
 

 

 

ท่ี ศธ ๐๔๒๖๕.๒๘/ว ๖๙๔           โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
              อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ๕๒๒๔๐ 

      ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา / ทุ่งกว๋าววิทยาคม / แจ้ห่มวิทยา / วังเหนือวิทยา /                   
        เมืองปานพัฒนวิทย์ / เมืองปานวิทยา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” 
 

 ด้วยกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕ ได้ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เป็นท่ี
ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน และสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้ท่ีมีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

ดังนั้น ทางกลุ่มโรงเรียนพญาวัง ได้ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกฯ และครูสายผู้สอนท่ีได้รับ
รางวัลอันดับท่ี ๑ ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นําเสนอผลงานในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายบรรจง    พฤกษะศรี ) 
ประธานกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง  

ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

 
ฝ่ายบรหิารอํานวยการ / งานธุรการ 
โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๕๔ – ๒๗๖๐๔๕ – ๖ 
E – Mail : payawang201@hotmail.com 
 
 



 

 
ประกาศกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง 

 
เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”  

 
 ด้วยกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ให้ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เป็นท่ีศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้ท่ีมีจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ มีผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันท่ี ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา นั้น 
 บัดนี้ทางกลุ่มโรงเรียนพญาวัง ได้ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่ม
โรงเรียนพญาวัง” ดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกฯ ตามเอกสารท่ีแนบ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
      

( นายบรรจง    พฤกษะศรี ) 
ประธานกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง  

ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนบท้ายประกาศกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มท่ี ๔ : พญาวัง 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” 

 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๑.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนดีเด่น 
 นายดํารงค์  ตุลาสืบ  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
 
    ๑.๒ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดีเด่น 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
ผลการคัดเลือก 

ระดับ 
๑ นายอนันต์  พุ่มพันธุ์วงศ์ เมืองปานวิทยา เหรียญทอง 
๒ นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ แจ้ห่มวิทยา เหรียญทอง 
๓ นายขุนหาญ  นิตตา วังเหนือวิทยา เหรียญทอง 
๔ นายรวี  หม่ันทํา แจ้ห่มวิทยา เหรียญทอง 
๕ นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์ แจ้ห่มวิทยา เหรียญทอง 
๖ นายสมชาย  ใจไหว วังเหนือวิทยา เหรียญทอง 
๗ นายมานิตย์  อวดห้าว แจ้ห่มวิทยา เหรียญทอง 

 
๒. ครูสายงานการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ข้าราชการครู 

๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ แจ้ห่มวิทยา ๙๐.๐ เหรียญทอง 
๒ นางสาวจันทรัสม์  สัตตรัตนขจร เมืองปานพัฒนวิทย์ ๘๑.๖ เหรียญทอง 

 
 ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสาวศิริกานดา  บุญสารวัง ทุ่งกว๋าววิทยาคม ๘๗.๙ เหรียญทอง 
๒ นายกิตตกพงษ์  เรืองชัยศิวเวท แจ้ห่มวิทยา ๗๖.๒ เหรียญทอง 

 
 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางถวิล  ม่ิงสมร แจ้ห่มวิทยา ๙๒.๐ เหรียญทอง 
๒ นางนฤมล  จันทร์ต๊ะฝั้น ทุ่งกว๋าววิทยาคม ๘๘.๐ เหรียญทอง 

 



 

 ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางวาสนา  เถาปัญญา เมืองปานพัฒนวิทย์ ๙๑.๕ เหรียญทอง 
 
 ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางชมพูนุช  ชื่นชอบ ทุ่งอุดมวิทยา ๘๕.๐ เหรียญทอง 
 
 ๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นายหัสรินทร์  ดอนดี ทุ่งกว๋าววิทยาคม ๙๐.๓ เหรียญทอง 
๒ นางยุพิน  ณ จันทร์ตา เมืองปานพัฒนวิทย์ ๘๗.๓ เหรียญทอง 
๓ นายธิปไตย  รุ่งเลิศ ทุ่งอุดมวิทยา ๗๗.๐ เหรียญเงิน 
๔ นางสายพิณ  วิจิตรจรัสแสง แจ้ห่มวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 ๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นายพิธี  ทองแดง ทุ่งอุดมวิทยา ๘๐.๐ เหรียญทอง 
 
 ๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสายชล  วันมหาใจ แจ้ห่มวิทยา ๙๓.๐ เหรียญทอง 
๒ นายนคินทร์  ภูริพงษ์ เมืองปานพัฒนวิทย์ ๘๘.๐ เหรียญทอง 
๓ นางสาวพิมลพร  เกตุมณี เมืองปานวิทยา ๘๕.๐ เหรียญทอง 
๔ นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว  ๗๖.๐ เหรียญเงิน 

 
 ๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางทัศนีย์  ยศสุรินทร์ ทุ่งอุดมวิทยา ๘๘.๐ เหรียญทอง 
 
 
 



 

    ๒.๒ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
 ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสาวเรณู  อบกลิ่น ทุ่งกว๋าววิทยาคม ๘๙.๖ เหรียญทอง 
๒ นางเกศินี  เรืองพิพัฒนพันธ์ แจ้ห่มวิทยา ๘๒.๔ เหรียญทอง 

 
 ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางบุษยา  ธรรมวงศ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ๘๐.๙ เหรียญทอง 
๒ นางสาวสิรินทรา  พันธ์เรือนดี วังเหนือวิทยา ๗๒.๒ เหรียญเงิน 

 
 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสาวจินดา  เครืออินตา แจ้ห่มวิทยา ๘๔.๐ เหรียญทอง 
 
 ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     - ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 
 
 ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
     - ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 
 
 ๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นายสกลศักด์ิ  มีธรรม แจ้ห่มวิทยา ๘๔.๐ เหรียญทอง 
 
 ๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
     - ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 
 
 ๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

ผลการคัดเลือก 
ระดับ 

๑ นางสาวสุนิสา  สุพันธ ์ แจ้ห่มวิทยา ๘๕.๐ เหรียญทอง 
๒ นางสาวเกตุประทุม  ชุมภูปิก แจ้ห่มวิทยา ๘๕.๐ เหรียญทอง 

 



 

 ๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     - ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 
 
 ๓. ลูกจ้างประจํา 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
ผลการคัดเลือก 
ระดับเหรียญ 

๑ นายระพีพัฒธ์  ปฏิพันธตระกูล เมืองปานวิทยา เหรียญทอง 
๒ ส.ต.บุญนาค  รูปดี แจ้ห่มวิทยา เหรียญทอง 
๓ นายสวัสด์ิ  ตามเดช ทุ่งกว๋าววิทยาคม เหรียญทอง 
๔ นายบุญเทียม  อนุพันธิกุล ทุ่งอุดมวิทยา เหรียญทอง 
๕ นายสถิตย์  บุญธรรม วังเหนือวิทยา เหรียญทอง 

 

 


