
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามนโยบายบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๓ 

 



 
๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

จำนวนข้อมูลพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง  
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ข้อมูล 10 มิ.ย. 63 
 

ที ่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
จำนวน (คน) รวม  
ชาย หญิง (คน) 

1 พนักงานราชการ - 1 1 2 
2 ครูอัตราจ้าง - 2 10 12 
 ครูชาวต่างชาติ - 4 4 8 
3 ครูพ่ีเลี้ยง 

- อนุบาล 
- ประถม 

 
- 

 
- 
- 

 
6 
10 

16 

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ ทะเบียน 
การเงิน และพัสดุ 

- - 4 4 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมทั้งสิ้น 7 35 42 

 

 

 

 

 



๒. งานพัฒนาบุคลากร 
สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  
 

ที ่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
จำนวน (คน) รวม  
ชาย หญิง (คน) 

1 ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 1 - 1 
2 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ - 1 1 
3 คร ู ชำนาญการพิเศษ 1 22 23 
4 คร ู ชำนาญการ 3 14 17 
5 ครู คศ. 1 - 3 12 15 
6 ครูผู้ช่วย - 2 5 7 
7 ครูไปช่วยราชการ - - 2 2 
8 พนักงานราชการ - 1 1 2 
9 ครูอัตราจ้าง - 2 9 11 
 ครูชาวต่างชาติ - 4 4 8 

10 ครูพ่ีเลี้ยง 
- อนุบาล 
- ประถม 

 
- 

 
- 
- 

 
7 
9 

16 

11 เจ้าหน้าที่ทะเบียน การเงิน พัสดุ - - 4 4 
12 ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า) - 1 - 1 
13 ลูกจ้างชั่วคราว - 5 - 5 
14 แม่บ้าน - - 3 3 

รวมทั้งสิ้น 23 93 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลวิทยฐานะบุคลากร  
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
1 นายสว่าง  มโนใจ ผู้อำนวยการ ค.ศ. 3 
2 นางสุรีพร  มงคลดี รองผู้อำนวยการ ค.ศ. 3 
3 นางเยาวเรศ  ปิยะสันต์ คร ู ค.ศ. 3 
4 นางทัณฑิกา  คำเงิน คร ู ค.ศ. 3 
5 นางสาวเบญจวรรณ์  สุวรรณ์ คร ู ค.ศ. 3 
6 นางผกาภรณ์  หนุนนาค คร ู ค.ศ. 3 
7 นางวิมาลา  มโนใจ คร ู ค.ศ. 3 
8 นางอรอนงค์  ศิริปัญญา คร ู ค.ศ. 3 
9 นางอาภรณ์  มหาวงค์นันท์ คร ู ค.ศ. 3 
10 นางชัญชนา  ทุนอินทร์ คร ู ค.ศ. 3 
11 นางเตรียมใจ  ศรีคำมา คร ู ค.ศ. 3 
12 นางพันณี  วงศ์เจริญสถิต คร ู ค.ศ. 3 
13 นางธนัชพร  สุดห้าว คร ู ค.ศ. 3 
14 นางนงนุช  อุดมศักดิ์ คร ู ค.ศ. 3 
15 นางพรรณา  อวัยวานนท์ คร ู ค.ศ. 3 
16 นางอุบล  ปิตตะพันธ์ คร ู ค.ศ. 3 
17 นางแววมยุรี  อินสอน คร ู ค.ศ. 3 
18 นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์ คร ู ค.ศ. 3 
19 นางสาวธัญชนก  เชื้อเมืองพาน คร ู ค.ศ. 3 
20 นางสาวกันฤทัย  จักรสาน คร ู ค.ศ. 3 
21 นายสุวัฒน์  วิญญา คร ู ค.ศ. 3 
22 นางวัลยา  แสงพันธ์ คร ู ค.ศ. 3 
23 นางชุตินันท์  มีมุข คร ู ค.ศ. 3 
24 นางสาววิกาญดา  รังสรรค์ คร ู ค.ศ. 3 
25 นางขวัญหทัย  จินะราช คร ู ค.ศ. 3 
26 นางนัยนา  คำแก้ว คร ู ค.ศ. 2 
27 นางสาวกระแสสินธ์  สิงห์แก้ว คร ู ค.ศ. 2 
28 นางนิชนันท์  หวังเจริญ คร ู ค.ศ. 2 
29 นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ คร ู ค.ศ. 2 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
30 นางสาวปิยะพร  พิชญ์ภัทรกุล คร ู ค.ศ. 2 
31 นางศุจินันท์  ปาระมี คร ู ค.ศ. 2 
32 นางอมรรัตน์   บุญมาศ คร ู ค.ศ. 2 
33 นางสาวปราชญา  ธรรมจักร์ คร ู ค.ศ. 2 
34 นางสิริภัทร  แสงบุญ คร ู ค.ศ. 2 
35 นางนุชรี  กันทะเนตร คร ู ค.ศ. 2 
36 นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา คร ู ค.ศ. 2 
37 นางศิรินภา  มาละ คร ู ค.ศ. 2 
38 นางอัจฉรา  จีรัตน์ คร ู  ค.ศ. 2  
39 นางรัตนา  แก้วตั้ง คร ู  ค.ศ. 2  
40 นายอมร  ชำนิไกร คร ู ค.ศ. 2 
41 นายวีระพงษ์  ภิมาลย์ คร ู ค.ศ. 2 
42 ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง คร ู ค.ศ. 2 
43 นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา คร ู ค.ศ. 1 
44 นางธิดารัตน์  เขื่อนแปด คร ู ค.ศ. 1 
45 นางสาวดวงพร  มิตรยอง คร ู ค.ศ. 1 
46 นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์ คร ู ค.ศ. 1 
47 นางสาวทิพวรรณ  ปัญญางาม คร ู ค.ศ. 1 
48 นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์ คร ู ค.ศ. 1 
49 นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม คร ู ค.ศ. 1 
50 นางสาววัชราภรณ์  บุญมาเก๋ียง คร ู ค.ศ. 1 
51 นางสาวผกาวรรณ ศรีคำยศ คร ู ค.ศ. 1 
52 นางสาวพัชรินทร์  จักแก้ว คร ู ค.ศ. 1 
53 นางศิริรัตน์  พรานกวาง คร ู ค.ศ. 1 
54 นางสาวปัทมา  ทองจำปา คร ู ค.ศ. 1 
55 นายประจวบ  แสงศรีจันทร์ คร ู ค.ศ. 1 
56 นายธีรศักดิ์  สุต๊ะ คร ู ค.ศ. 1 
57 นายนราวิชญ์  คำแปง  คร ู ค.ศ. 1 
58 นางสาวธิดารัตน์  คำแดง ครูผู้ช่วย  
59 นางปาริฉัตร  หวายคำ ครูผู้ช่วย  
60 นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย ครูผู้ช่วย  
61 นางสาวชลินรัตน์  สิทธิเจริญ ครูผู้ช่วย  
62 นางสาวอารยา น้อยหมอ ครูผู้ช่วย  



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
63 นายกฤษฏิ์ดนัย  กันทาเหล็ก ครูผู้ช่วย  
64 นายเรวัฒน์  ไชยบาล ครูผู้ช่วย  

 
ครูไปช่วยราชการ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
1 นางวรรณลักษณ์  สันติภาพวิวัฒนา คร ู ค.ศ. 3 
2 นางวัฒนา  ภิระบรรณ์ คร ู  ค.ศ. 2  

 
 
** หมายเหตุ 
 

คศ. 3  หญิง คศ. 3  ชาย 
คศ. 2  หญิง คศ. 2  ชาย 
คศ. 1  หญิง คศ. 1  ชาย 

ครูผู้ช่วย หญิง ครูผู้ช่วย ชาย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

บรรจุแต่งตั้ง/การเลื่อน
วิทยฐานะ 

เลขที่คำสั่ง/ลงวันที่ จำนวน(ราย) 

๑. ครูผู้ช่วย ๐๔๐๔๕/ว๙๔๘ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ 

๐๔๐๔๕/ว๓๔๑ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ๑ 

๐๔๐๔๕/ว๕๖๕๔ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑ 
๐๔๐๔๕/ว๔๒๔๓ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑ 
รวมการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ๔ 

๒. ครู (ค.ศ.๑) ๐๔๐๔๕/ว๑๕๘๘ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๒ 

๐๔๐๔๕/ว๒๑๒๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒ 

 ๐๔๐๔๕/ว๒๐๗ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ๕ 
รวมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ๙ 

๓. ครูชำนาญการ(ค.ศ.๒) ๐๔๐๔๕/ว๒๙๒๘ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑ 

 ๐๔๐๔๕/ว๒๒๙๗ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ 

รวมวิทยฐานะ ชำนาญการ ๒ 

๔. ครูชำนาญการพิเศษ 

(ค.ศ.๓) ๐๔๐๔๕/ว๒๙๒๖ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒ 

รวมวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ๒ 

รวมข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- การบรรจุแต่งตั้ง ๔ 

- การมีและเลื่อนวิทยฐานะ ๑๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. การพัฒนาบุคลากร (การอบรม สัมมนา/ การเป็นวิทยากร/ การได้รับรางวัล) 

ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1. นางสิริภัทร แสงบุญ 24 ก.พ.62 

 

 

17 ก.ย.62 

 

 

8-9 ต.ค.62 

 

-การอบรม ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่1 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
งานวัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-กลุ่มเครือข่ายการ
พัฒนาการศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

 

2. 

 

 

นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์ 8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
งานวัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

3. 

 

นางสาวศศิธร โปลาหา 23 มิ.ย.62 

22 ก.ค.62 

 

-วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย 

-การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี 

 

-อบรมออนไลน์ 

-โรงเรียนบ้านเทอดไทย 

 

-สพป.เชียงราย เขต3 

-โรงเรียนในพ้ืนที่
ข้างเคียงดอยตุง 

 

-เกียรติบัตร 

-เกียรติบัตร 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

3. 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิธร โปลาหา 1 ส.ค.-31 
ธ.ค.62 

1 ส.ค.-31 
ธ.ค.62 

 

12 ต.ค. 62 

 

-Professional Learning Community (PLC) 

 

-Professional Learning Community (PLC) 
google for education 

 

-ร้องเต้นเล่นรำทำสื่อ 

-อบรมออนไลน์ 

 

-อบรมออนไลน์ 

 

 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

-สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

-สมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
อ.แม่ฟ้าหลวง 

-ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

4. 

 

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ์ 
สุวรรณ 

 

17 ก.ย. 62 

 

 

8-9 ต.ค.62 

 

 

7-8 พ.ย. 62 

 

 

-รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ปั้นดินน้ำมัน 

 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
งานวัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา  

                                                              
-รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมปั้นดินน้ำมันปฐมวัย 

 

-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)    

                          

 -สพป. เชียงราย เขต3 

-อบรมออนไลน์ 

 

-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)     

                          

 -สพป. เชียงราย เขต3 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

-เกียรติบัตร 

 



5. นางสาววิกาญดา 
รังสรรค์ 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
งานวัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

 

-เกียรติบัตร 

 

6. นางสาวกานต์ สมทง 8-9 มิ.ย. 62 - หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณา
การเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3-5ปี) อย่างมี
คุณภาพด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 

-สพป. เชียงราย เขต3 

 

 

 

 

-สสวท. -เกียรติบัตร 

 

 

ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

7. 

 

นางผกาภรณ์ หนุน
นาค 

8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

นางแสงจันทร์ ศรี
สุทธา 

11 ก.ย. 62 

 

 

8-9 ต.ค.62 

 

10 ต.ค.62 

 

16-17 ต.ค.
62 

 

16 ม.ค.63 

 

 

16 ม.ค.63 

 

 

16 พ.ค.63 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอนดีเด่นสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

-วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
งานวัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-วิทยากรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

-หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 
ระดับพ้ืนฐาน 12 ชั่วโมง 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

-ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนวิชา
ภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันเสียสละและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็น
ที่ประจักษ์ 

-หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่๔-๖ Coding Online 
for Grade ๔-๖Teacher(C๔T-๗) 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์)             

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงแรมคุ้มภูคำ 

จ.เชียงใหม่ 

-กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ 

-สพป.เชียงราย 
เขต 3 

 

 

-อบรมออนไลน์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)                                  

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-บริษัทธารปัญญาจำกัด 

 

-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ 

 

-สพป.เชียงราย เขต 3 

 

 

-สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

-เกียรตบิัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

 

-เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

นางรัตนา แก้วตั้ง 8-9 ต.ค.62 

 
 
10 ต.ค. 62 

 

9 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

-การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 
-โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-อบรมออนไลน์ 

 

-อบรมออนไลน์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-สสวท 

 

-สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

 

 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 

10. 

 

นางสาวกรรณิกา อา
รีย์ 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

11. 

 

 

 

 

 

นางวิมาลา มโนใจ 8-9 ต.ค.62 

 

 

7 พ.ค.63 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-อบรมออนไลน์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

12. นางอรุณี จันต๊ะนารี 23-24 ก.ค. 
62 

 

 

8-9 ส.ค. 62 

 

 

31 ส.ค.-1 
ก.ย.62 

 

 

-การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ภาษาไทย
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ขยายผลพัฒนากลุ่มที่ 1-3 

-สัมมนาวิชาการพัฒนาภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและผลิตสื่อการสอนสำหรับ
เด็กท่ีไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่โรงเรียนในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ขยายผลกลุ่ม 3 

 

-โรงแรมปุญยมัน
ตรา  รีสอร์ท อ.แม่
จันจ.เชียงราย 

 

-หอประชุม
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

-โรงแรมปุญยมัน
ตรารีสอร์ท อ.แม่
จัน จ.เชียงราย 

 

-สพป.เชียงราย เขต 3 

 

 

-สพป.เชียงราย เขต 3 

 

 

 

-สพป.เชียงราย เขต 3 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

12. นางอรุณี จันต๊ะนารี 14-15 ก.ย. 
62 

 

1 ต.ค. 62 

 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย
ด้วยกระบวนการ (PLC) โดยใช้เทคนิค Growth 
Mindset 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-
ป.๖ 

-โรงแรมบ้านน้ำรี
สอร์ท อ.แม่สาย จ.
เชียงราย 

-โรงเรียนบ้านห้วย
ผึ้ง อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย 

-สพป.เชียงราย เขต 3 

 

-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

13. 
 
 
 
 
 

นางปาริฉัตร หวายคำ 8-9 ส.ค. 62 
 
 
 

8-9 ต.ค.62 
 
 
 

10 ต.ค. 62 
 

-การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงิน
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 
-พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

-โรงแรมดิอิมพี
เรียลโฮเท็ล อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 
 
-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 
 
-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-สทสค. 
 
 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
-เกียรติบัตร 

14. 

 

 

นางผกาวรรณ พรมมา 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

15. 

 

นางวัลยา แสงพันธ์ 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

16. 

 

นางวิมลรัตน์ เครือ
ประดิษฐ์ 

8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบา้นแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

17. นางอรอนงค์ ศิริ
ปัญญา 

8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

18. 

 

 

 

 

 

นายจุลจำนงค์ ศิริกุล 3-4 ต.ค.62 

 

 

21-22 ธ.ค.
62 

 

-โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้นำทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

-การพฒันาทักษะการสอนคิดโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning สำหรับครูในศตวรรษที่21 

 

-ห้องประชุม 
โรงเรียนแม่แอบ
วิทยาคม 

-โรงแรม
ลักษณาวรรณ รี
สอร์ท อ.เมือง จ.
เชียงราย 

-สพป.เชียงราย เขต3 
ร่วมกับสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

-ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพลิน
วิชาการ 

 

-เกียรตบิัตร 

 

 

-เกียรติบัตร 
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นายจุลจำนงค์ ศิริกุล 

 

 

1 พ.ค.63 

 

7 พ.ค.63 

 

-หลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3 

-การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์แพราระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 

-อบรมออนไลน์ 

 

-อบรมออนไลน์ 

 

-สสวท. 

 

 

 

-เกียรติบัตร 

 

-เกียรติบัตร 

19. 

 

นางสาวพัชรี แก้วเทศ 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

20. นางสาวปวีณ์สุดา ออน
ตะไคร้ 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวัดผล
ประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่
จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 

 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

 

-เกียรติบัตร 

 

 

21. 
 
 
 
 
 

นางสาวสุพรรณ ทา
แกง 

24-25 ส.ค.
62 
 
 
11-12 ม.ค. 
63 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในด้านการสร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ” 
 
-การสอนแบบ Active Learning 
ที่เน้นการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21 

-ห้องประชุมหิรัญ
นคร 
 
 
-บ้านน้ำรีสอร์ท 

-สพป.เชียงราย เขต3 
 
 
-หน่วยพัฒนาครู บริษัท 
เฟรนด์คอนซัลแทนด์ 
จำกัด 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
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22. 
 
 
 
 

นายโต้ง หน่อแก้ว 7-4 ม.ิย.62 
 
22-23มิ.ย. 
62 
27 มิ.ย.62 
 
25 ก.ค.62 
 
13 ส.ค.62 
 

-วิทยากรสอนประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 
-สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติติการการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 
-อบรมโครงการ บริหารงานทางการศึกษา ระเบียบวินัย 
ของบุคคลากรทางการศึกษา 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษารัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติติเพ่ือการเรียนรู้ 
-อบรม และสัมมนา โครงการยุวชนคนดี ต้นกล้าจิตอาสา 
เครือข่ายสหวิทยาเขตเบญจมิตร 

-กศน.ตำบลสัน
ทรายหลวง 
-ห้องประชุม
จอมทอง 
-โรงเรียนวาวี
วิทยาคม 
-ห้องประชุม
จอมทอง 
-ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

-ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.สันทราย 
-สำนักงานบริการลูกค้า 
 
-กสท เขตเหนือ บริษัท 
 
-กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) 
-โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
สพม.36 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 

23. นางสาวศิริมาศ ขันตี 17-18 ต.ค.
62 

โครงการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนโดยผ่าน Google 
Classroom 

โรงแรมเอ็มบูทีค 
เชียงราย 

กศน. จ.เชียงราย -เกียรติบัตร 

24. นางรัญชนา มณีรัตน์ 21-24 ก.ค. 
62 
 
9 ต.ค.62 
 
13 ต.ค. 62 
 
 
 
17 ก.ย. 62 

-โครงการเทคนิคห้องสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 
ด้วย ว 21 
-การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 
-รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้าน
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “สร้างสรรค์ งาน Recycle” 

-โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพฯ 
 
-โรงเรียนบ้านเทิด
ไทย 
-อบรมออนไลน์ 
 
 
-สพป.เชียงราย 
เขต3 
 

-สพฐ.ร่วมกับสำนักงาน
โครงการกอง
ทุนการศึกษา 
-โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
 
-สำนักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 
-สพป.เชียงราย เขต3 
 

-เกียรติบัตร 
-ภาพถ่าย 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
-เกียรติบัตร 
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25. 
 

นางชุตินันท์ มีมุข 8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 

26. 
 

นางอาภรณ์ มหาวงค์
นันท์ 

8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 

27. 
 
 
 

นางนิชนันท์ หวัง
เจริญ 

8-9 ต.ค.62 
 
 
26 พ.ย. 62 
26 พ.ย. 62 
 
26 พ.ย. 62 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
-หลักสูตรสุจริตไทย 
-หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้น
และทักษะเฉพาะประเด็น 
-หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-อบรมออนไลน์ 
-อบรมออนไลน์ 
 
-อบรมออนไลน์ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-เครือข่ายสุจริตไทย 
-กรมสุขภาพจิต 
 
-กรมสุขภาพจิต 
 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 

28. 

 

นางศิริรัตน์ พราน
กวาง 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

29. 

 

นายบัณฑิต คำพงษ์ 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

 



30. 
 

นางสาวเสาวลักษณ์ 
น้อยบุญตัน 

8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 

31. นางสาวปราชญา 
ธรรมจักร์ 

8-9 ต.ค.62 
 
 
5 ม.ค.63, 
10 เม.ย. 63 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
-หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ครูผู้สอนประถมศึกษาโดยใช้สื่อ English Disoveries 
Online( 20 ช.ม.) 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
72 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 

32. 
 

นายอมร ชำนิไกร 8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

33. 
 

นางนัยนา คำแก้ว 8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

34. นางสาววัชราภรณ์ 
บุญมาเก๋ียง 

8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 
 

-เกียรติบัตร 
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35. นางสาวทิพวรรณ์ 
ปัญญางาม 

30 มิ.ย.62 
 
8-9 ต.ค.62 
 
 
10 ต.ค.62 
 
 
16-17 ต.ค.
62 

-ความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่21 ด้วย ว 21 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
-วิทยากรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 
 
-การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

-โรงแรมเชียงรายแก
รนด์รูม 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
 
 
-โรงแรมคุ้มภูคำ 

-สพป.ชร.1 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-บริษัทธารปัญญา 
จำกัด 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 

36. นางสาวภาริน พิชญ์
ภัทรกุล 

8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 
 

37. 
 
 
 
 
 

นางสาวกันต์ฤทัย 
จักรสาน 

7 พ.ค. 62 
 
 
27 พ.ค. 62 
 
8-9 ต.ค. 
62 
 

-อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
-อบรมหลักสุตรสำหรับข้าราชการระบบ E-Leaning 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-อบรมออนไลน์ 
 
 
-อบรมออนไลน์ 
www.thaihonesty.org 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-เครือข่ายสุจริตไทย 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
 

http://www.thaihonesty.org/


ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
38. 

 
 
 
 
 

นางณัฐกฤตา แสง
วิลัย 

17 ก.ย.62 
 
17 ก.ย.62 
 
 
 
8-9 ต.ค.62 
 
 
10 พ.ค.62 
 
 
23 ม.ค.63 
 
13 พ.ค.63 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ (คำคมเดิม ป.๔-๖)ระดับกลุ่มฯ 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ (การเขียนเรียงความป.๔-๖)
ระดับกลุ่มฯ 
 
-อบรมเชิงปฏิบัตการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
-MEP and IEC English Camp 2019 
 
 
-หลักสูตรสุจริตไทย 
 
-การลดความเสี่ยงภัยพิบตัิธรรมชาติฯ 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-อบรมออนไลน์ 
www.thaihonesty.org 
-ออนไลน์(มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย) 
 

-กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯ 
 
 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯ 
 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-เครือข่ายสุจริตไทย 
 
-(มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย) 

-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 

39. 
 

นางชัญชนา ทุนอินทร์ 8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 
 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 
 

http://www.thaihonesty.org/


ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

40. 
 
 
 
 
 

นายสามารถ 
หลักฐาน 

10 พ.ค. 63 
 
12 พ.ค. 63 
 
13 พ.ค. 63 
 
14 พ.ค. 63 
 

-หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3 
-หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่4-6 
-หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 
-หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 

-อบรมออนไลน์ 
 
-อบรมออนไลน์ 
 
-อบรมออนไลน์ 
 
-อบรมออนไลน์ 

-สสวท. 
 
-สสวท. 
 
-สสวท. 
 
-สสวท. 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 

41. นางเตรียมใจ ศรีคำมา 8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 
 
 

42. 
 

 

นางพันณี วงค์เจริญ
สถิต 

8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

43. 
 
 
 
 

นางวรรณลักษณ์ 
สันติภาพวิวัฒนา 

19 พ.ค. 62 
 
19-24 ส.ค. 
62 
 
7 พ.ค.63 
 

-การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมDLTV TELETRAINING 
-การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/พัฒนา/
ปรับปรุง(ข้อสอบ)ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์แพราระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 

-ห้องประชุม จามจุรี 
สพป.ลำพูนเขต 1 
-โรงแรมเดอะรอยัล
เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.
นครปฐม 
-อบรมออนไลน์ 
 
 

-สพฐ 
 
-สพฐ 
 
 
-สพฐ 
 
 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 



 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

44. 
 

นางศุจินันท์ ปาระมี 8-9 ต.ค.62 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

45. 
 
 
 
 

นางสาวกชพรรณ 
ขยันกิจ 

17 ก.ค. 62 
 
 
17 ก.ย.62 
 
 
17 ก.ย.62 
 
 
17 ก.ย.62 
 
 
8-9 ต.ค.62 
 

-โครงการค่ายเยาวชนแกนนำคุณธรรมสหวิทยา เขต
แม่จัน-ป่าตึง 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.
6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ1 กิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนธรรมจาริก
อุปถัมภ์1 อ.แม่จัน จ.
เชียงราย 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 

-สพป.เชียงราย เขต3 
 
 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 
-กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 
 

-เกียรตบิัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
46. นางสาวกระแสสินธ์ 

สิงห์แก้ว 
27 พ.ค.62 
5 มิ.ย.62 
 
 
 
 
6 ก.ย. 62 
 
 
 
8-9 ต.ค.62 
 
 
23 ก.พ. 63 
 

-สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
-โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประกันคุรภาพการศึกษาแนะแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
-การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากร
ในสถานศึกษา 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 
-การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

-อบรมออนไลน์ 
www.thaihonesty.org 
-ห้องประชุมเชียงรายแก
รนด์ บอลรูม โรงแรม
เดอะเฮอริเทจ อ.เมือง 
จ.เชียงราย 
-อบรมออนไลน์ 
 
 
 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-อบรมออนไลน์ 

-เครือข่ายสุจริตไทย 
 
-สำนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 
-สำนักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 
-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
-ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตร 

-เกียรติบัตร 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
-เกียรติบัตร 
 
 
-เกียรติบัตร 
 

47. 

 

นายกฤษฏิ์ดนัย กันทา
เหล็ก 

8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

48. 

 

นางธนัชพร สุดห้าว 8-9 ต.ค.62 -อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

http://www.thaihonesty.org/


49. 

 

นางสาวนภาวรรณ 
กันทะตา 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

50. 

 

นางนงนุช อุดมศักดิ์ 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

51. นางดวงพร มิตรยอง 8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

52. 

 

นางธิดารัตน์ เขื่อน
แปด 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

53. 

 

นางสาวพวงพร สุข
ปลั่ง 

8-9 ต.ค.62 

 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ เรื่อง งานประกันคุณภาพทางการศึกษา งาน
วัดผลประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

-เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

54. นางสาวชลินรัตน์   
สิทธิเจริญ 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

55. นางสุภารัตน์   โพธิ์
ชะอุ่ม 
 

17 
พฤษภาคม
562 
27 
พฤษภาคม 
2562 
21-23 
มิถุนายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 
2562 
สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ 
 
 
วิทยากรการอบรมการเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
ออนไลน์ ผ่านระบบ E-
Learning 
 
โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
กรมเครือข่ายสุจริตไทย 
 
 
โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 
กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
 นางสุภารัตน์   โพธิ์

ชะอุ่ม 
 

9 กันยายน 
2562 
 
11 
กันยายน 
2562 
8-9 ตุลาคม 
2562 
 
17 
กันยายน 
2562 
 
21-23 
ธันวาคม 
2563 
 

16 มกราคม 
2563 

การลดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
รางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอนดีเด่น สาระการ
เรียนรู้ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
 
การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “สร้างสรรค์
ความสะอาด” 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
รางวัลชนะเลิศ สาขาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แม่จันทรายสวรรค์ 

 

ออนไลน์ 
 
 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ 

กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
 
สำนักงาน
คณะกรรมการกสร
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่
จันทรายสวรรค์ 

เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 

 

 

เกียรติบัตร 

 

เกียรติบัตร 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

56. นางอัจฉรา   จีรัตน์ 4 
กรกฎาคม 
2562 
17 
กรกฎาคม 
2562 
26 
กรกฎาคม 
2562 
17กันยายน 
2562 
 
 
25 
กันยายน 
2562 
29 
กันยายน 
2562 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training  
Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียา
เสพติด 
ความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย 21 
 
 
การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 
Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น 
 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ครูที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง 
ห้องเรียนคุณธรรม 
ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
 
 
การลดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ออนไลน์ 
 
 
โรงแรมเชียงรายแกนด์
รูม 
 
ออนไลน์ 
 
 
โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
 
ออนไลน์ 
 
 
ออนไลน์ 

กรมสุขภาพจิต 
 
 
สพป.ชร.1 
 
 
กรมสุขภาพจิต 
 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
 
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 
 
 

เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางอัจฉรา   จีรัตน์ 
(ต่อ) 

8-9 ตุลาคม 
2562 
 
24-26 
ตุลาคม 
2562 
 
7-8 
พฤศจิกายน 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน 
 
 
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 
 
 
วิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา    ยุว
กาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 
399ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69(ระดับเขตพ้ืนที่) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
ค่ายฝึกอบรมโรงเรียน
ดรุณราษฎ์วิทยา อำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
 
เกียรติบัตร 
 
 
 
 

57. นายธีรศักดิ์   สุต๊ะ 21-23 
มิถุนายน 
2562 

การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 

โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 
 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นายธีรศักดิ์   สุต๊ะ 

(ต่อ) 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 

และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ

สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ

สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-
ม.3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

58. นางสาวอารยา   น้อย
หมอ 

4 มิถุนายน 
2562 

สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ออนไลน์ ผ่านระบบ E-
Learning 

กรมเครือข่ายสุจริตไทย เกียรติบัตร 

11 
กันยายน 
2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

17กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “ร่วมด้วย
ช่วยกันสานสัมพันธ์ บมจ.” 

 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวอารยา   น้อย
หมอ (ต่อ) 

 

 

 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

59. ว่าที่ ร.ต.สุธีร ์  สีทอง 8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-
ม.3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

60. นางขวัญหทัย   จินะ
ราช 

2 มิถุนายน 
2562 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 
Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความ
รุนแรง 

ออนไลน์ กรมสุขภาพจิต เกียรติบัตร 

3 มิถุนายน 
2562 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 
Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น 

ออนไลน์ กรมสุขภาพจิต เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “ม.2/2 ร่วมด้วย
ช่วยกันรักสะอาด” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

61. นางพรรณนา   อวัย
วานนท์ 

17 
พฤษภาคม 
2562 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรตบิัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางพรรณนา   อวัย
วานนท์ (ต่อ) 

 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21-23 
มิถุนายน 
2562 

วิทยากรการอบรมการเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 

โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 

เกียรติบัตร 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยจิตอาสา” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรตบิัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-
ม.3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

62. นางสาวรุ่งกาญจน์   
อารีย์ 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกยีรติบัตร 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “ธนาคาร
พอเพียง เด็กดีศรีแม่จัน” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

 

เกยีรติบัตร 

26 มกราคม 
2563 

การลดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ออนไลน์ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 

 

63. นางสาวธิดารัตน์   คำ
แดง 

21-23 
มิถุนายน 
2562 

วิทยากรการอบรมการเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 

โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 

 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวธิดารัตน์   คำ
แดง (ต่อ) 

 

 

 

 

2 สิงหาคม 
2562 

การอบรมหลักสูตรสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กิจกรรม 
Active Learning 

ห้องประชุมหิรัญนคร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

เกียรติบัตร 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “เขตสะอาด 
ปราศจากขยะ” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 
2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวธิดารัตน์   คำ
แดง (ต่อ) 

 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6รางวัลเหรียญทอง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

27 เมษายน 
2563 

การลดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 

7 
พฤษภาคม 
2563 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

64. นางสาวปัทมา  ทอง
จำปา 

28 
พฤษภาคม 
2562 

สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ออนไลน์ ผ่านระบบ E-
Learning 

กรมเครือข่ายสุจริตไทย เกียรติบัตร 

1 สิงหาคม 
2562 

การอบรมหลักสูตรสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กิจกรรม 
Active Learning 

ห้องประชุมหิรัญนคร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวปัทมา  ทอง
จำปา (ต่อ) 

 

 

 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “เขตสะอาดด้วย
ความสามัคคี” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-
ม.3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.
3 รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

16 มกราคม 
2563 

รางวัลชะนะเลิศ สาขา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปศึกษา 

 ระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 

เกียรติบัตร 

16 มกราคม 
2563 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ที่มีผลงานดีเด่น 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวปัทมา  ทอง
จำปา (ต่อ) 

29 มีนาคม 
2563 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์ ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

เกียรติบัตร 

29 มีนาคม 
2563 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ออนไลน์ ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

เกียรติบัตร 

65. นายนราวิชญ์   คำ
แปง 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “วิถีไทย วิถีทำ 
สู่วิถีพุทธ” 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรตบิัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

66. นายประจวบ  แสงศรี
จันทร์ 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

67. นางนุชรี   กันทะ
เนตร 

 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางนุชรี   กันทะ
เนตร (ต่อ) 

 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.
4-ป.6 รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 รางวัล
เหรีญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2ศร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

68. นางศิรินภา   มาละ 

 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “ธนาคารความ
ดี” 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.
3 รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางศิรินภา   มาละ 

(ต่อ) 

16 มกราคม 
2563 

รางวัลชนะเลิศ สาขา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ 

ระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ 

เกียรติบัตร 

16 มกราคม 
2563 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่มีผลงานดีเด่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 

เกียรติบัตร 

69. นางสาวชฎาพร   วงศ์
ใหญ ่

 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “5 ห้องชีวิต 
ปลูกฝั่งนิสัยดีงาม” 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

20 ธันวาคม 
2562 

การลดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ออนไลน์ 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวชฎาพร   วงศ์
ใหญ่ (ต่อ) 

28 มีนาคม 
2563 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID 
-19 

ออนไลน์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เกียรติบัตร 

28 มีนาคม 
2563 

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literracy ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 42 

เกียรติบัตร 

 ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อ “การเป็นพลเมือง
อินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ” 

ออนไลน์ Depa,Dtac และ Safe 
Internet 

เกียรติบัตร 

7-8 
พฤศจิกายน 
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

7-8 
พฤศจิกายน 
2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

7-8 
พฤศจิกายน 
2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3  งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (ระดบัเขตพ้ืนที่) 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวชฎาพร   วงศ์
ใหญ่ (ต่อ) 

7-8 
พฤศจิกายน 
2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

กิจกรรม การแข่งขัยการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

7 
พฤษภาคม 
2563 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

70. นางสาวพัชรินทร์   
จักแก้ว 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “ปลูกจิตสำนึก
ไทยร่วมใจบ้านแม่จัน” 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวพัชรินทร์   
จักแก้ว (ต่อ) 

21-23 
มิถุนายน 
2562 

วิทยากรการอบรมการเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 

โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 

 

เกียรติบัตร 

71. นางสาวจิราภรณ์  
พรมรัตน์ 

 

 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “บุคลลิกภาพท่ีดี
สร้างได้ด้วยตัวเรา” 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรติบัตร 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นางสาวจิราภรณ์  
พรมรัตน์ (ต่อ) 

 

21-23 
มิถุนายน 
2562 

วิทยากรการอบรมการเตรียมความพร้อมครูผู้จัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

โรงแรมภูฟ้าวารี 
เชียงรายรีสอร์ท 

โครงการ PROCEED 
โดย มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT 
Foundation) ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
(HP_DEF) และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์(P2H) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

72. นางสาววรรณศิกา   
แก้วมา 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

73.  8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

17 
กันยายน 
2562 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประเภทคครูผู้สอน ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชื่อผลงาน “สองมือร่วมใจ
รักษาความสะอาด” 

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

เกียรตบิัตร 

21 - 23 
เดือน
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รางวัล เหรียญเงิน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

 นายจักรกฤษณ์   
ห้วยไชย (ต่อ) 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6รางวัลเหรียญทอง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

74. นายโสภวิชญ์   วุฒิ
นนท์ชัย 

8-9 ตุลาคม 
2562 

การพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล 
และงานวิจัยทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

เกียรติบัตร 

21 - 23 
ธันวาคม 
2562 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 



๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

 ๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
ที ่ ผลการประเมิน อัตราร้อยละท่ีเลื่อนเงินเดือน จำนวน (ราย) จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) 

๑. รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
๑. ระดับดีเด่น ร้อยละ ๓.๕๐ – ๖.๐๐ ๑ ๑,๓๔๐ 
๒. ระดับดีมาก ร้อยละ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๐ ๐ 
๓. ระดับดี ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ๐ ๐ 
รวม ๑ ๑,๓๔๐ 
๒. ข้าราชการคร ู   
๑. ระดับเด่น ร้อยละ ๓.๕๐ – ๖.๐๐ ๒ ๒,๗๖๐ 
๒. ระดับดีมาก ร้อยละ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๑๑ ๙,๘๕๐ 
๓. ระดับดี ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ๕๐ ๔๙,๘๗๑.๘๒ 
๔. ระดับพอใช้ ร้อยละ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ๐ ๐ 
๕. ระดับต้องปรับปรุง ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ๐ ๐ 
๖. คุณสมบัติไม่ครบ ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ๐ ๐ 
รวม ๖๓ ๖๒,๔๘๑.๘๒ 
๓. ลูกจ้างประจำ   
   
รวม ๑  
รวมวงเงินที่ใช้เลื่อนทั้งสิ้น ๖๓,๘๒๑.๘๒ 
วงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๐๐ (บาท) ๖๓,๖๑๒.๙๐ 

 
 

 

 

 

 



๔. งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายช่ือผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุ เลขที่ใบอนุญาต 

1. ผอ. นายสว่าง  มโนใจ 3 5701 00096 59 0 09/12/2562 08/12/2567 62420331687051 
2. นางสาวเบญจวรรณ์  สุวรรณ์ 3 5707 00313 81 8 09/12/2562 08/12/2567 62400330982237 
3. นางสาวกันฤทัย  จักรสาน 3 5707 00936 93 9 09/12/2562 08/12/2567 62400330982385 
4. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ 3 5603 00243 29 4 09/12/2562 08/12/2567 62400330982415 
5. นางขวัญหทัย  จินะราช 3 5704 00642 48 4 09/12/2562 08/12/2567 62400330982431 
6. นางอุบล  ปิตตะพันธ์ 3 5707 00891 35 8 09/12/2562 08/12/2567 62400330982318 
7. นายสุวัฒน์  วิญญา 3 5705 00423 42 3 09/12/2562 08/12/2567 62400330982296 
8. นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์ 3 5701 00382 05 3 09/12/2562 08/12/2567 62400330982458 
9. นางวิมาลา  มโนใจ 3 5707 00310 17 7 09/12/2562 08/12/2567 62400330982288 
10. นางผกาภรณ์  หนุนนาค 3 5701 01302 52 5 09/12/2562 08/12/2567 62400330982423 
11. นางเตรียมใจ  ศรีคำมา 3 5701 01055 46 3 09/12/2562 08/12/2567 62400330982326 
12. นางนงนุช  อุดมศักดิ์ 3 5009 00838 09 4 09/12/2562 08/12/2567 62400330982253 
13. นางสาวธัญชนก  เชื้อเมืองพาน 3 5701 00608 97 3 09/12/2562 08/12/2567 62400330982440 
14. นางฑัณฑิกา  คำเงิน 3 5601 00394 46 9 09/12/2562 08/12/2567 62400330982407 
15. นางอรอนงค์  ศิริปัญญา 3 5707 00762 75 2 09/12/2562 08/12/2567 62400330982334 
16. นางธนัชพร  สุดห้าว 3 5707 00031 97 9 09/12/2562 08/12/2567 62400330982261 
17. นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์ 3 5599 00099 01 0 09/12/2562 08/12/2567 62400330982393 
18. นางนิชนันท์  หวังเจริญ 3 6010 00364 63 1 09/12/2562 08/12/2567 62400330982351 
19. นางอาภรณ์  มหาวงศ์นันท์ 3 5407 00131 37 0 09/12/2562 08/12/2567 62400330982270 
20. นางนัยนา   คำแก้ว 3 5701 01622 88 1 09/12/2562 08/12/2567 62400330982342 



ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุ เลขที่ใบอนุญาต 
21. นางพันณี  วงศ์เจริญสถิตย์ 3 5707 00527 43 5 09/12/2562 08/12/2567 62400330982245 
22. นางพรรณนา  อวัยวานนท์ 3 1502 00022 53 2 09/12/2562 08/12/2567 62400330982377 
23. นางวิมลรัตน์  เครือประดิษฐ์ 3 6007 00672 78 7 09/12/2562 08/12/2567 62400330982300 
     
 

 

 

 

 

 

 


