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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
-------------------------------------- 

1. ผลงานที่ผา่นการคัดเลือก ประเภทได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมฯ จำนวน 131 ผลงาน แบ่งเป็น 

 1.1 ผลงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ผลงาน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
เลขที ่ สังกัด ชื่อนวัตกรรม 

1 สพม. นนทบุร ี รูปแบบการบริหาร SPM-NB ในสถานการณ์ Covid 2019 

 1.2 ผลงานระดับสถานศึกษา จำนวน 20 ผลงาน ได้แก่ 

เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน สังกัด 
1 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เหมาะสมสำหรับ
โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 

วัดบูรพาพิทยาราม  
(ธรรมรตัน์ศึกษาประชาอุทิศ) 

สพป. จันทบุรี เขต 1 

2 นวัตกรรม CORONA model (Learners Quality 
Development Guidelines Using CORONA model) 

บ้านหุบบอน      สพป. ชลบุรี เขต 3    

3 การจัดการเรียนการสอนด้วยช้ันเรยีนออนไลน์ (Online 
Classroom) 

บ้านหินลาดพัฒนา   สพป. ชัยภูมิ เขต ๒  

4 ช้ินงานจากแผนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ด้วย PANEE Model วัดหนองศาลา (ประชานุกูล)   สพป. นครปฐม เขต 1 
5 การพัฒนานวัตกรรม “แอปพลิเคชัน BK Learning” เพื่อส่งเสรมิ

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)” ระดับปฐมวัย 

วัดบางไกรนอก  
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

สพป. นนทบุรี เขต 1 

6 การพัฒนานวัตกรรม “แอปพลิเคชัน BK Learning” เพื่อส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก  
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

7 การพัฒนานวัตกรรม “แอปพลิเคชัน BK Learning” เพื่อส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก  
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

8 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน S.F.H Model       บ้านบุรีรัมย์     สพป. นครสวรรค์ เขต 2 
9 นวัตกรรมชุดเกมแบบบรูณาการการศึกษาปฐมวัยพาเพลินยุค 

โควิด-19 
วัดเมธังกราวาส  
(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)     

สพป. แพร่ เขต 1 

10 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวดั
สามัคคีศรัทธาราม ด้วย PESC for Kids MODEL ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
รูปแบบผสมผสาน On-Hand และ On-Demand  วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 

11 การจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 
“Colorful On Hand สู่การจดจำ” 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน สังกัด 
12 การใช้กิจกรรม ลูกรัก เรียนรู้ อยูบ่้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
อนุบาลสมุทรสงคราม    สพป. สมุทรสงคราม 

13 นวัตกรรมการจดัการเรียนรูแ้บบ Learning Group :  
On-Hand Online On-Demand ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ทอง 

วัดดอนโพธิ์ทอง   สพป. สุพรรณบรุี เขต 1 

14 นวัตกรรม APS 4 Steps New Normal อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 
15 นาโพธิ์กลางกับวิถีการเรียนรู้ใหม่ ปลอดภัยจากโควดิ-19  

(On Hand & On Line) 
บ้านนาโพธ์ิกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

16 การจัดการเรยีนการสอน “หนองกระบือวิถีใหม่ ร่วมคดิ ร่วมสร้าง 
สู่องค์กรแห่งความสุข ปลอดภัยทกุคน” 

บ้านหนองกระบือ    สพป. อุบลราชธานี เขต  4    

17 นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ On-Hand 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)  โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจดัการ GIPER Model 

บ้านดงผักเทียม    สพป. อุดรธานี เขต 1 

18 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์  
COVID – 19 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย (Teaching and learning 
management during COVID - 19 pandemic) รหสั 227 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัย เชียงราย 

สพม. เชียงราย 

19 “สื่อการเรียนรู้ครบวงจร ส่งเสรมิสิทธิ บนวิถีประชาธิปไตย”  
SKP DEK-D SYSTEM Model 

สันกำแพง สพม. เชียงใหม ่

20 นวัตกรรมกล่องรักเรียน ผักไห่ (สุทธาประมุข) สพม. พระนครศรีอยุธยา 

 1.3 ผลงานระดับครูผู้สอน จำนวน 110 ผลงาน ได้แก ่

เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
1 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อ 

Multimedia วิชาประวัติศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวเบญจศรี จันทรด์ ี

โฆสติสโมสร 

สพป. กรุงเทพมหานคร                  

2 การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ด้วย 
ใบงานและเกมส์มีชีวิต BY ห้องเรยีนครูนงค ์

นางสาวนาฏอนงค์  
เรืองรัศมีพงษ์     

3 ห้องเรียนภาษาจีน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนโฆสิตสโมสร ผ่าน Google Site 

นางสาวภัทรลดา เกดิกำไร 

4 แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “มาตรา กก” 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

นางสาวเกษรา เกรียงสมร 

5 ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้สอดคล้องกับรูปแบบ 
TMS Model โดยใช้ S (SMART Kids) ใน
การพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน  

นางสาวสุพัตรา แสนสงค ์

ทุ่งมหาเมฆ 
6 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้คลิป

วีดิโอสาธิตวิธีการวาดภาพระบายสีพื้นฐาน
การวาดภาพคน รายวิชาศลิปะ สาระ
ทัศนศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

นางณิชาภัทร ธัญวงศ์    
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
7 สื่อการสอนออนไลน์ “Let’s Write the 

Sentences” 
นางสาวธิติมา เทศราช 

ทุ่งมหาเมฆ 

สพป. กรุงเทพมหานคร                  

8 ตู้เกมออนไลน์วิชาภาษาไทย นางสาวชัญญา บุญเจรญิ 
9 War of Learning สงครามการเรยีนรู ้ นางสาวเกษสรุิยงค์  

แปลงกลาง   
10 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ในรปูแบบ 

On-Demand ร่วมกับวิธีการสอน SPLSR 
โมเดล 

นายสุทัศน์ พนุมรมัย์   

พญาไท 

11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ทางไกลวิชาวิชาวิทยาการคำนวณในรูปแบบ 
AECHOL Model 

นางชลธิชา ศรีวะสุทธ์ิ 
 

12 เกมการศึกษาออนไลน์    นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
13 สื่อการเรียนรรููปแบบ On-demand ใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) วิชา วิทยาการ
คํานวณ สำหรับนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ ๖ 

นางสาวศิวพร พันศร 
 

14 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เรื่องทัศนศิลปส์ะท้อนชีวิต สำหรบันักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวอภิญญา สุขบัว    
 

15 การเรยีนรู้รูปแบบผสมผสาน Online,   
On-Demand, On-Hand ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ TASK 
Analysis Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ห้องเรียนคู่ขนานการศึกษาพิเศษ 

นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม   
 

16 นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 

นางสาววิภาวี อินทะเสม    

17 สื่อการเรียนรูรู้ปแบบ On-demand ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ 
7P MODEL เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนพญาไท  

นางสาวอภิชยา เกิดมณี
  
 

18 สนุกคิด พิชิตการคูณ ในยุคโควิด (COVID-19) นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ วัดหนัง 
19 START UP MODEL นางสาวสุธนา สริิธนดีพันธ์ อนุบาลวัดปรินายก 
20 การลองผดิลองถูก นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์   วัดหงส์รตันาราม 
21 Top Secret  Let’s learn English P.4 นางสาวภัทรภร ทานาโชต ิ

วัดพลับพลาชัย 22 การพัฒนาการเรียนการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์ โดยใช้คลิปวิดีโอและแอปพลิเคชัน 
ไลน ์

นางสาวปวริศา อ่อนขำ 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
23 การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ในเด็กปฐมวัยผ่านวิธีการสอนแบบวิดิโอ
คอล(KINDERGARTENS’ FINE MOTER 
SKILLS DEVELOPMENT VIA VDO 
CALL) 

นางสาวณัฐณิชา วิชาภรณ์
  
 

พระตําหนักสวน
กุหลาบ 

สพป. กรุงเทพมหานคร                  

24 เปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์
ด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน 

นางสาวธนพร รักทวม พิบูลอุปถัมภ 

25 กิจกรรมกล่องนมหนูมีถั่วงอกนะ นางปราณี เรือนงาม ห้วยตลุง  สพป. กาญจนบรุี เขต 1 
26 การสอนการพัฒนาทักษะการอ่านสะกด

คำภาษาอังกฤษ โดยการฝึก ประสมคำ
ด้วยเสยีงของพยัญชนะ (Phonics) ของ
นักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วัดสนามแย ้

นายสาธิต เม่นไพร 
 

วัดสนามแย ้
 

สพป. กาญจนบรุี เขต 2 

27 สื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้สู่การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
รูปแบบ On-Demand ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

นางจารุวรรณ ธฤตธนนันท์ บ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 

28 วิดทีัศน์เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง  
ชีวิตของยุง   

นางสาวศิริพร แดงอ่อน
  
 

บ้านประตง 
(ศูนย์อนุบาลอำเภอ
สอยดาว) 

สพป. จันทบุรี เขต 2 

29 ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพือ่พัฒนา
ลูกรักถึงผู้ปกครอง 

นางสมพร พุ่มระย้า วัดประตูน้ำท่าไข่ 
(มงคลเพิ่มประชา 
นุกูล) 

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1  

30 การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้รูปแบบการสอน TDPP With Tiktok 
Application 

นางสาวจิราพร บรรณโคต  วัดนครเนื่องเขต  
(ศรีไพจิตร) 

31 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  
On-Demand โดยใช้ JURA MODEL ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสาวจุราเกศ ดวงอุต  
 

บ้านแจ่งกู่เรือง   

สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
32 รูปแบบการจดัประสบการณเ์รียนรู้แบบ

ผสมผสานบูรณาการสะเต็มสำหรบัเด็ก
ปฐมวัย ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางศิริมล นักสอน    
 

สันมหาพนวิทยา 

33 การพัฒนาทักษะศิลปะออนไลน์..อย่าง
สร้างสรรค ์

นายสมชาย สุขกรม ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 

34 การสร้างเกมส์การศึกษาด้วย Wordwall 
บทเรียนวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

นางสาววริษฐา พิทักษ ์ อนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 

35 การประยุกต์ใช้ Facebook ในยุค 
New Normal 

นายเกียรติศักดิ์ บณัฑิต บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
36 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ 

DSPS Model 
นางสาวกมลวรรณ บุญรุ่ง   วัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ 

อุทิศ)   

สพป. ตราด 

37 สื่อวีดีทัศน์โดยการเรียนรู้แบบหรรษา วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Counting ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวสาวิตรี พลเทพ 

อนุบาลตราด 
38 เรียนรู้คําเป็นคําตายด้วยบทเพลง นางสาวกฤติมา พิกุลทอง   
39 ห้องเรียนออนไลน์ By ครูตาแป๋ว นางสาวภารดี  

พรประเสริฐทิพย์  
40 การใช้คลิปวิดีโอเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (Using video clip 
to develop students’ learning 
vocabularies in Prathomsuksa 5) 

นางสาวสุวรรณา ชูชัย 
 

บ้านกระทุ่มล้ม 
(นครราษฎร์
ประสิทธ์ิ) 

สพป. นครปฐม เขต 2 

41 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
"กระบวนการสอน 6 ขั้น" (ADICPE) ด้วย
นวัตกรรมมัลติมีเดีย(Multimedia) 

นางสาววริศรา  วุ่นพ่วง บ้านลานแหลม  
(สรนุวัตรราษฎร์
อุทิศ) 

42 ครูผูส้ร้าง ผู้ปกครองผู้เสรมิ นักเรยีนผู้ปฏิบตัิ 
ดี การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
โดยใช้บ้านเป็นฐาน 

นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม           บ้านท่าไทร 

สพป. นครศรีธรรมราช  
เขต 3 43 การพัฒนาทักษะการหาตัวประกอบของ

จำนวนนับ โดยใช้เว็บไซต์ Wordwall 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

นางสาวเจรญิศรี  
วิญญูประสิทธ์ิกุล 

หัวไทร  
(เรือนประชาบาล) 

44 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand  
ด้วย  PITCHA MODEL  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย โชคชัยพรหมบุตร
บริหาร   

สพป. นครราชสีมา เขต 2 

45 เว็บไซตฝ์ึกอ่านภาษาไทย นายบัญชา จีนดอน บ้านดอนพราหมณ ์
46 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-line 
และ On-demand ด้วยวิธีการสอนแบบ
อุปนัย (Inductive method) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวศุภลักษณ์ พูนนอก 
 

ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 

47 การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
แบบ Active Learning ในรูปแบบ 3 On 5R 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3   
ในชีวิตวิถีใหม ่

นางสาวทวีวรรณ  เคนนาดี 
 

บ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 

48 B2O For Home Based Learning นางสาวกนกพร โตสงคราม 
 

อนุบาลไพศาลี  
(โคกเดื่อประชาสรรค์) 

สพป. นครสวรรค์ เขต 3 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
49 การพัฒนานวัตกรรม สนามโคด้ดิ้ง 

ความสัมพันธ์ยังคงวิ่ง CPR: Code 
playground Run Relationship สำหรับ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อ (Covid-19) 

นางสาวรูฮาญา เจะซู  
 

บ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 

50 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วย
กระบวนการ Active learning ผา่นสื่อ
โซเชียลมีเดยีและสังคมออนไลน ์

นางสาวจุฑารตัน์ ราชแผ้ว   
 

อนุบาลนนทบุรี    สพป. นนทบุรี เขต 1 

51 การจัดการชั้นเรียนในรปูแบบ Love 
Model ประตูสู่การเรียนรูยุ้ค New normal 

นายภูเมธ โชติกาญจนนท์  
 

เฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

สพป. นนทบุรี เขต 2 
52 นวัตกรรมการท่องเบญจศีล (ศีล5) โดยใช้

สมองเป็นฐาน  
นางสาวณิรฏัฐา งามสงวน 

53 นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Online / On-Hand เรื่องการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวทาง STEM Education แบบจำลอง 
แรงเสียดทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวกันยพัชญ์ ก่ำแก้ว    
 

บ้านนาศรีนวล   สพป. บุรีรมัย์ เขต 1             

54 ร ูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ท ัศนศิลป์เชิง
บันเทิง ตามแนวคิด edutainment 

นางเชิญจุติ โคตะมาล ี
 

อนุบาล
ประจวบครีีขันธ ์

สพป. ประจวบคีรีขันธ ์
เขต 1 

55 นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน
รูปแบบ  Online โดยใช้สื่อแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) วิชา วิทยาการคำนวณ 
เรื่อง ปัญหามีทางแก้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์   
 

วัดใหญ่ชัยมงคล 
(ภาวนารังสี)   

สพป. พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 56 เพลงประกอบการเรียนการสอนสระเดียว

เกี่ยวใจ 
นายทักษิณ เขียวชอุ้ม  
 

วัดคานหาม 

57 การจัดการเรยีนการสอนออนไลนใ์นรูปแบบ 
Home And School 

นางวาสนา สดุใจประภารัตน ์
 

อนุบาล
พระนครศรีอยุธยา 

58 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง
การเรียงลําดับเหตุการณ์ ระดับปฐมวัย 

นางสาวกัลยา รัศมีจันทร์  
 

วัดโพธิ ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 

59 คลิปการสอนเสมือนจริง นางมณฑิรา  อั้งน้อย    อนุบาลเพชรบูรณ์        
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 นวัตกรรมการใช้นิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
นางสาวเยาวลักษณ์  
สอนโยหา  

สายสมร 

61 กระบวนการจดัการเรียนรู้จากปญัหาสู่การ
เกิดปัญญา 

นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต    บ้านเข็กน้อย       สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 

62 สนุกคิดกับการเรยีนวิทยาศาสตรอ์อนไลน์ 
Style ครูบอนด ์

นายจิรายสุ มณุีพรหม  บ้านบางหลาม 

สพป. พังงา 63 Anytime Anywhere for ICT by KruJa นางสาวฤตินันท์ นาคพันธ์   บ้านห้วยทรัพย์
มิตรภาพที่ 61 

64 The Blue Cube เพยีงปลายนิ้วกเ็รียนรูไ้ด ้ นางสาวสิรณิพร ศรีสุข วัดปัจจันตคาม 
65 นวัตกรรม ห้องเรียนออนไลน์ “ครูพุฒิพงศ์” 

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
นายพฒุิพงศ์ คำกลอน 
 

วัดสระประทมุ 
(มิตรภาพท่ี 54) 

สพป. พิจิตร เขต 1 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
66 เพลงโทษของยาเสพติด นางทัศวรรณ มณีกลุ   วัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 
67 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ

จัดประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

นางสาวชรินรัตน์ วงศ์มา  
 

อนุบาลพะเยา   สพป. พะเยา เขต 1    

68 การพัฒนาการอ่านออกเสยีงวิชาภาษาจีน
เพิ่มเตมิ สำหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้ Google Sites เป็นแหล่งเรียนรู ้

นายอัศวิน อินตาพวง  
 

บ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 

69 Let's Act with Zoo Phonics นางสาวชุติมา สินธุวานิช บ้านสองสลึง  สพป. ระยอง เขต 2 
70 กิจกรรม “ทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ภายใน

บ้าน” ระดับปฐมวัย 
1. นางสาวธนิดา อยู่เปรม 
2. นางสาววันวสิาข์ กษัตริย ์
3. นางสาวนภารตัน์ แซโ่ล้ง 
4. นางพรรณิภา  
    บำรุงพานิชย์ 

อนุบาลลำนารายณ ์
สพป. ลพบุรี เขต 2 

71 กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ นางสาวช่อฟ้า เขตจำนงค์ 
72 ส ่วนประกอบของประโยคและการแต่ง

ประโยคอย่างง่าย  
นางสาวมยุรี ชัยสามหมอ 
นางสาวรมดิา คงพันธ์ 

ม่วงค่อม  

73 รูปแบบการสอนแบบถ่ายทอดสด (ONLINE) 
โดยใช้นวัตกรรมสื่อแทนใจ 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง  
วรินทร์ยุภา อุโลก 

อนุบาลศรีประชานุกลู    สพป. ศรีษะเกษ เขต 3 

74 การจัดประสบการณ์เรยีนรูด้้วย CALL ME 
Model เพื่อยกระดับสื่อการเรียนการสอน
นำไปสู่การมสี่วนร่วมในการเรยีนรูข้องเด็ก
ปฐมวัย 

นางสาวปทิตตา อินทร์ฤด ี วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

75 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand 
โดยใช้วิธีการสแกน QR CODE                        

ว่าท่ี ร.ต. เอกชัย ผอมดำ วัดรัตนาราม  

สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

76 การบริหารจัดการชั้นเรยีนภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ในรูปแบบ 1 บทเรียน 2 ระบบ                                                                                                     

นายกรกต สวาทภักดิ ์
 

บ้านห้วยทรายขาว 

77 การจัดการเรยีนรูผ้่านสื่อออนไลนห์้องเรียน
ครูแก้วด้วยกระบวนการ Learning 
Process วิชาวิทยาการคาํนวณ สาํหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

นางสาวกลุณัฐธิดา ห้าวหาญ 
 

วัดสันติครีีรมย ์

78 LIFE MODEL ห้องเรียนมีชีวิต  นางสาวปนัดดา เดชแฟง บ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2                 
79 นวัตกรรมการเรียนการสอน On Demand 

โดยใช้สื่อเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
สินค้าและบริการ สำหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวกรรณิการ์ ครุฑทอง วัดหัวคู ้  สพป. สมุทรปราการ เขต 2  
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
80 4T Model เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน Verb to be ; 
is am are ด้วยเพลงเป็นสื่อ 

นางสาวปนัดดา ศรีสวสัดิ์       

บ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุร ี

81 4T Model เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรี นางสาวศิรินทรา อินยา  
82 วรรณคดีลำนำ เรื่อง กำเนิดผิดพันคน

ทั้งหลาย สังข์ทอง ตอนกำหเนิดพระสังข ์
นางสาววรัญญา พุทธคาวี    วัดบางขวาก        สพป. สุพรรณบรุี เขต 2 

83 คลิปการสอน หน่วย รักเมืองไทย นางสาวนภัสวรรณ คำแหง    บ้านหน้าพระธาตุ   สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
84 กิจกรรมสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมันดอกมะลิ                                               นางทัศนะวรรณ จันทร์ลุน อุบลราชธาน ี สพป. อุบลราชธานี เขต 1     
85 การเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านการสร้างสรรค์ 

งานโฆษณาเพื่อส่งเสริมทักษะการส่งเสริม
พัฒนา 

นางสาววรรณวลี  
เจนเจนประเสริฐ  
 

สตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ์

สพม. กรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

86 google sites “science by kru Yok” 
ครบวงจรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์    

นายพงศธร สุขศร ี
 

นิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง                             

87 นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยหอ้งเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Facebook และสือ่
เทคโนโลยี วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวอมรรตัน์   
โชคตระกลูเกียรต ิ

เมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูม ิ

88 การจัดการเรยีนรู้เรื่อง การวาดภาพโดยใช้
สเกลและการระบายสีไม้ โดยใช้สือ่ประสม 
(Multi Media)                                                                                                    

นางสาวณัฐณิชา ดีสลิด ผดุงปัญญา สพม. ตาก                      

89 Organic Chemistry BINGO & DICE นายกิจศักดิ์ ชูศร ี

ทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 
90 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนละคร

สร้างสรรคผ์่านการจัดการเรยีนการสอน
รูปแบบออนไลนโ์ดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สู่
นวัตกรรมการศึกษา 

นางณิชกมล รตันพันธ์ 
 

91 การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific competencies) เรื่อง การ
ลำเลียงสารผ่านเซลล์ของนักเรียน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ SC-HOME LAB ที่เน้น
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon 
based learning: PhBL) ผ่านรูปแบบการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์

นายรามินทร์ ราชิวงค์  
 

ปิยะมหาราชาลัย  
 

สพม. นครพนม 

92 CHEMIOLODY (Chemistry + Melody) นายพิช วิชยวิสิฐ  นครพนมวิทยาคม 
93 OH-D learning with TPACK นางมิรันตี เหล่าเกดิ ปลาปากวิทยา 
94 นวัตกรรมการเรียนรู้ E-Book ชุด เรียนรู้

สมดลุกล 
นางสาวธนพร จันทรโคตร ธาตุพนม 

95 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ADAPE MODEL นางขนิษฐา มะลี    เวียงสุวรรณวิทยาคม    สพม. นราธิวาส 
96 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบแบบผสมผสาน  (Blended)  
รายวิชาอาเซียนศึกษา ระดับชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน   
 

นางสาวจิตินภา สังกรณีย ์
 

ปากช่อง  สพม. นครราชสีมา 
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เลขที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
97 เรียนสนุกกับคําซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นายปรัชญา ช่ือสัตย ์
 

เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี   

สพม. นนทบุร ี

98 การเรยีนวิชาปฏิบัติการที่บ้าน (Lab at 
home)                 

นางสาวณัฏฐริกานต์  ค้ำชู ปราจิณราษฎรอำรุง 
 

สพม. ปราจีนบรุี 
นครนายก 

99 การจัดการเรยีนการสอนออนไลนโ์ดยใช้
กิจกรรมผสมผสานส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้  

นายสันติ สังข์ทอง 
 

เพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ ์

100 การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
Google Meet ร่วมกับแอปพลิเคชัน 
Good Notes, Quizizz, Google Form 
และ Google Site 

นางสาวจิราวรรณ  
ทรัพย์ทิพย ์

101 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดย
ใ ช ้  Google meet, Good Notes, live 
worksheet และ Quizizz ผสมผสานอยา่ง
สร้างสรรค์ 

นางสาววรรณี วรรณพักตร ์
 

102 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 3 On  
(Online, On-demand และ On-hand) 

นางถวัลย์จิต คำเมือง    

103 การสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google 
Site รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 
เรื่องสมดุลกล และงานและพลังงาน 

นายจิรศักดิ์ ฉมินอก 
 

เทพศิรินทร์พุแค 
สระบรุี  

สพม. สระบุร ี

104 นวัตกรรมการสอนดนตรี โดยใช้รปูแบบ  
K-F-C Music Learning Model 

นายเขมชาติ ไชยจันทร์  กาญจนดิษฐ์   

สพม. สรุาษฎร์ธานี 
ชุมพร  

105 ห้องเรียนครูปุม๋  นางวรวิภา เรื่องพงษ์สาร ศรียาภยั 
106 การพ ัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอน

ออนไลน ์ด ้ วย  Application บทเร ี ยน
ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 

นางสาวพิชยา สืบสาย บางสวรรค์วิทยาคม 

107 การพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ ของ
โรงเร ียนเจร ิญศ ิลป ์ศ ึกษา “โพธ ิ ์คํ า
อนุสรณ์” ด้วย Google Workspace 

นายไพรตัน์ แดนขนบ เจริญศิลป์ศึกษา  
“โพธ์ิคําอนุสรณ์” 

สพม. สกลนคร 

108 นวัตกรรมการสอนอ่านผ่านคาราโอเกะ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 
บ้านแป้งวิทยา 

นางสาวอรนภา มงคลไวย์   
 

บ้านแป้งวิทยา สพม. สิงห์บรุี อ่างทอง   

109 ห้องเร ียนออนไลน ์คร ูม ิ ้น (Coolmint 
online learning) 

นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห์ 
 

ปทุมพิทยาคม 
สพม. อุบลราชธานี 
อำนาจเจรญิ 110 การเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

Flipped classroom ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
วิชาการดำรงชีวิตและการอาชีพ 

นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ   

 

 

 



10 
 

2. ผลงานที ่ผ ่านการคัดเล ือก ประเภทได้พ ัฒนาผลงานนวัตกรรมฯ (คลิปว ิด ีโอ) จำนวน 386 ผลงาน  
โดยจะประกาศเฉพาะชื่อเจ้าของผลงาน ดังนี้ 

 2.1 ผลงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 27 ผลงาน ได้แก่ 
 2.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
 2.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 2.1.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.1.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 2.1.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2.1.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 2.1.8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 2.1.9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 2.1.10 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 2.1.11 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 2.1.12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 2.1.13 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 2.1.14 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 2.1.15 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2.1.16 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2.1.17 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
2.1.18 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
2.1.19 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
2.1.20 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
2.1.21 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
2.1.22 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
2.1.23 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
2.1.24 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
2.1.25 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
2.1.26 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 2.1.27 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
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2.2 ผลงานจากสถานศึกษา จำนวน 112 ผลงาน ได้แก่ 

เลขที่ โรงเรียน สังกัด 
1 โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
3 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 
4 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 

สพป. ชัยภูมิ เขต 3 6 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 
7 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 
8 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 
9 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์  

สพป. ชลบุรี เขต 3 
10 โรงเรียนวัดตโปทาราม 
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 
12 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 
13 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 
14 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 
15 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 

สพป. ตรัง เขต 1 
16 โรงเรียนวัดปากปรน 
17 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 

สพป. ตรัง เขต 2 18 โรงเรียนบ้านคลองมวน 
19 โรงเรียนบ้านพรุจูด 
20 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 
21 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป. นครปฐม เขต 1 
22 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) 

สพป. นครปฐม เขต 2 
23 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  
24 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 
25 โรงเรียนบ้านวังข่อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 
26 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 
27 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม  สพม. นครราชสีมา เขต 4 
28 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 
29 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 
30 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 
31 โรงเรียนบ้านท่าไทร 
32 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 
33 โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) 
34 โรงเรียนวัดคีรีวง 
35 โรงเรียนวัดสโมสรสันติบาต 
36 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 



12 
 

เลขที่ โรงเรียน สังกัด 
37 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
38 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
39 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 

สพป. บึงกาฬ 
40 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 
41 โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 

สพป. เพชรบุรี เขต 1 
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง) 
43 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
44 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 

สพป. พิษณุโลก เขต 2 45 โรงเรียนบ้านลำภาศ  
46 โรงเรียนบ้านน้ำริน 
47 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด สพป. พิษณุโลก เขต 3 
48 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 

สพป. พังงา 
49 โรงเรียนบ้านปากถัก 
50 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
51 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
52 โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป. พะเยา เขต 2 
53 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 
54 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 
55 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 

สพป. มหาสารคาม เขต 2 
56 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)  
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บ้านสำนักทอง) 

สพป. ระยอง เขต 1 
58 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
59 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 

สพป. ระยอง เขต 2 
60 โรงเรียนวัดถนนกระเพรา 
61 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 
62 โรงเรียนบ้านหนองแวง 
63 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)  สพป. ระนอง 
64 โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)  สพป. ราชบุรี  เขต 2 
65 โรงเรียนบ้านปางส้าน 

สพป. ลำพูน เขต 2 
66 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 
67 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
68 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 
69 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สพป. สุรินทร์ เขต 1 
70 โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป. สุรินทร์ เขต 2 
71 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

สพป. สุรินทร์ เขต 3 
72 โรงเรียนบ้านโชค 
73 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 
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เลขที่ โรงเรียน สังกัด 
74 โรงเรียนวัดเขานางเภา  

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 โรงเรียนบ้านดอนธูป  
76 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
77 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎ์ธานี เขต 2 
78 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สระบุรี เขต 1 
79 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 
80 โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร 
81 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 
82 โรงเรียนบ้านรางทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
83 โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
84 โรงเรียนบ้านโนนสวาทนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 
85 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 
86 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป. อุดรธานี เขต 3 
87 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
88 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 
89 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
90 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 
91 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 
92 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
93 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร  
94 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 

สพม. ชัยภูมิ 
95 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 
96 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 
97 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 
98 โรงเรียนเกาะปันหยี สพม. นครศรีธรรมราช 
99 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 

สพม. ปทุมธานี 100 โรงรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  
101 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” สพม. พระนครศรีอยุธยา 
102 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 
103 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 
104 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. ลพบุรี 
105 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 
106 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 
107 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 

สพม. สุรินทร์ 108 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
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เลขที่ โรงเรียน สังกัด 
109 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
110 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
111 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
112 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  

 

 2.3 ผลงานจากครูผู้สอน จำนวน 247 ผลงาน ได้แก่ 

เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 

1 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
นางปณิศราณัชชน์ จันทร์นวล 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

สพป. กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาวรัตนภรณ์ คติมงคล 
โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 นางสาววิไล กตัญญู 

4 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย 

5 นางสาวอภิญญา จันทมิฬ 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

6 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประเดิมชัย 
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

7 นางสาวชนิดา ฉิมนาคพันธ์ 
8 นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ โรงเรียนพญาไท 
9 นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์  

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 

สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

10 นางสาววรัญญา นิติคุณธรรม 
11 นางสาวชญานิศ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 
12 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย 
13 นางสาววษุณี วรรณลือชา โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 

14 นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ำ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก  
“เพ็ญชาติอุปถัมภ์” 

15 นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 
16 นางประภาศรี แก้วยา โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 
17 นายพรณรงค์ ทรัพย์คง โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) สพป. จันทบุรี เขต 1 
18 นางสาวนภาพร ทุมรักษ์ 

โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอำเภอ
สอยดาว) 

สพป. จันทบุรี เขต 2 
19 นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์ 
20 นางสาวอรทัย บุญโปรย 
21 นางสาวเปรมหทัย ธรรมเกษร โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
22 นายเจริญสุข ศิริภักตร์ โรงเรียนบ้านตรอกนอง 
23 นางสาวสุกัญญา หลิมแดง  

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 
24 นางสาวสุภาวดี นิลทอง 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
25 นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 
26 นางสาวฐิติภรณ์ ดิษสระ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 

สพป. ชัยนาท 
27 นายวุฒินันท์ โพธิ์เพ็ชร์  โรงเรียนวัดกำแพง 
28 นางสาวนัดธิดา นวลศรี โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 
29 นายปานะชัย ใจเปี่ยม โรงเรียนบ้านหินกบ 
30 นายอนุวัติ จันทบุตร  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 
31 นางสาวทรงสุดา น้ำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 
32 นางสาวณัฐวดี สิมมา  

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
สพป. เชียงราย เขต 4 

33 นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย 
34 นางสาวปวีณา เหล็กเงิน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 
35 นางสาวพรพิมล ใจบาล โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 
36 นางสาวรังสิยา ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สพป. ตรัง เขต 1 
37 นางสาวกัญญาพัชร ทองบัว โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 

สพป. ตรัง เขต 2 38 นางสาวฐิติวรรณ จันละบุตร โรงเรียนบ้านลำช้าง 
39 นางสาวอารีน่า เสลา โรงเรียนบ้านไสนะม่วง 
40 นางสาวชนันท์นัทธ์ บัติแก้ว 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 
41 นางสาวสุนิสา ฉลองนุกุล 
42 นางสาวธัญพิชชา ปรีชากุล โรงเรียนเกาะพิกุล สพป. นครนายก 
43 นางสาวจันทิมา ชัยยะศิริสุวรรณ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 

สพป. นครปฐม เขต 1 
44 นางสาววรกมล น้อยพิทักษ์ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) 
45 นางสาวเสาวลักษณ์ ปาณิวรรณ โรงเรียนวัดสุขวราราม 
46 นายอนุรักษ์ บัวฉ่ำ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) 
47 นางปุณยนุช สิริสันต์วชิระ 

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

สพป. นครปฐม เขต 2 

48 นายอานนท์ สิริสันต์วชิระ 
49 นางสาวกมลชนก แจ่มจำรัส 

โรงเรียนวัดทรงคนอง 
50 นายกฤษฎา ดอกแก้ว 
51 นางสาวคณิตฎา ฮวบเอม 

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์
ประสิทธิ์) 

52 นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ 
53 นางสาวสริตา สุทธิศักดิ์ศรี 
54 นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ  
55 นางสาวดลฤดี  เจียมจิโรจน์ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์)  
56 นายสิทธิพงษ์ อำยะศิริ  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
57 นางวัชราพร ผ่านสำแดง โรงเรียนชุมชนนางัว 

สพป. นครพนม เขต 2 58 นางสาวไพลิน ศรีแสง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 
59 นางอาภาวรรณ อุดด้วง โรงเรียนบ้านอูนนา 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
60 นางณัฐธิดา ดวงมาศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 
61 นางณณัฏฐ์ เต๋ทิ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 

สพป. นครราชสีมา เขต 3 

62 นางสาวชนัญธิดา จิรกรวงศ์ 
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 

63 นางสาวพิลดา หอมเนียม 
64 นางสาวฐิติมา กฤษสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเเขวน 
65 นางสาวพูนทรัพย์ ชาญชัยศรี โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 
66 นางสาวเยาวรัตน์ ก๊กรัมย์ 

โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 
67 นายชัชวาลย์ บุญจง 
68 นางสาวสุดารัตน์ เกาไธสง โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 
69 นางอุมาภรณ์ คำพิลา โรงเรียนบ้านคลองบง 
70 นางสาวธิดารัตน์ สุขนอก โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 
71 นางสาวปรัศนีย์ สดับรส โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 7 
72 นางสาวสุมิตา ปรีชา โรงเรียนวัดโคกเมรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 
73 นายทรรศธร สงอุปการ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 
74 นางสาวนูรียา สันอีด โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 
75 นางสาวฤทัยดา แย้มปั้น โรงเรียนบ้านซับผักกาด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
76 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทอง โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 
77 นางสาวอริสา คงกะพัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 

สพป. นครสวรรค์ เขต 3 
78 นายพิฆเนศ บัวสนิท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) 
79 นางสาวพัชริดา อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 

สพป. นนทบุรี เขต 1 80 นางสาวเพ็ญศิริ ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) 
81 นายพงศธร นามปราศัย โรงเรียนวัดฝาง 
82 นางสาวณัฐริกา ปันคำ 

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 
สพป. นนทบุรี เขต 2 

83 นางสาวศิริพร พิมดี 
84 นางสาววีร์สุดา ชูสุข โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) 
85 นายสาธิต เพ็ชร์งาม  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 
86 นางมุนีรา มีชัย รร.บ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 
87 นางสาวสกาวใจ คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ  
88 นางสาวกมลชนก หอมเนียม โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 

สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
89 นายอาคม ชนะจิต โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 
90 นายกิตติพงศ์ เตชะนอก โรงเรียนบ้านตัวอย่าง  สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 
91 นางสาวพุทธิดา ธิราชรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
92 นางวนัสพร สำนักดีวงศ์ โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
93 นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
94 นางสาวญาณกร หอมเนียม 

นางสาวจิดาภัส จำปาเทศ 
นางสาวสุทัตตา พงศ์พรทรัพย์ 
นายปรัชญา เที่ยงออน 
นางสาวสุพัตรา แก้วลอย 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 

95 นางสาวสลิตา ปักษี โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 
96 นางปิยดา คงทองสังข์ โรงเรียนบ้านหนองแหน  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 
97 นางสาวรจนา สุทธลักษณ์  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 98 นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ โรงเรียนวัดนาค 
99 นางสาวสุกัณฑ์ ภาคเนตร โรงเรียนวัดโพธ ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

100 นางปฤสิณี มีสุข โรงเรียนวัดนิโคธาราม 

สพป. พังงา 

101 นางสาวจิราภรณ์ ศรีสง่า 
โรงเรียนวัดคมนียเขต 102 นายศุภฤกษ์ ณ ถลาง 

103 นางสาววรรณนิภา เพียรพานิช  
104 นางสาวนุชษบา พันธ์เที้ย  

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 105 นางสาวเพชรรัตน์ ว่องไวยุทธ์ 
106 นางสาวศศิธร เผดิมผล 
107 นางสาวเกวรินทร์ เงินลาง โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 

สพป. พิษณุโลก เขต 2 
108 นายวีรพล ลีมี โรงเรียนวัดท่ามะขาม  
109 ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน 

นางสาววรัชยา ทองหล้า 
โรงเรียนศึกษาลัย 

110 นางสาวจุฑารัตน์ สนิทม่วง โรงเรียนผดุงวิทยา  สพป. พิษณุโลก เขต 3 
111 นางสาวศิรดา แจ่มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเฟ้ือ (เอมสะอาดอำนวย)  สพป. เพชรบุรี เขต 1 
112 นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 
113 นางจามีน ประทุมมาศ 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 114 นางสาวรังสิมา ศรีเมฆ 

115 นางสาวศิรัญญา กฐินทอง โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) 
116 นางสาวกนกวรรณ ทองแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
117 นางสาวกัญญาพัชร เพชรเกิด โรงเรียนบ้านวังบาล 
118 นางสาวธันย์ชนก ช้างหลา   โรงเรียนบ้านน้ำพุ 
119 นางสาวปิยนุช แซ่หลาย โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 
120 นางสาววันเพ็ญ อินทูล โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
121 นางสาวตรีทิพพา แก้วหานาม โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 
122 นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 
123 นายอภิเดช จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
124 นางสาริณี วงศ์คำจันทร์ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2  

สพป. ระยอง เขต 1  

125 นางสาววิริยาพร ไพศาลกิจ 
126 นางสาวพิมพ์ศิริ บูรณะถาวร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 
127 นางสาวดวงใจ สุทธิไสย โรงเรียนวัดหนองพะวา 
128 นางสาวปณิตา สวัสดิ์โพธิ์ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 
129 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 
130 นางสาวสมฤดี มนต์ประสิทธิ์  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ  
131 นางสาวอรอุมา จำปาหวาย โรงเรียนวัดตากวน   
132 นายวรชัย อภัยโส โรงเรียนวัดมาบชะลูด 
133 นายรัชพล วิเชียรรัมย์  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  
134 นางสาววรรณกานต์ ไพรณรินทร์ โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 

สพป. ระยอง เขต 2 135 นางสาวอรปวีณ์ นามสนิท โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
136 นายตรงฤกษ์ แสงคำอินทร์  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 
137 นางสาวเมธาภรณ์ สุริยธน โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 

สพป. ลพบุรี เขต 1 
138 นายชนธัญ ไฉลภูมิ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก  
139 นายณรินทร์ ชินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
140 นายสิริชัย ศรีชัย โรงเรียนบ้านขาม 
141 ว่าที่ร้อยตรีสุชิน พุมมา  โรงเรียนบ้านเชือก   สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

142 นางจิตาภรณ์ คำหล่า 
โรงเรียน 
อนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 

143 นางสาวณัฐพร โทแก้ว โรงเรียนบ้านตาอุด 
144 นางสาวธนันธร แก้ววิจิตร โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
145 นายพัชรพล ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 
146 นางสาวกนต์รพี กันทะวัง โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 

สพป. สมุทรสาคร 147 นางสาวจิรจิตร ทรัพย์พัฒนา โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 
148 นางสาวศศิธร สงภักดิ์ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 
159 นางสาววิศารัตน์ สมบูรณ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 
150 นางสาวสุจิตรา เพ็ชรกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 
151 นางผิวทอง ขำศรี 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 
สพป. สิงห์บุรี 

152 นางสาวสุฑารัตน์ วิเศษพานิช 
153 นางศนิกานต์ วงสวาห์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 
154 นายสุธีร์ เครือวรรณ์ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 
155 นางสาวณัฐพร เหมือนชู โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 
156 นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่น โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
157 นางสุณีย์ ศิลปรัศม ี โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
158 นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ 

โรงเรียนสุพรรณภูมิ  สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

159 นางสาวกชรัต คูหามณีโชติ 
160 นางสาวรัชนี ทาเหล็ก 
161 นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ 
162 นางหทัยรัตน์ หลักคำ 
163 นางสาวสมคิด ว่องกสิกิจ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 
164 นางสาวชลิตา ผิวเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
165 นางสาวจิราพร ธัญญเจริญ โรงเรียนวัดสามชุก  

สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 166 นางสาวฉัตรฤทัย พูลสวัสดิ์ 
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 

167 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ 
168 นางจุฑารัตน์ ผงทวี โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 

สพป. สุรินทร์ เขต 1 

169 นางจุไรพร สายศรีแก้ว 
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 

170 นายหทัยภัทร สืบศรี 
171 นางสาวนชาวรรณ เจิมปรุ 

โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 172 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล 
173 นางสาวพรชนก เทียมทัด 
174 นางรุ่งนภา โป๊ป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์
175 นางสาวคัคนางค์ นิยมทอง 

โรงเรียนบ้านนาบัว 176 นางสาวศรินทร์ทิพย์ ขุมทอง 
177 นางสาวสิริธร บูรณ์เจริญ  
178 นางสาวปุญญิศา ยิงยอม โรงเรียนบ้านจอมพระ 
179 นางสาวมุทิตา ไหมทอง โรงเรียนบ้านจารย์ 
180 นายณัฐพล จันทมาศ โรงเรียนการุญวิทยา 
181 นายวัชระ พรมทา โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2  
182 นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 
183 นางสาวภคินี มีวารา 

โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) สพป. อ่างทอง 
184 นายเป็นเอก พลอยนัด 
185 นางสาวกมลชนก นรินทร์ โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 
186 นางสาวกัลยรัตน์ แตงอ่อน โรงเรียนบ้านห้วยใต้  

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 

187 นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง  
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม  

188 นางสาวน้ำผึ้ง คำสกุล 
189 นางสาวชณิชา แรงคง โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 
190 นางสาวฐิติกาญจน์ อาษายศ 

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 
191 นางสาวพิรญาณ์ คล้ายชม 
192 นางสาวอภัสนันท์ นุอิน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
193 นายศตวรรษ บุตรพา โรงเรียนบ้านในเมือง 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
194 นางปาณิสรา บัวทอง 

นางสาวประภีร์ ศรีพันลำ 
นายณัฏฐกิตติ์ สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สพม. กรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

195 นางสาววิไลพร ลาหงษ์ 
196 นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ 

โรงเรียนสารวิทยา 

สพม. กรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

197 นางสาวนิรชา สุวรรณมณี 
198 นางสาวลัดดาวัลย์ กันธมาลา 
199 นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ 
200 นางสาวประภาวดี วงศ์หน่อ 

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
201 นางสาววิวัน พาลีบัตร 
202 นางสาวสโรชา ภาระจำ 
203 นายณัฐวุฒิ คำสีแก้ว 
204 นายวศกร เพ็ชรช่วย 
205 นางสาวอัญชนา จรตระการ  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
206 นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

สพม. กาญจนบุรี 207 นางสาวนิศศา ดวงภูเมฆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
208 นายตะวัน แสงทอง  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  
209 นางสาวชุลิตา ไชยหงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 
210 นางสาวสรญา อุ่นเวียง  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
211 นายพัฒนพงษ์ ถาวงษ์กลาง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
212 นางสาววราภรณ์ อำไพ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 

สพม. ชลบุรี  ระยอง 
213 นางพรทิพย์ โสพัง 

โรงเรียนนิคมวิทยา  214 นายสมศักดิ์ โสพัง 
215 นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ  โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
216 นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน  โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) 
217 นายอนุรักษ์ โคผดุง โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 
218 นายจิรานุวัฒน์ ชูยัง  โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่  
219 นางวราจิตร พรมเกตุ โรงเรียนธาตุพนม 

สพม. นครพนม 220 นางสาวณัฐสุดา รุ่งบุตรศรี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 
221 นายกิตติพงษ์  มหาชัย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 
222 นางสาววัชราภรณ์ แสงทิตย์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 

สพม. นครราชสีมา 
223 นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  
224 นายใหม่ บุญมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี

สพม. นนทบุรี 
225 นายอัฐพร สมบูรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 
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เลขที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน สังกัด 
226 นางสาวชาลิดา นาคสุก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

สพม. ปราจนีบุรี นครนายก 227 นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
228 นางสาวสุธิดา บุญเทศนา โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
229 นายธาดา ดังดี โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา  
230 นายจีระพงษ์  โพพันธุ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 
231 นายจักราวุฒิ หมวกสังข์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก 
232 นางณัฐนัย หนูพลาย โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 
233 นางสาวชลินธร สอนหลวย โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 
234 นางธารรริน ไพโรจน์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. ระนอง  
235 นางสาวจิดาภา ตอรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 
236 นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 
237 นางสาวมัทนียา เชื้อบุญมี  โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 
238 นางสาวอุมาพร รักศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

สพม. สมุทรปราการ 
239 นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 
240 นายกิตติศักดิ ์พยุงวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สพม. สระบุรี 
241 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
242 นายปวีณ์กร ดำเนินลอย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
243 นายภีชาวิชญ์ ยางงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 
244 นางสาวเพ็ญพิชชา สายแก้ว โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
245 นางสาวกสิญาณนิท์ บุญลีประสทิธิ์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 

สพม. สุรินทร์ 
246 นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 

247 นางมะยุรี สมบูรณ์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 
สพม. อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 

 
3. ผลงานประเภทได้เสนอผลงานฯ เป็นผลงานที่ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู ้สอน  
ได้ส่งเข้าร ่วมโครงการและไม่จัดอยู ่ในข้อ 1-2 ท่านสามารถค้นหาชื ่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ท ันที   
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