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       ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) /นวัตกรรม (Innovation) 
 ของสถานศึกษา 
 

๑.๑๒.๑   ผลงานสถานศึกษาดีเด่น   
 

ล าดับที ่
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.๑  
(SESAO๑ AWARDS)  ประจ าป ี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ส านกกงานเตตพ้นนีีกการศึกษา
มกธยมศึกษากรุงเีพมหานคร เตต ๑ 

 
      ๑.๑๒.๒   ผลงานผู้บริหารดีเด่น   
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นางวรรณดี  นาคสุตปาน โล่ เกียรติคุณรางวกล “เป็นบุคคลรกก 
ศรกีธา และเสียสละอุีิศตนในวิชาชีพ
เพ้กอประโยชน์ีางการศึกษา” เน้กองใน
วกนครูครกนงีีก ๖๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านกกงานศึกษาธิการจกงหวกด
กรุงเีพมหานคร 

ครูดีไม่มีอบายมุต ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา       
ตกนนพ้นนฐาน 

๒ นายเจริญ  บุตะเตียว รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น สภาผูป้กครองและครูแห่งประเีศไีย 
 

๑.๑๒.๓   ผลงานครูดีเด่น   
 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นายเฉลมิวุฒิ  เบ้าีองค า ครูฝรกกงเศสดีเด่น คุรุสภา 

๒ นายน าโชค อุ่นเวียง  
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน  

๓ นายธีรศกกดิ์ เคร้อสุวรรณกุล 
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน 

๔ นางสาวสิรินาถ  พงษ์ธนู  
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน 

๕ นางฐิตาพร  วิภววาณิชย ์

เคร้กองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี  
ระดกบจกงหวกดในกรุงเีพมหานคร  ประจ าปี 
๒๕๖๓ ประเภีผู้ประกอบวิชาชีพครูส านกกงาน
เตตพ้นนีีกการศึกษามกธยมศึกษา เตต ๑ 

คุรุสภา 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๖ นายเผด็จ  จิตรากร ได้รกบคกดเล้อกเป็นครูสอนระบบออนไลน์ผา่น
ระบบแพลตฟอร์มตอง สพฐ เร้กอง ธรณี ระดกบชกนน 
ม.๖ จ านวน ๔ ตอน ในโครงการตอง สพฐ. 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา     
ตกนนพ้นนฐาน 

๗ นายพิษณุ  จกนีรเสวต เป็นีีกปรึกษาโครงงานีีกได้รกบรางวกลชนะเลิศถ้วย
พระราชีานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเีพรกตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี            
หกวต้อโครงงานเร้กอง  การระบุ  microRNA ตกว
ควบคุมหลกก ีีกสามารถกระตุ้นเซลล์ผนกงมดลูกตอง
มดลูกตองมนุษย์ ( Human Endometrial cell 
line :RL: 95-2) 

สถาบกนส่งเสรมิการสอนวิียาศาสตร ์
และเีคโนโลยี (สสวี.) 

 
 
 
 

๘ นายปยิะพงษ์   กลางจอหอ ได้รกบคกดเล้อกเป็นครูสอนระบบออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มตอง สสวี. วิชาเคมี เร้กอง กรด-เบส 
ระดกบชกนนมกธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการสอน
ออนไลน์ Project 14 น าสู่ความปกติใหม่ีาง
ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ง  ส ส ว ี .  ( New Normal 
Education)  

สถาบกนส่งเสรมิการสอนวิียาศาสตร์
และเีคโนโลยี (สสวี.) 

๙ นายนพล  อาจฤีธ์ิ เป็นคณะกรรมการจกดี าหลกกสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์วิชาวิียาศาสตร์ สอวน. ค่าย ๑  

ศูนย์บริหารงานการพกฒนาศกกยภาพ
บุคคลากร เพ้กอความเป็นเลิศ ส านกกงาน
คณะกรรมการการศึกษาตกนนพ้นนฐาน 

เป็นหกวหน้าีีมีีก ๒ กรรมการผูดู้แลนกกเรยีนเต้า
ร่วมการแต่งตกนฟิสิกส์โอลมิปิกระดกบชาติครกนงีีก ๑๙  

ม ห า วิ ี ย าลก ย เี ค โน โล ยี สุ ร น า รี 
หน่วยงาน ส านกกงานคณะกรรมการ
การศึกษาตกนนพ้นนฐาน และ มูลนิธิส่งเสรมิ
โอลิมปิกวิชาการและพกฒนามาตรฐาน
วิียาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถกมภ์
สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ เจ้าฟ้ากกลยาณิ
วกฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินีร์ 
(สอวน.) 

๑๐ นายณกฐวกชร์  มหายศนกนี์ เป็นกรรมการและเลตานุการตองคณะกรรมการ
วิชาการฟิสิกส์ มลูนิธิ สอวน. 

มูลนิธ ิสอวน. 

เป็นกรรมการและเลตานุการศูนยฟ์ิสิกส์โอลิมปิก     
สอวน. โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา 

ศูนย์ฟิสิกสโ์อลิมปิก  
สอวน. โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา 

เป็นผู้ประสานงานศูนย์ฯ กกบ สพฐ.  ในการจกด
อบรม  ค่าย ๑ 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา     
ตกนนพ้นนฐาน และมูลนิธิ สอวน.  
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑๑ นางลกดดา  ฉิมพาล ี

ชนะเลิศเหรียญีอง ครูผู้สอนยอดเยีกยม ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการประกวดหน่วยงานและ      
ผู้มีผลงานดี เด่น เพ้ก อรกบรางวกลีรงคุณค่า สพฐ.      
(OBEC AWARDS) ครกน งีีก  ๙  ระดกบภาคกลางและ
ตะวกนออก 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา 
ตกนนพ้นนฐาน 

รองชนะเลิศเหรียญีอง ครูผู้สอนยอดเยีกยม ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการประกวดหน่วยงานและ      
ผู้มีผลงานดี เด่น เพ้ก อรกบรางวกลีรงคุณค่า สพฐ.    
(OBEC AWARDS) ครกนงีีก ๙ ระดกบชาติ 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา 
ตกนนพ้นนฐาน 

รางวกลครดูีตองแผ่นดิน มูลนิธิครดูีตองแผ่นดิน 
คุรุสดุด ี คุรุสภา 
ครูดีไม่มีอบายมุต เลตาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ตกนนพ้นนฐาน 
รางวกลเพชรสุบรรณ สาตา ส่งเสรมิศิลปวกฒนธรรม มูลนิธิสร้างสรรคส์กงคมไีย 
ครูผูฝ้ึกซ้อม การแต่งตกนระบ ามาตรฐาน ไดร้กบรางวกล
รองชนะเลิศอกนดกบ ๑ 

มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 

เกียรติบกตร เต้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วม
สมกย ในโครงการ “บีเพลงรกกแห่งแผ่นดิน”ปีีีก ๑๐ 
ได้รกบรางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ 

กองีกพบกและบริษกี ปตี.จ ากกด
(มหาชน) 
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