป็นพุทธมาม
กะ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๘ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

Has attended The 
education seminar 
held at Thang Long 
international primary 
school – Ha Noi – Viet 
Nam 

Thang Long 
international 
primary school 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ให้การสนับสนุน
โครงการ “ค่ายพัฒนาจิต
เพ่ือชีวิตดีงาม” ถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ 
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

วัดอมรินทราราม 
วรวิหาร 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

๘ นายคณพล    สายงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
อุดมการณ์จิตวิญญาณ
วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการจิตปัญญา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๕ มี.ค.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ๘ กลุ่ม

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



สาระการเรียนรู้ G๓ 
Tournament  

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ กลุ่ม 
๓ 

   

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิชาการ ACT EXTREME 
EDUCATION ๒๐๑๖ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี 

๒๘ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

๙ น.ส.นารีนาถ  วโิรจน์กุล ได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทาง
การสอนสะเต็มศึกษา 

โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

๒๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
“ค่ายผู้น าทางความคิด ติด
อาวุธทางปัญญา” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
Sudoku ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ G
๓ Tournament โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กลุ่ม ๓ 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

สพม.๑ ๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

Has attended The 
education seminar 
held at Thang Long 
international primary 
school – Ha Noi – Viet 
Nam 

Thang Long 
international 
primary school 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรอบรม
โครงการ “ค่ายพัฒนาจิต
เพ่ือชีวิตดีงาม” ถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 

วัดอมรินทราราม 
วรวิหาร 

๑๒ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 

 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑๐ นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวทาง DIDACTIC  
STRATEGIES 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การสอน หลักสูตร การ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ (ครู
คณิตศาสตร์ ป.๔ – ม.๖)  

มูลนิธิศักดิ์ 
พรทรัพย์ 

๔–๕ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การสอน หลักสูตร 
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์  (ครู
คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น)  

มูลนิธิศักดิ์ 
พรทรัพย์ 

๔–๕ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
School STEM 
Networks and Teacher 
Training 

สถาบันคีนัน 
แห่งเอเซีย 

๗ ต.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระหว่าง
โรงเรียน ครั้งที่ ๑๕ 

โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา 

๑๒ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การสอน หลักสูตร 
“เปลี่ยน” เพ่ือศิษย์ สอน
คณิตขั้นเทพ 

มูลนิธิศักดิ์ 
พรทรัพย์ 

๒๕–๒๖ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๑ น.ส.อุบลรัตน์  โพธิ์พรม เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ To 
BE NUMBER ONE ” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
Sudoku ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ G
๓ Tournament โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กลุ่ม ๓ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และเข้าร่วม
การอบรมสัมมนา เรื่อง 
“การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ๔ H และการสอน 
ศิลปะระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

๑๒ น.ส.ร าไพร    สุตนนท์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทาง
การสอนสะเต็มศึกษา 

โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

๒๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
จินตภาพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น การ
แข่งขันทักษะวิชาการ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ G๓ 
Tournament โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กลุ่ม ๓ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม คณิต
คิดสร้างสรรค์และเกม ๒๔ 
ได้เข้าร่วมน าเสนอในงาน 
“สตรีวัดระฆังวิชาการ...
เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open 
House)” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๓ น.ส.เพ็ญพิพร ทรัพย์สวรรณ์ ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวทาง DIDACTIC  
STRATEGIES 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

เข้ารับการอบรม ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียน 
เปลี่ยนวิธีการสอน Best 
practice from Finland 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๘ เม.ย.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทาง
การสอนสะเต็มศึกษา 

โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

๒๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
Sudoku ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ G
๓ Tournament  

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  

โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ กลุ่ม 
๓ 

   

ได้เข้าร่วมอบรม “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM 
Education) 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๒ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
“ธรรมะสู่ดวงใจ” บวช
เนกขัมมะศีลจาริณี สตรี
วัดระฆัง น้อมบ าเพ็ญกุศล 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

๑ 
 

นางวรางค์อร   อาณมณี 
 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้า
แ ข่ ง ขั น  ต อ บ ปั ญ ห า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ร ะห ว่ า ง
โรงเรียน 

ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษา 

๑๒ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๒ นางลัดดา   ศิริเลิศสมบัติ ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๓ 
 

นายสุคนธ์   บุญเทียม 
 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๔  
นางวราพร   ยี่สุ่นเทศ 
 

ค รู ผู้ อุ ทิ ศ เ ว ล า ใ น ก า ร
ท างาน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ดี เ ด่ นด้ านแผ นก า ร
จัดการเรียนรู้ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีไม่มีอบายมุข ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

๕ นางรุจิลาภา แสนมหาชัยภา ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 
 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๖ นางสาวประทิน   ผลสุข ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๗ 
 

นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ 
 

รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.
๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

กรรมการตัดสินการ
แข่งขัน โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๘ นางสาวจารุณี  เอนกนวล 
 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการ

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(science show) 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(science show) 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

  ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๙ นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต 
 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่ งขันจัด
ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.
๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ
ทองแดง กิจกรรมการ
ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์  ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.
๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อั จ ฉ ริ ย ะ ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.
๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๑๐ 
 

นางสาวอาภรณ์   เพลินพนา 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อั จ ฉ ริ ย ะ ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.
๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

โ ค ร ง ง านสิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น 
ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 นางสาวอาภรณ์   เพลินพนา 

 

ครูผู้ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
นักเรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีไม่มีอบายมุข ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูที่ ป รึ กษาชุ มนุ ม  CD 
Family ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
น าเสนอในงาน สตรีวัด
ระฆังวิชาการ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๑ 
 

นางสาวรุ่งนภา วิสิฐจิรากร 
 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม Nature 
– Scifiได้เข้าร่วมน าเสนอ
ใ น ง า น  ส ต รี วั ด ร ะ ฆั ง
วิชาการ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
โ ค ร ง ง านสิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.
๔-๖ 
 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

 นางสาวรุ่งนภา วิสิฐจิรากร 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
นักเรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ดี เ ด่ นด้ านแผ นก า ร
จัดการเรียนรู้ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๒ 
 

นายนิธิกร   ดีรัมย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
โ ค ร ง ง านสิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญ

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

ทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(science show) 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

 นายนิธิกร   ดีรัมย์ 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(science show) 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม Nature 
– Scifi ได้เข้าร่วมน าเสนอ
ใ น ง า น  ส ต รี วั ด ร ะ ฆั ง
วิชาการ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูโครงงานแกนน า เรื่อง 
ส.ร.สดใสลดใช้พลังงานได้
เข้าร่วมน าเสนอในงาน 
สตรีวัดระฆังวิชาการ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ไ ด้ ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
นักเรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/

หลักฐำนอ้ำงอิง 

ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๓ 
 

นางสาวคัทลียา   แก้วแจ้ง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา โครงงาน IS๓ 
นักเรียนชั้นม. ๖/๓ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 นางสาวคัทลียา   แก้วแจ้ง 
 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครู ผู้ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพ
นักเรียน 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๑๔ 
 

นางสาวรัตติกร   แข็งพิลา 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูดี เด่นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ได้รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นม.๑-๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

กรรมการตัดสินประกวด
แข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษาระดับ 
ชั้นม. ๔-๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล  
การแข่งขันยิงลูกโทษ
บาสเกตบอล 
G๓ Tournament ของ
โรงเรียนสังกัด สพม. ๑ 
กลุ่มท่ี ๓ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ร่วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนสตร ี
วัดระฆัง ร่วมต่อต้านยาเสพ
ติด 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๒ นายวัลลภ  มาลาพันธุ ์ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล  
การแข่งขันยิงลูกโทษ
บาสเกตบอล 

สพม.๑ ๒๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



G๓ Tournament ของ
โรงเรียนสังกัด สพม. ๑ 
กลุ่มท่ี ๓ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ 
 
 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 
 

ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนที่
ได้รับรางวัลเยาวชนคนดี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประเภทเยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา 

มูลนิธิ ดร.สุข  
พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรี

แผ่นดิน 

๑๓ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
 
 
 
 

สพม.๑ 
 

๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 

เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้อุทิศเวลาในการท างาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๒ น.ส.ประภัสสร  บูรณกิติ 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม.๑ ๑-๑๗  พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๓ นายประคอง  เอ่ียมศิริ 
 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้อุทิศเวลาในการท างาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 



ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๔ 
 

นายพศิน   บุญจฑิตย์ 
 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 
 
 
 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

 

เกียรติบัตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๕ น.ส.ธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ดีเด่น 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 
 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๖ น.ส.วรางค์ศิรี  จุพิมาย เข้าร่วมวาดภาพ 
“ในหลวงในดวงใจ”  
กิจกรรม Night at the 
Museum ในรัชกาลที่ ๙ 

สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ 

๘-๙ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๗ นางธนิตา  รัตนพันธ์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนที่
ได้รับรางวัลเยาวชนคนดี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประเภทเยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา 

มูลนิธิ ดร.สุข  
พุคยาภรณ์ 
ศูนย์คนดีศรี

แผ่นดิน 

๑๓ ก.ค.๒๕๕๙ เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.๒๕๖๐ เกียรติบัตร 

ครูผู้อุทิศเวลาในการท างาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ นายภาณุพงษ์  ไชยคง รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี สร.” 
เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป็นอย่างดี 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

๒ นางสุกัลย์  ฟูก าเหนิด ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

๓ นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์ ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
วิชาการดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

๔ นายพลวัฒน์  พงษ์ส าราญ ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 



ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๕ นายพลวัฒน์  พงษ์ส าราญ ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

๖ นายวสวัตติ์  สุริยันต ์ รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี สร.” 
เป็นครูผู้ปฏิบัติการสอนและ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ประสานผู้ปกครองมาประชุม
ในระดับดีมาก 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษานักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๗ ก.ย. 
๒๕๕๘ เกียรติบัตร 

๗ นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ ์ ครูผู้มีผลงานดีเด่น คุรุสภา ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๗ 

เกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี สร.” 
เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป็นอย่างดี 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สนับสนุนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดีเด่น 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

๔ มี.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 



ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัทนานมี 
บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ เกียรติบัตร 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๘ นางโกสุม  สัมพลัง รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี 
สร.” เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าระดับดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ประสานผู้ปกครองมาประชุม
ในระดับดีมาก 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๗ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สนับสนุนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดีเด่น 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

๔ มี.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัท 
นานมี บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ระดับดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๙ นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัท 
นานมี บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี 
สร.” เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สนับสนุนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดีเด่น 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

๔ มี.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

๑๐ นายคมสันต์  จันนคร ครูส่งเสริมการอ่าน โครงการ 
๑๔th NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

บริษัท 
นานมี บุ๊คส์ 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๘ เกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรี 
สร.” เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือกิจกรรมส าคัญ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สนับสนุนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๔ มี.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 



ครูยอดนักอ่านดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ นางสาวประพิณ  กุลวานิช Animatrice au camp de 
francais Fait au resort 
Wangree, NakhonNayok 

สพม.๑ ๓๑ ก.ค. - 
๒ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

 เกียรติบัตร 

ครูผู้ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

 เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

 เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

 เกียรติบัตร 

๒ นางลัดดา  แหวนทอง เป็นกรรมการผู้ตัดสินการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ประเภทการแข่งขัน 
Impromptu Speech  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.๑ ศูนย์
พัฒนา การเรียน

การสอน
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชิโนรส 

๑๔ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

๓ นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์ กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

 เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



ประเภทการแข่งขัน Public 
speech  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๔ นางรินทร์วดี นาคเจียม กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ประเภทการแข่งขัน Public 
speech  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

 เกียรติบัตร 

๕ นางสาวเพชรินทร์ แทนค า กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ประเภทการแข่งขัน Public 
speech  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก 

 เกียรติบัตร 

กรรมการด าเนินงาน 
“สัปดาห์ห้องสมุด” ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๗ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๑ นางกรรณิกา   
เด่นพาณิชย์การ 

ครูผู้เสียสละและอุทิศตน
เพ่ือศิษย์ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สถาบัน 
ในเครือ 

ตั้งตรงจิตร 

๗ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

๒ นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็น
โรงเรียนส่งเสริมการการ
อ่านในโครงการ
NANMEEBOOKS READING 

CLUB  ปีที่ ๑๕ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์
จ ากัด 

สนับสนุนโดย 
สพฐ. 

๓๐  ม.ค.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูส่งเสริมการการอ่าน 
ในโครงการNANMEEBOOKS 

READING CLUB  ปีที่ ๑๕ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
สนับสนุนโดย 

สพฐ. 

๓๐  ม.ค.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมโครงการและอ่าน
หนังสือครบตามก าหนด 
ในโครงการNANMEEBOOKS 

READING CLUB  ปีที่ ๑๕ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์
จ ากัด 

สนับสนุนโดย 
สพฐ. 

๓๐  ม.ค.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



เป็นผู้มีผลงานด้านห้องสมุด
โรงเรียนที่มีการบูรณาการ
แนวคิดตามนโยบาย
ห้องสมุด ๓ ดี 
 
 

สพม.๑ ๒๗ ส.ค.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  เป็นผู้มีผลงานด้าน
นวัตกรรมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่
เป็นผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   

เขต ๑ 

๒๗ ส.ค.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูยอดนักอ่านดีเด่น โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐  ก.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ระดับชั้น  ม. ๑- ม. ๓ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

 เขต ๑ 

๑-๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ระดับชั้น  ม. ๔- ม. ๖ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   

เขต ๑ 

๑-๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔  ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔  ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ NANMEEBOOKS 
READING CLUB   ปีที่ ๑๖ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด   สนับสนุน
โดย  ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

๓๐ม.ค.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ NANMEEBOOKS 
READING CLUB   ปีที่ ๑๖ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด   สนับสนุน
โดย  ส านักงาน

๓๐  ม.ค.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 



คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  
 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๓ นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ ครูผู้มีผลงานด้านห้องสมุด
โรงเรียนที่มีการบูรณาการ
แนวคิดตามนโยบาย
ห้องสมุด ๓ ดี 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๒๗ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้มีผลงานด้านนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านที่เป็นผลงานที่มี
การปฏิบัติที่ดี 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๒๗  ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดการค่ายพักแรม  
ระดับชั้น ม.๑– ม. ๓ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น 
ม.๑– ม. ๓ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น 
ม.๔–ม. ๖ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ระดับชั้น ม.๑– ม. ๓ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ระดับชั้น ม.๔– ม. ๖ 
 
 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗  พ.ย.  
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  ครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในงานวันเกียรติยศ 
“คนดี สตรีวัดระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 
เนื่องในงานวันเกียรติยศ 
“คนดี สตรีวัดระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
เนื่องในงานวันเกียรติยศ 
“คนดี สตรีวัดระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องในงานวัน
เกียรติยศ “คนดี สตรีวัด
ระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เนื่องในงานวัน
เกียรติยศ “คนดี สตรีวัด
ระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้อุทิศเวลาในการท างาน 
เนื่องในงานวันเกียรติยศ 
“คนดี สตรีวัดระฆัง” 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.  
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 



๔ นางอารีรัตน์   เลี้ยงสกุล คณะกรรมการโสตทัศน
ศึกษางานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและงานโสตทัศน
ศึกษา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามความสามารถ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๕ นางสาวธนีนาถ  อภิชฌานุกูล เข้าร่วมกิจกรรม “TO BE 
NUMBER ONE” โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๖ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

ผู้ด าเนินกิจกรรม “ค่ายผู้น า
ทางความคิด ติดอาวุธทาง
ปัญญา”ณ ค่ายลูกเสือสวน
สยาม  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๑๖ – ๑๗  
ก.ค.๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการจัดกิจกรรม 
“ค่ายรักการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๑ 
พรรษา”  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔H และการสอนศิลปะ
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน” 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพวิชาศิลปะ 

สพม.๑  

๑๙ ก.ย.
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 



คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

เกียรติบัตร 

วิทยากรอบรม โครงการ 
“ค่ายพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดี
งาม” ถวายเปน็พระราชกุศล 
แต่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฯ 

วัดอมรินทราราม 
วรวิหาร ร่วมกัน

ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วน

พระมหากษัตริย์ 
และคณะ

แพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

๑๒ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
“สัปดาห์ห้องสมุด”  
ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๗ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จำกหน่วยงำน วันที่ได้รับ 
เอกสำร/
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๖ นางสาววิสนี   อาแว ครูดีเด่นด้านแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

  ครูผู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

  ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๒๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

เกียรติบัตร 

 


