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website: www.chongfah.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีน 

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง (ระดับปฐมวัย) 

ตั้งอยู่เลขที่ 152  หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - 

ล าปาง ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

รหัสไปรษณีย์ 50140 

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง (ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน) ตั้งอยู่เลขที่ 196-197 หมู่ที่ 2 ถนน ซุปเปอร์

ไฮเวย์เชียงใหม่ - ล าปาง ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศกึษาปฐมวัย ถึงระดับการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ระดับปฐมวัย 053 – 105080 

ระดับประถม-มัธยม 053 – 105075 – 6 

E–mail: chongfah@hotmail.com 
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ประวัติ 
โรงเรยีนช่องฟ้าซนิเซิงวาณิชบ ารุง 

การศึกษาภาษาจีนในเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2444 

จนกระทั่ง   ปี พ.ศ.2460 กลุ่มบุคคลส าคัญคือ นายแต้ตี่หย่ง นายฉั่วสุ้นฮี้ นายเหลี่ยวอุ่ย และนาย

เอ็งเอียวฮก ได้ร่วมกับชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ ก่อตั้ง “โรงเรียนฮั่วเอ็ง” ขึ้นอย่างเป็นทางการเปิด

สอนเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว มีการซื้อที่ดินบนถนนช้างคลานเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และได้

จัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มอีกสองแปลงมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 109 ตารางวา ต่อมา ปี พ.ศ.2470 

ผู้น าของโรงเรียนฮั่วเอ็งโดยการน าของ นายตั้งง่วนชุน ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนฮั่วเคี้ยว” เพื่อสอนเป็น

ภาษาจนีกลาง ขึน้บนที่ดนิที่จัดซือ้ไว้บนถนนลอยเคราะห ์ซึ่งต่อมาได้มอบให้มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคี

การกุศล โรงเรียนจีนทั้งสอง มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา 20 ปี ได้จัดซื้อที่ดิน

มากกว่า 136 ไร่ ในอ าเภอสารภแีละอ าเภอหางดง เพื่อท านาน าข้าวไปขายแล้วเอาก าไรมาใช้เป็นทุน

สนับสนุนโรงเรียนจีนทั้งสองแห่ง 

ในช่วง ปี พ.ศ.2484 – พ.ศ.2488 ที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนจีนทั่ว

ประเทศ โรงเรียนจีนทั้งสองแห่งจงึถูกปิดลง เมื่อสงครามยุติแล้ว จงึมกีารขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

จนีขึน้อีกครั้ง 

ในปลาย ปี พ.ศ.2488 กลุ่มผู้น าของโรงเรียนฮั่วเอ็งและโรงเรียนฮั่วเคีย้ว และชาวจีนที่ยังคง

ยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์เดิม ได้ร่วมกันตั้ง “โรงเรียนสหฮั่งเอ็ง-ฮั่วเคี้ยว” ท าการเปิดสอนอย่าง

ไม่เป็นทางการบนที่ดินโรงเรียน ฮั่วเอ็งเดิม จนใน ปี พ.ศ.2487 ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดตั้ง 

“โรงเรียนชิงหัว” อย่างเป็นทางการ แต่สามารถเปิดสอนได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ได้ถูกรัฐบาลสั่ง

ปิดและถอนใบอนุญาตอกีครั้ง ด้วยข้อหาท าผดิระเบียบการเรี่ยไรเงนิในปลายปี พ.ศ.2489 

เมื่อถูกถอนใบอนุญาต กลุ่มผู้น าของโรงเรียน ที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดโรงเรียนจีนต่อไป                

โดย นายเป็กสิ่ว แซ่ลิ้ม ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจีนใหม่อีกครั้ง และได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง 

“โรงเรียนช่องฟ้า” ในปี พ.ศ.2492 เปิดสอนระดับประถมศึกษา เริ่มแรกใช้ที่ดินโรงเรียนฮั่วเคี้ยว 

ต่อมาได้ย้ายมาใช้ที่ดินที่เคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนฮั่วเอ็งและโรงเรียนชิงหัว สืบต่อมาได้อกีครั้งหนึ่ง และ

ใน ปี พ.ศ.2503 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนศักดาวิทยา” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา        

โดยการน าของนายริ้ว ศักดาทร ได้ใช้ที่ดินด้านหลังโรงเรียนช่องฟ้า และต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น 

“โรงเรียนวาณชิบ ารุงวทิยา” 
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ประวัติ 
โรงเรยีนช่องฟ้าซนิเซิงวาณิชบ ารุง (ต่อ) 

นอกจากนี้ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติแล้ว มีกลุ่มชาวจีนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็น

คนละกลุ่มกับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนฮั่วเอ็ง-ฮั่วเคี้ยว ได้เปิดสอนภาษาจีนจนเป็นที่นิยม และได้รับ

ใบอนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนซินเซิง” ในปี พ.ศ.2491 เปิดสอนระดับประถมศึกษา มีนายหุ่งเจียว      

แซ่จวิ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยเช่าที่ดินหลังที่ท าการเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นที่ตั้งโรงเรียน 

ใน ปี พ.ศ.2515 นายณรงค์ ศักดาทร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้า และโรงเรียนวาณิช

บ ารุงวทิยา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีมติเอกฉันท์ ให้ด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

“มูลนิธิช่องฟ้าวาณิชบ ารุงวิทยา” เพื่อรวบรวมที่ดินทุกแปลงให้โอนมาเป็นชื่อมูลนิธิ โดยได้รับ

ใบอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2517 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2523 มีการเปลี่ยนชื่อ

เป็น “มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงวิทยา” โดยรวมกิจการโรงเรียนซินเซิงมาอยู่ภายใต้การ

บริหารของมูลนิธิฯ 

 ปี พ.ศ.2525 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ตัดสินใจย้ายที่ตั้งโรงเรียนทั้งสาม ไปอยู่ในที่ดินที่     

บรรพชนได้ซื้อไว้ท านาในอ าเภอสารภี เพื่อน าที่ดินที่ตั้งโรงเรียนช่องฟ้าและโรงเรียนวาณิชบ ารุง

วิทยา ให้นักลงทุนเชา่ระยะยาวไปประกอบกิจการศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ 

 ใน ปี พ.ศ.2528 คณะกรรมการมูนิธิฯ ต้องขอจดทะเบียนเลิกกิจการโรงเรียนวาณิชบ ารุง

วิทยา เพราะปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และใน ปี พ.ศ. 2532 ต้องขอหยุดกิจการโรงเรียนซิน

เซิง อีกแห่งหนึ่ง แล้วน านักเรียนและคณะผู้บริหารครูบุคลากร ไปรวมกับ โรงเรียนช่องฟ้า และขอ

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสหศึกษา” เปิดสอนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการ

ลดค่าใช้จ่าย 

 ปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุญาตให้ขยายการศกึษาระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลายใน ปี พ.ศ. 

2545 และ ใน ปี พ.ศ. 2549 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง”         

มาจนถึงปัจจุบัน 
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ล้อมรอบชื่อและที่ตั้งโรงเรียนหมายถึง ปณิธานและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของชาว

ไทย เชื้อสายจีนที่จะจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ด้วยกระบวนการหล่อหลอม กล่อมเกลา ให้

สืบทอดเจตนารมณ์ของ บรรพชน ในการปลูกฝังสั่งสอนวัฒนธรรมไทยจีน ในด้านภาษา

วัฒนธรรมไทยจีน ในด้านภาษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมในอดีต 

ปัจจุบันและเตรียมตัวสู่อนาคต โดยอาศัยกระบวนการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมภายใน

โรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เติบโต มีทักษะการรูจ้ักคิด รู้หลักการท า เพื่อให้การรู้ 

การคิด ช่วยออกแบบสิ่งใหม่ บนพื้นฐานการคิดอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ จัดเป็น

กระบวนการอย่างตอ่เนื่องไม่มทีี่สิ้นสุด ดุจวงกลมที่ลอ้มรอบ 

วงกลมที่ 1 

ล้อมรอบสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ คบเพลิงที่บรรพชนผู้ก่อตั้งโรงเรียน เริ่ม

จุดคบเพลิงแห่งการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2444 เพื่อให้เกิดปัญญาและแสงสว่าง ในการด าเนิน

ชีวิตของบุตรหลาน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าว ตาม

วงกลม ที่ 1 

วงกลมที่ 2 
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หมายถึง การปลูกฝังความรักภักดีให้มีต่อครอบครัว และบรรพชน

บนพืน้ฐานความรูด้ี มีความสุข ห่วงที่ 1 

หมายถึง การปลูกฝังให้มีความรักภักดีต่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง

วาณชิบ ารุงและชุมชน บนพื้นฐานรู้จักคิด และมีวนิัยในตนเอง ห่วงที่ 2 

หมายถึง การปลูกฝังให้มีความรักภักดีต่อ ประเทศชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ บนพื้นฐาน การรู้จักคิด ไตร่ตรอง แยกแยะ กระแสธาร

แห่งความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมโลกาภิวัฒน์ บนพื้นฐานคุณธรรม         

ที่ได้รับการหล่อหลอมบนหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ และมาจากการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ห่วงที่ 3 
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สีฟ้า แสดงถึง จติวิญญาณแหง่การใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมที่มคีวามสุภาพ 
อ่อนนอ้ม ถ่อมตน และกตัญญูกตเวทีตามรอยบรรพชน

สีแดง แสดงถึง ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เข้มแข็ง มั่นคง

สี   ประจ าโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน คือ ฟ้า – แดง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

• โรงเรยีนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึง
มัธยมศกึษา ตอนปลายที่มคีุณภาพ ผูเ้รียนมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย - จีน

วิสัยทัศน์

• ความรูด้ี มีวนิัย ใฝ่คุณธรรม น าความสุข

ปรัชญา

• 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

• 2. พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีทักษะพืน้ฐานในการสื่อสารหลายภาษา

• 3. พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรมและสามารถประยุกต์ใชห้ลักปรัชญา               
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

• 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระบบสากล

• 5. พัฒนาสถานศึกษาใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรูศ้ลิปวัฒนธรรมไทย-จีน

• 6. พัฒนาการบริหารจัดการ การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

• 7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนสู่สังคมแหง่การ
เรียนรู้

พันธกิจ
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เป้าประสงค์

• 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง

• 2. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน

• 3. มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์

• 4. มีการใชแ้หล่งการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และเอกลักษณ์ด้าน
ศลิปวัฒนธรรมไทย - จนี สูค่วามเป็นสากล

• 5. มีระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน

• 6. มีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

• 1. พัฒนาผูเ้รียนให้ม ีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดี ทั้งรา่งกายและจิตใจและมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรสถานศกึษา

• 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

• 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้

• 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล

• 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย – จนี ภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

• โรงเรียนจัดหลักสูตรท้องถิ่นการใชภ้าษาจนี

อัตลักษณ์

• ผูเ้รียนมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย – จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
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ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรยีน 

รวม 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 2 32 39 71 

อนุบาล 1 5 89 92 181 

อนุบาล 2 5 86 98 184 

อนุบาล 3 6 106 129 235 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 155 140 295 

ประถมศึกษาปีที่ 2 7 135 144 279 

ประถมศึกษาปีที่ 3 6 150 128 278 

ประถมศึกษาปีที่ 4 6 120 125 245 

ประถมศึกษาปีที่ 5 6 137 116 253 

ประถมศึกษาปีที่ 6 6 135 102 237 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 6 107 121 228 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 5 88 97 185 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 5 92 111 203 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 4 70 84 154 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 4 59 76 135 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 3 53 67 120 

รวมทั้งสิ้น 83 1,614 1,669 3,283 
 

 

 

 

จ านวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2562 
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จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วุฒกิารศึกษาของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ครูชาวต่างชาติ รวม 

3 137 39 21 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 178 21 - 200 
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1
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วุฒิการศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ดา้นร่างกาย 605 588 97.19 15 2.48 2 0.33 

2. ดา้นอารมณ์-จติใจ 605 585 96.69 19 3.14 1 0.17 

3. ดา้นสังคม 605 583 96.36 21 3.47 1 0.17 

4. ด้านสติปัญญา 605 573 94.71 29 4.79 3 0.50 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

0

50

100

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสตปัิญญา

97.19 96.69 96.36 94.71

2.48 3.14 3.47 4.790.33 0.17 0.17 0.5

ร้อยละ

ดี พอใช้ ปรับปรุง
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• จ านวนและร้อยละของนักเรยีนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 295 294 99.66 279 264 94.62 277 240 86.64 

คณิตศาสตร์ 295 290 98.31 279 242 86.74 277 233 84.12 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

295 293 99.32 279 271 97.13 277 248 89.53 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

295 290 98.31 279 265 94.98 277 242 87.36 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

295 295 100.00 279 276 98.92 277 275 99.28 

ศิลปะ 295 295 100.00 279 279 100.00 277 277 100.00 

การงานอาชีพ 295 294 99.66 279 279 100.00 277 277 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 295 282 95.59 279 242 86.56 277 234 84.48 

 

 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ป.4 ป.5 ป.6 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 245 190 77.55 253 202 79.84 237 179 75.53 

คณิตศาสตร์ 245 219 89.39 253 218 86.17 237 199 83.97 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

245 218 88.98 253 227 89.72 237 232 97.89 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

245 226 92.24 253 236 93.28 237 223 94.09 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

245 245 100.00 253 253 100.00 237 237 100.00 

ศิลปะ 245 245 100.00 253 253 100.00 237 237 100.00 

การงานอาชีพ 245 245 100.00 253 253 100.00 237 237 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 245 199 81.22 253 207 81.82 237 185 77.85 
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กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 228 147 64.47 183 165 90.16 200 138 69.00 

คณิตศาสตร์ 228 173 75.88 183 108 59.02 200 95 47.50 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

228 193 84.65 183 138 75.41 200 165 82.50 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

228 142 62.28 183 138 75.41 200 141 70.50 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

228 228 100.00 183 181 98.91 200 199 99.50 

ศิลปะ 228 226 99.12 183 176 96.17 200 179 89.50 

การงานอาชีพ 228 228 100.00 183 181 98.91 200 172 86.00 

ภาษาต่างประเทศ 228 176 77.19 183 146 79.51 200 149 74.50 

 

 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ม.4 (วทิย์) ม.4 (ศลิป์) ม.5 (วทิย์) 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 70 50 71.43 82 55 67.07 72 60 83.33 

คณิตศาสตร์ 70 49 70.00 82 38 46.34 72 52 72.22 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

70 40 57.14 82 41 50.00 72 48 66.67 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

70 58 82.86 82 65 79.27 72 65 90.28 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

70 70 100.00 82 82 100.00 72 72 100.00 

ศิลปะ 70 59 84.29 82 71 86.59 72 71 98.61 

การงานอาชีพ 70 70 100.00 82 81 98.78 72 72 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 70 56 79.29 82 60 73.17 72 63 87.50 
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กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน 

ม.5 (ศลิป์) ม.6 (วิทย์) ม.6 (ศลิป์) 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มผีลระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 60 48 80.00 57 54 94.74 59 52 88.14 

คณิตศาสตร์ 60 30 50.00 57 41 71.93 59 40 67.80 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

60 53 88.33 57 23 40.35 59 46 77.97 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

60 50 83.33 57 53 92.98 59 51 86.44 

สุขศึกษาและพลศกึษา 60 60 100.00 57 57 100.00 59 59 100.00 

ศิลปะ 60 59 98.33 57 47 82.46 59 46 77.97 

การงานอาชีพ 60 58 96.67 57 51 89.47 59 51 86.44 

ภาษาต่างประเทศ 60 46 75.83 57 50 86.84 59 47 79.66 

 

 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ของทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 

ระดับชัน้ ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

ประถมศึกษาปท่ีี 1 95.26 96.76 98.49 

ประถมศึกษาปท่ีี 2 90.33 91.90 93.95 

ประถมศึกษาปท่ีี 3 86.28 90.66 90.65 

ประถมศึกษาปท่ีี 4 82.31 88.16 90.07 

ประถมศึกษาปท่ีี 5 83.74 85.98 90.29 

ประถมศึกษาปท่ีี 6 79.52 86.03 89.69 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 70.73 79.03 82.31 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 63.60 81.77 83.67 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 73.00 73.26 77.06 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 72.26 76.04 77.71 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 83.58 84.94 85.25 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 79.24 86.39 82.76 

เฉลี่ย 80.00 85.08 86.83 



   ห น้ า  | 14 
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ประถมศึกษาปท่ีี 1

ประถมศึกษาปท่ีี 2

ประถมศึกษาปท่ีี 3

ประถมศึกษาปท่ีี 4

ประถมศึกษาปท่ีี 5

ประถมศึกษาปท่ีี 6

มัธยมศึกษาปีท่ี 1

มัธยมศกึษาปีท่ี 2

มัธยมศกึษาปีท่ี 3

มัธยมศกึษาปีท่ี 4

มัธยมศกึษาปีท่ี 5

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

95.26

90.33
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83.74

79.52

70.73

63.6

73

72.26

83.58

79.24

96.76

91.9

90.66

88.16

85.98

86.03

79.03

81.77

73.26

76.04

84.94

86.39

98.49

93.95

90.65

90.07

90.29

89.69

82.31

83.67

77.06

77.71
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82.76

2562 2561 2560

แผนภูมิเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ของทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560-2562 
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การอา่นออกเสียง การอา่นรู้เร่ือง

71.55

78.35

61.39

68.56

61.42

68.07
70.77

73.33

68.5

72.81

โรงเรียน จังหวัด ศกึษาธิการ สังกัด ประเทศ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรยีน (Reading Test : RT)       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

เปรียบเทียบร้อยละของผูเ้รียนจากผลคะแนนประเมินการอ่านออกเสียงของโรงเรียนกับจังหวัด 

ศกึษาธิการ สังกัด และประเทศ 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 

โรงเรยีน จังหวัด ศึกษาธิการ สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 71.55 61.39 61.42 70.77 68.50 

การอ่านรู้เรื่อง 78.35 68.56 68.07 73.33 72.81 

รวม 2 ด้าน 74.95 64.98 64.75 72.05 70.66 
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ด้านคณติศาสตร์ ด้านภาษาไทย

54.09 53.04

46.15 46.8546.44 46.7
44.88

48.33

44.94
46.46

โรงเรียน จังหวัด ศกึษาธิการ สังกัด ประเทศ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

เปรียบเทียบร้อยละของผูเ้รียนจากผลคะแนนประเมินการอ่านออกเสียงของโรงเรียนกับจังหวัด 

ศกึษาธิการ สังกัด และประเทศ 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 

โรงเรยีน จังหวัด ศึกษาธิการ สังกัด ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 54.09 46.15 46.44 44.88 44.94 

ด้านภาษาไทย 53.04 46.85 46.70 48.33 46.46 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 53.56 46.50 46.57 46.61 45.70 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

56.02

42.62
44.34

49.2149.38

33.25

36.37 36.01

52.13

36.71
38.96

43.78

49.07

32.9
35.55

34.42

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.02 49.38 52.13 49.07 

คณิตศาสตร์ 42.62 33.25 36.71 32.90 

วิทยาศาสตร์ 44.34 36.37 38.96 35.55 

ภาษาอังกฤษ 49.21 36.01 43.78 34.42 
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70

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

61.15

34.7

30.64

42.3

57.44

28.62
30.95

35.92

53.81

27.14
29.98

36.02

55.14

26.73

30.07
33.25

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 61.15 57.44 53.81 55.14 

คณิตศาสตร์ 34.70 28.62 27.14 26.73 

วิทยาศาสตร์ 30.64 30.95 29.98 30.07 

ภาษาอังกฤษ 42.30 35.92 36.02 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

50.79

30.63

40.28

34.41

39.77

44.51

28.3

37.38

31.2
32.77

39.59

25.06

34.43

28.55
31.21

42.21

25.41

35.7

29.2 29.2

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.79 44.51 39.59 42.21 

คณิตศาสตร์ 30.63 28.30 25.06 25.41 

สังคมศึกษาฯ 40.28 37.38 34.43 35.70 

วิทยาศาสตร์ 34.41 31.20 28.55 29.20 

ภาษาอังกฤษ 39.77 32.77 31.21 29.20 
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ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ด้าน ปีการศึกษา 2561 

 

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับชั้น 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
1,540 581 387 

ร้อยละ 97.10 95.09 96.75 

 

 

2) ด้านความสามารถในการคิด 

ด้านความสามารถในการคดิ 
ระดับชั้น 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
1,521 536 363 

ร้อยละ 95.90 87.72 90.75 

 

 

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ระดับชั้น 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
1,513 562 359 

ร้อยละ 95.39 91.98 89.75 
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4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ระดับชั้น 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
1,552 553 382 

ร้อยละ 97.85 90.50 95.50 

 

 

5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ระดับชั้น 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
1,536 551 390 

ร้อยละ 96.84 90.18 97.50 
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ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขยีน ปีการศึกษา 2562 

 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 295 267 28 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 279 248 26 5 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 277 258 19 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 245 218 26 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 253 221 32 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 237 213 24 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 228 225 3 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 183 172 8 3 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 200 173 22 5 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 152 136 14 2 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 132 114 13 5 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 116 87 22 7 0 

รวม 2,597 2,332 237 28 0 

ร้อยละ 100 89.80 9.13 1.08 0.00 
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ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 

 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 295 295 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 279 279 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 277 277 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 245 245 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 253 249 4 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 237 237 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 228 228 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 183 183 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 200 197 3 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 152 151 1 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 132 130 1 1 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 116 107 7 2 0 

รวม 2,597 2,578 16 3 0 

ร้อยละ 100 99.27 0.62 0.12 0.00 
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ส่วนที ่3 เกียรติยศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ได้รับตราพระราชทาน                                                

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชด ารพิระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ระดับปฐมวัย” 
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นางคล้ายจันทร์ จริัชยากร ผูอ้ านวยการโรงเรียน

รางวัล Super Leader ระดับ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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รางวัล Super Teacher ระดับ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายรณชัย กล้าผจญ ครูผูส้อนระดับประถมศึกษา-มัธยมศกึษา
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ครูดีเด่นระดับปฐมวัย “รางวัลครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา 2562

นางสาววันเพ็ญ แซ่เฒ่า  นางสาวทิชญาดา วงค์จักร

ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา “รางวัลครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา 2562

นางสาวภัทรานันท์ ผาสุข นางสาวภัสราพรรณ โพธา

ครูดีเด่นระดับมัธยมศกึษา “รางวัลครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา 2562

นางสาวสุภาพร ศรสีุวรรณ์ นางสาวเพชรดารินท์ พรรณทะนะวิลาศ
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รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสถาบัน            
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 งานวันการศกึษาเอกชน จังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 28

โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่
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• 1.ว่าที่รอ้ยตรีวัชรินทร์  วิชัยยา 15.นางสาวธีรพร  ยิ่งรักชัย

• 2.นายวีระ  แสงแก้ว 16.นางสาวเขมณัฎฐ์  ค าปวน

• 3.ว่าที่เรอืตรีจตุรงค ์ เปรมเสถียร 17.นางสาวอาภัสรา  สามใจ

• 4.นายธวัชชัย  กันทา 18.นางชไมพร  รัตนธรรม

• 5.นางศิรวิัลย์  พยัคเลิศ 19.นางสาวดารุณ ี กุลนา

• 6.นางสาวณัฐพร  สืบกันทอง 20.นางสาวชมพูนุช  ใจแก้ว

• 7.นางสาวนฤพร  มีนา 21.นางสาววรวัณย์  แสนเสมอใจ

• 8.นางสาวศณัชกฤตา  ธรธีรวาณิช 22.นางศิลป์ชัย  แซ่เท้า

• 9.นางสาวศิวพร  จอมนงค์ 23.นายภาณุพงศ ์ ตังกินันท์

• 10.นายบรรพต  บุญจู 24.นายสหพล  อ่อนหลวง

• 11.นางสาวธนาภรณ ์ เสาวภานนท์ 25.นางนวพร  ขันค านันตะ๊

• 12.นางสาวณิชากร  เสมอกัน 26.นางสาววิลาศินยี์  ภูธรใจ

• 13.นางสาวศิวพร  วโิรจน์รัตโนดม 27.นางมนทิพา  เคล้าเคลือ

• 14.นางสาววชริา  บุญยปรีดี 28.นางสาวสุลักษณา  อินตะ๊ฟู

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562               
งานวันการศกึษาเอกชน จังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 28

โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่

• 1. นางสาวขนิษฐา  อัชฌาสุทธิคุณ 10. นางสาวขนิษฐา  วรรณฤทธิ์

• 2. นางสาวบุษบา  จางอรุณ 11. นางสาวจันจริา  ทวีอภริดีเพชร

• 3. นางเทพี  หมื่นทัศน์ 12. นางสาวอรวรรณ  สังวาลรัมย์

• 4. นายกฤษณะ  ศรีค ามูล 13. นางวิจิตรา  ชัยลังการ์

• 5. นางสาวชุลรีัตน ์ ชาญฤทธิวงศ์ 14. นางสาวทิพย์วรรณ  นลิสุวรรณ

• 6. นางอุไรพร  จ ารัส 15. นางสาวสายชล  ไพอุปรี

• 7. นายวิวรรธน์  นกด า 16. นางสุวสิา  ยาวิไชย

• 8. นางสาวตรีทิพ  กิตตะศาสตร์ 17. นางสุกัญญา  สุขสัมพันธ์

• 9. นางสาวสุภาวรรณ  ในนัน 18. นางสาวศิรินภา  จันทรทา

รางวัลครูดีศรสีถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 งานวันการศกึษาเอกชน        
จังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 28 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่
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• เด็กหญิงปุณยวีย์  พิเชยีรสุนทร เด็กหญิงณิชญา  ตรีเมฆ

เยาวชนดเีด่น ระดับปฐมวัย วันเยาวชนแหง่ชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่

• เด็กหญงิธันยพร  อนุกูล เด็กชายกฤติธี  สาลานันท์

เยาวชนดเีด่น ระดับประถมศึกษาตอนตน้ วันเยาวชนแหง่ชาติ                        
ประจ าปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่

• เด็กหญิงจันทร์วลัย  ภักดิ์บุญปั๋น เด็กหญิงณัฐกาญ  บุญฟู

เยาวชนดเีด่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันเยาวชนแหง่ชาติ                           
ประจ าปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่
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• เด็กหญิงปาลิกา  ปาลีกุย นายกฤษฏิ์  สังมณี

เยาวชนดเีด่น ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562
สมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่

• น.ส.ขอบฟ้า  นพจิรากุล

เยาวชนดเีด่น ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย วันเยาวชนแหง่ชาต ิ                      
ประจ าปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่
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• นางสาวฐิติวรรณ  แซ่จัง

เยาวชนดเีด่นประเภทวิชาการ ทักษะภาษาจนี รางวัลเกียรตบิัตรเยาวชนดีเด่น   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหง่ชาติ           

ประจ าปีการศึกษา 2562

• เด็กชายภีมภพ  ศรีถาวร นางสาวดนิตา  เทพกิจ

• นายอังกฤษ  ทองขันธ์ นางสาววรัทยา  อินตะ๊มา

รางวัลเกียรตบิัตรนักเรียนดีเดน่ระดับประเทศ วันเยาวชนแหง่ชาต ิ                     
ประจ าปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชยีงใหม่
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 • เด็กหญงิสุภัสสรา  เมอืงใจค า

เยาวชนดเีด่นประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รางวัลเกียรตบิัตรเยาวชนดีเด่น           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหง่ชาติ           

ประจ าปีการศึกษา 2562

• เด็กชายธีรวรี์  พงศพ์ัฒนมงคล

เยาวชนดเีด่นประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รางวัลเกียรตบิัตรเยาวชนดีเด่น          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหง่ชาติ            

ประจ าปีการศึกษา 2562
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อรางวลั/ความภาคภูมใิจ หน่วยงานที่มอบ 

ด้านวิชาการ   

1. น.ส.ฐิตวิรรณ แซ่จัง 

2. น.ส.จิดาภา หล ี

3. น.ส.จันทรา กมลผาด 

4. น.ส.พลอยไพลนิ สมพงษ์ 

5. น.ส.ทัดดาว มะโนทัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

ประกวดโครงการจิตอาสา “แบ่งสรร

ปันสุข” อบจ.เชยีงใหม่ เนื่องในวัน

เยาวชนแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม ่

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม ่

เด็กหญิงเพชราภรณ์ โกเสนตอ  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

ประกวดกล่าวสุนทรพจน ์“รักชวีติ 

ตอ้งคดิรักษส์ิ่งแวดลอ้ม” จากการ

แข่งขันในกิจกรรม “รณรงค์วัน

สิ่งแวดลอ้มโลก วันท่ี 5 มถิุนายน 

2562” โดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลหนองผึง้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

เทศบาลต าบลหนองผึง้ 

เด็กหญิงจิณณพัต จ าปาอิ่ม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดค าขวัญรณรงค์รักษ์

สิ่งแวดลอ้ม จากการแขง่ขันใน

กิจกรรม “รณรงค์วันสิ่งแวดลอ้มโลก 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2562” โดยกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาล

ต าบลหนองผึง้  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

เทศบาลต าบลหนองผึง้ 

เด็กชายธนทัต จรพุทธานนท์ รางวัลชมเชย การประกวดค าขวัญ

รณรงค์รักษส์ิ่งแวดลอ้ม จากการ

แข่งขันในกิจกรรม “รณรงค์วัน

สิ่งแวดลอ้มโลก วันท่ี 5 มถิุนายน 

2562” โดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลหนองผึง้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

เทศบาลต าบลหนองผึง้ 

เด็กชายธนวชิญ ์รักรังสี  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5/2 

รางวัลชนะเลิศโอลมิปิกหุ่นยนต ์

ภาคเหนอื ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขันโอลมิปิกหุ่นยนต ์“World Robot 

องคก์รจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับนานาชาต ิรว่มกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
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Olympiad 2019” ชงิแชมป์ระดับ

ภูมิภาค ภาคเหนอื ประจ าป ี2562 

ภายใตห้ัวขอ้ SMART CITIES ณ 

เชยีงใหม่ฮอลล์ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

พื้นฐาน และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

นางสาววรัทยา อินตะ๊มา  

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศกึษาปท่ีี 

4-6 พรอ้มโล่และใบประกาศ พร้อม

เงินรางวัล 20,000 บาท 

การประกวดวาดภาพระบายสี หัวขอ้ 

“พระนเรศวรมหาราช ภายใต้

โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย สาน

สายใยอยุธยาสูรั่ตนโกสินทร์ ปี 

2562” จัดโดย ส านกัปฏิบัตธิรรมวัด

ซอยสามัคคี ร่วมกับศูนยต์วิเตอร์

ศลิปะ คณะศิลป์เมอืงเอก 

ส านักปฏบัิตธิรรมวัดซอยสามัคคี 

ร่วมกับศูนยต์วิเตอร์ศิลปะ 

คณะศิลป์เมอืงเอก 

เด็กหญิงนันท์ชพร อุทธิสทิธ์ุ  

 

รางวัลชนะเลิศ เงนิรางวัล 1,200 บาท 

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “คนรุ่น

ใหม ่เท่ได้ ไมพ่ึ่งยาเสพติด” 

ในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติดต าบลหนองผึง้ จัด

โดย เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชยีงใหม ่

เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เด็กหญิงลานา่ สุนนานนท์  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 

800 บาท 

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “คนรุ่น

ใหม ่เท่ได้ ไมพ่ึ่งยาเสพติด” 

ในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติดต าบลหนองผึง้ จัด

โดย เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชยีงใหม ่

เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เด็กหญิงเณอริดา เสนกาศ  

 

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 200 บาท 

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “คนรุ่น

ใหม ่เท่ได้ ไมพ่ึ่งยาเสพติด”  

ในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติดต าบลหนองผึง้ จัด

โดย เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชยีงใหม ่

เทศบาลต าบลหนองผึง้ อ าเภอ

สารภี 

จังหวัดเชยีงใหม ่
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ด.ช.ศุภโชค แซ่แต้ ม.3/1 ล าดับท่ี 19 

ด.ช.ทว ียะปา่ ม.2/1 ล าดับท่ี 35 

 

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้น รางวัลจากการแขง่ขัน 

"ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 16 

(นานาชาติ)" การแขง่ขันภาษาจนีท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ์ 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ด.ญ.รัชนี แซ่ฟุง้ ป.6/2 ล าดับท่ี 71 

ด.ญ.วนัชพร ชนะอินทร์ ป.6/1  

ล าดับท่ี 72 

ด.ญ.จันทร์วลัย ภักดิ์บุญป๋ัน ป.6/1 

ล าดับท่ี 80 

ด.ช.พุฒิพงศ ์ปัญญาศริิวงค์ ป.6/1    

ได้ล าดับท่ี 96 

รางวัลผ่านเกณฑ์การแขง่ขัน 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลจากการแขง่ขัน "ภาษาจนีเพชร

ยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 16 (นานาชาต)ิ" การ

แข่งขันภาษาจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ                  

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ด.ช.สุขพูนสนิ กาเรือง ม.2/1 ล าดับท่ี 87 รางวัลผ่านเกณฑ์การแขง่ขัน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

รางวัลจากการแขง่ขัน "ภาษาจนีเพชร

ยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 16 (นานาชาต)ิ" การ

แข่งขันภาษาจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ                

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

น.ส.ภานุชนารถ เรือนโนวา ม.6/3   

ได้ล าดับท่ี 95 

รางวัลผ่านเกณฑ์การแขง่ขัน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รางวัลจากการแขง่ขัน "ภาษาจนีเพชร

ยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 16 (นานาชาต)ิ" การ

แข่งขันภาษาจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ด.ช.นิธิกรณ์ จันทะมูล ป.6/1 

ด.ญ.ปราณณิชา โสกันเกต ุป.6/1 

ด.ญ.อภิญญาหลูว่าณิชยต์ระกลู ม.1/2 

ด.ช.ณัฐชนม ์ศรีโคตรจันทร์ ม.2/1 

ด.ช.ไพรพนา โสตถิพันธ์ุกุล ม.2/1 

ด.ญ.พมิพช์นก แสงเพชรวัฒนกุล ม.3/1 

นายอุทัย แซ่หยาง ม.4/3 

น.ส.จิตพมิพร วัจนะรัตน์ ม.5/3 

น.ส.พลอยนภัส มงคลยุทธชัย ม.5/4 

น.ส.จันทรา กมลผาด ม.6/4 

น.ส.พลอยไพลนิ สมพงษ์ ม.6/4 

เกียรตบัิตรเข้าร่วมการแขง่ขัน 

รางวัลจากการแขง่ขัน "ภาษาจนีเพชร

ยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 16 (นานาชาต)ิ" การ

แข่งขันภาษาจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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เด็กชายปุญญพัฒน์ สุทธิกุล  

 

รางวัลชนะเลิศ รางวัลจากการแขง่ขัน

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling 

Bee โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 สิงหาคม 

2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กหญิงอนัญพร โตคาบ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายกฤติธี สาลานันท์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายตน้กล้า บุญตัน  

 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 รางวัลจากการ

แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Spelling Bee โดยสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 

สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายธีธฤต ครสงิห์  รางวัลชมเชยอันดับ 2 รางวัลจากการ

แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Spelling Bee โดยสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 

สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายปฐวี สิทธิฤทธ์ิ  

 

รางวัลชนะเลิศ รางวัลจากการแขง่ขัน

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling 

Bee โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 สิงหาคม 

2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 
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เด็กชายพชร โสตถิพันธ์ุกุล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายธนภูม ิจงกิตติสกุล  รางวัลชมเชยอันดับ 1 รางวัลจากการ

แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Spelling Bee โดยสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 

สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายญาณกร แซ่พ่าน  รางวัลชมเชยอันดับ 1 รางวัลจากการ

แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Spelling Bee โดยสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 

สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

นายจีโอ โซว  

 

รางวัลชนะเลิศ รางวัลจากการแขง่ขัน

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling 

Bee โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 สิงหาคม 

2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กหญิงธันย์ธิดา มิตรานนท์  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

เด็กชายกฤษฏิ์ สังมณี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 
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เด็กหญิงอรชพร ก าจรเวทย ์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 รางวัลจากการ

แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Spelling Bee โดยสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 

สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

นางสาวกนิกนันท์ เป็งกิจ  รางวัลชนะเลิศ รางวัลจากการแขง่ขัน

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling 

Bee โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

NAVA เมื่อวันท่ี 13-14 สิงหาคม 

2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

นายไชยภัทร แสงหาญ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล

จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ Spelling Bee โดย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA เมื่อ

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA 

ด.ญ.นาเดีย โกฮ ์ป.6/2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลจากการแขง่ขัน 

กล่าวสุนทรพจนภ์าษาจีน โดยสมาคม

จงหัวแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ 

สมาคมจงหัวแหง่ประเทศไทย 

ด.ญ.ปราณฉัตร สิทธิไชย ป.5/2 รางวัลชมเชย รางวัลจากการแขง่ขัน 

กล่าวสุนทรพจนภ์าษาจีน โดยสมาคม

จงหัวแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ 

สมาคมจงหัวแหง่ประเทศไทย 

ด.ญ.เกต ุพริิยะกฤต ม.2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัล

จากการแข่งขัน กลา่วสุนทรพจน์

ภาษาจีน โดยสมาคมจงหัวแหง่

ประเทศไทย กรุงเทพฯ   

สมาคมจงหัวแหง่ประเทศไทย 

ด.ญ.ธนัชพร แซ่จัง ม.2/1  รางวัลชมเชย รางวัลจากการแขง่ขัน 

กล่าวสุนทรพจนภ์าษาจีน โดยสมาคม

จงหัวแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ   

สมาคมจงหัวแหง่ประเทศไทย 

เด็กหญิงกัญจน์รสกร วรารักเป็นธรรม  

ป.6/5 

เด็กหญิงพิมพพ์ศิา ร่ ารวยมั่นคง ป.6/5 

เด็กหญิงเพชราภรณ์ โกเสนตอ ป.6/6 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงิน

รางวัล 2,000 บาท การประกวดการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ระดับประถมศึกษา รางวัลจาก

การแขง่ขันวทิยาศาสตร์ งานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ระดับภูมภิาค   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
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ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

เด็กชายภูมิพัฒน์ รัตนวัฒน์ ม.1/6 

เด็กหญิงมารีแอน อาบิเวน่ ม.1/6 

รางวัลเหรียญทองแดง พรอ้มเงิน

รางวัล 1,000 บาท การประกวด

โครงงานระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รางวลัจาก

การแขง่ขันวทิยาศาสตร์ งานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ระดับภูมภิาค   

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

เด็กหญิงอินทนนิท์ อนิทรศรี ป.5/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงิน

รางวัล 1,500 บาท การแขง่ขันวาด

ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัล

จากการแข่งขันวทิยาศาสตร์ งาน

สัปดาห์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ระดับ

ภูมิภาค   

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

เด็กหญิงรวนิท์นิภา โพธาวรรณ์ ม.3/2 รางวัลชมเชย พรอ้มเงินรางวัล 500 

บาท การแขง่ขันวาดภาพจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น รางวัลจากการแขง่ขัน

วทิยาศาสตร์ งานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ระดับภูมภิาค 

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

นางสาวเกือ้ตะวัน ค าเป็ง ม.6/1 

นางสาวชวรีย์ สุเสนา ม.6/2 

นางสาวกมลลักษณ ์สุพรรณ์ ม.6/2 

รางวัลชมเชย พรอ้มเงินรางวัล 500 

บาท การแขง่ขันตอบปัญหาชวีวทิยา 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย รางวัล

จากการแข่งขันวทิยาศาสตร์ งาน

สัปดาห์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ระดับ

ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุทธิกุล ป.3/2  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ

แข่งขันสะกดค า (Spelling Bee) ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน้ วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

นายจีโอว โซว ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ

แข่งขันสะกดค า (Spelling Bee) ระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 
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เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แซ่ลิม้ 

 

รางวัลชนะเลิศ การแขง่ขันคัดลายมอื

ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

เด็กชายภูริต นนท์ธนโชติ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขันคัดลายมอืภาษาจีน ระดบั

ประถมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

เด็กชายธันวา โกสลากร 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

แข่งขันคัดลายมอืภาษาจีน ระดบั

มัธยมศกึษาตอนต้น วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

นายศุภโชค แซ่แต้ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาจนี 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

นางสาวสุชาดา คชสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาจนี 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตยีน 

นายจีโอ โซว ม.3/1 

ด.ช.พลากร แซ่เจอว ม.3/1 

รางวัลอันดับท่ี 5 จากผู้เข้าแข่งขัน 38 

โรงเรียนท่ัวประเทศ ในกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

ระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 5 รอบชงิชนะเลิศระดับประเทศ 

(TEOC5) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

ร่วมกับ บริษัท อิงลชิออนไลน ์

จ ากัด 

นางสาวภานุชนารถ เรือนโนวา ม.6/3 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจนแ์ละการแสดง

วัฒนธรรมจีน วันท่ี 4 กรกฎาคม 

2562 

โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พษิณุโลก 

นายศุภโชค แซ่แต้ ม.3/1 รางวัลชมเชย การแขง่ขันกลา่วสุนทร

พจนแ์ละการแสดงวัฒนธรรมจนี วันท่ี 

4 กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พษิณุโลก 

1.นางสาวฐิตวิรรณ แซ่จัง 

2.นางสาวณญาดา จิระวรันธร 

 

รางวัลชนะเลิศ การแขง่ขันน าเสนอ

สินค้าและบริการภาษาจีน 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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1.เด็กหญิงปาลิกา ปาลีกุย 

2.เด็กหญิงสการ์เล็ท ดันน ์

3.นางสาวนิสา อับดุลเลาะ 

4.นางสาวอลเีซีย ไรท์ 

5.นางสาวพิชชา ปัญญาคง 

6.นางสาวขอบฟา้ นพจิรากุล 

7.นางสาวทัดดาว มะโนนัย 

8.นางสาวภานุชนารถ เรือนโนวา 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดรอ้งเพลง

ภาษาจีนประกอบการแสดง วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

นางสาวธิติวรรณ แซ่จัง รางวัลยอดเยี่ยมพเิศษ การแขง่ขัน

กล่าวสุนทรพจนจ์ีน 

มหาวทิยาลัยหัวตงเซี่ยงไฮ ้

ประเทศจีน 

1.เด็กหญิงรัชนี แซ่ฟุง้ 69 คะแนน ได้

ล าดับท่ี 71 รางวัลผ่านเกณฑ ์

2.เด็กหญิงวนัชพร ชนะอินทร์ 69 

คะแนน ได้ล าดับท่ี 72 รางวัลผา่นเกณฑ์ 

3.เด็กหญิงจันทร์วัลัย ภักดิ์บุญป๋ัน 67 

คะแนน ได้ล าดับท่ี 80 รางวัลผา่นเกณฑ์ 

4.เด็กชายพุฒพิงศ์ ปัญญาศิริวงค์ 63 

คะแนน ได้ล าดับท่ี 96 รางวัลผา่นเกณฑ์ 

รางวัลผ่านเกณฑ์ ติดอันดับ 1-100

ระดับประถมศึกษา การแขง่ขันเพชร

ยอดมงกุฎภาษาจีน คร้ังท่ี 16 

 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

1.เด็กชายศุภโชค แซ่แต ้86 คะแนน  

ได้ล าดับท่ี 19 รางวัลชมเชย 

2.เด็กชายทว ียะปา่ 82 คะแนน ได้ล าดับ

ท่ี 35 รางวัลชมเชย 

3.เด็กชายพูนสิน กาเรือง 70 คะแนน  

ได้ล าดับท่ี 87 รางวัลผ่านเกณฑ์ 

รางวัลผ่านเกณฑ์ ติดอันดับ 1-100

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น การแขง่ขัน

เพชรยอดมงกุฎภาษาจีน คร้ังท่ี 16  

 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

1.นางสาวภานุชนารถ เรือนโนวา 67 

คะแนน ได้ล าดับท่ี 95 รางวัลผา่นเกณฑ์ 

รางวัลผ่านเกณฑ์ ติดอันดับ 1-100

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย การ

แข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ครัง้ท่ี 

16  

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

เด็กชายญาณรนิทร์ อื้อตระกูล  

ชัน้ ป.3/5  

รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขันขับ

ร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ป.1-

ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กชายภูตะวัน อภิเดช ชั้น ป.4/5 

เด็กชายธัธชัย ปั้นทอง ช้ัน ป.4/5 

เด็กหญิงปราญชล ีโพธ์ิวงศ ์ชั้น ป.5/3 

เด็กหญิงกันต์กนษิฐ์ รัตนปรานต ์ชั้น  

รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขันร า

วงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 
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ป.5/4 

เด็กหญิงอริญชยา เกตุระหงส์ ชัน้ ป.5/4 

เด็กหญิงญาณิศา แกแลวง ชัน้ ป.5/4 

เด็กชายเตชินท์ ท้าวแดนค า ชัน้ ป.5/4 

เด็กชายทนุธรรม ละปะทา ชัน้ ป.5/5 

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

 

1.เด็กหญิงอักษร จีนเนยีม ชั้น ป.4/1 

2.เด็กหญิงปราณฉัตร สิทธิไชย  

ชัน้ ป.5/2 

 

รางวัลเหรียญทอง รายการการ

แข่งขันพูดภาษาจีน-การแขง่ขันพูด

เพื่ออาชพี ระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย หัวข้อ “คุณครูของฉัน” 

การแขง่ขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร  ชัน้ ป.6/1 

เด็กหญิงณภัทรา ศรีออน ชั้น ป.6/6 

เด็กหญิงมนัสว ีวังชะรัตน์ ชัน้ ป.6/6 

รางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขัน

ประติมากรรม ป.4-ป.6 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงปุญชรัศม์ิ อุดรพชิญา ชัน้ ป.5/6 รางวัลเหรียญทองแดง จากการ

แข่งขันเดีย๋วระนาดทุม้ ป.1-ป.6 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรสกุลไพศาล  

ม.1/1 

2.เด็กหญิงชุตกิาญจน์ ปินตา ม.1/2 

 

รางวัลเหรียญทอง รายการการ

แข่งขันพูดภาษาจีน-การแขง่ขันพูด

เพื่ออาชพี ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

หัวขอ้ “โรงเรียนของฉัน” การแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1.เด็กหญิงนีรชา พิงคช์ัย ชั้น ม.3/1 

2.เด็กหญิงนิสา อับดุลเลาะ ชัน้ ม.3/1 

3.เด็กหญิงณัฐนิชา ประโยงครั์กษ์  

ชัน้ ม.3/1 

รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขัน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

show) ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงรัญชดิา ยาวไิชย ชั้น ม.3/3  รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขันขับ

ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 
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ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  

1. เด็กชายนครินทร์  คีรีคุปต์ปกรณ ์

2. เด็กชายเกียรตศิักดิ์  ปัญญาทอง 

3. เด็กชายเศรฐวุฒิ  ศรีจันทร์กลัด 

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การ

แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับกลาง 

มัธยมศกึษาตอนต้น งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 

16-19 ธนัวาคม 2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กชายสุดเขต มูลอ้าย ช้ัน ม.3/3  รางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขันขับ

ร้องเพลงพระราชนพินธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงขวัญขา้ว พวงรัตน์ ชัน้ ม.2/4 

เด็กหญิงกรกนก ปารมี ชัน้ ม.2/4 

เด็กชายอภิชาต บ ารุงกาญจน ์ชัน้ ม.3/2 

เด็กชายกษดิิ์เดช ช านาญเดชสกุลชัน้  

ม.3/2 

เด็กชายปาณัสม์ ปรางค์สมบัต ิชัน้ ม.3/2 

เด็กชายจิรพัส แสงสวา่ง ชัน้ ม.3/3 

เด็กชายเนติภูม ิชูช่วย ช้ัน ม.3/3 

เด็กชายภควัต บุญอ านวย ชั้น ม.3/3 

เด็กหญิงภัทราพร นครกิจ ชัน้ ม.3/3 

เด็กหญิงกณิกนันท์ แก้วอ่อง ชั้น ม.3/3 

เด็กชายกฤษฎิ์ สังมณี ชัน้ ม.3/4 

เด็กชายกิตตินันท์ เลิศธรรมพิริยะช้ัน  

ม.3/5 

รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันวงป่ี

พาทยไ์มแ้ข็งเครื่องคู ่ม.1-ม.6 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงธนพร พิลางาม ชั้น ม.2/3  รางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขัน

เดี่ยวฆอ้งวงเล็ก ม.1-ม.3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงรัตนาวดี คุ้มจอหอ ชัน้ ม.2/4  รางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขัน

เดี่ยวฆอ้งวงใหญ่ ม.1-  ม.3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาต ิ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 
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ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

เด็กชายธนภัทร วงค์ไฝ ชั้น ม.2/3  

เด็กหญิงเจนจิรา ปาพันธ์ ชัน้ ม.3/2 

รางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขันต่อ

สมการ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-ม.3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กหญิงณัฐชยา อุตบัววงค ์ชั้น ม.2/1  รางวัลเหรียญทองแดง จากการ

แข่งขันซูโดกุ ชัน้ ม.1-ม.3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

เด็กชายทัศน์วสันต์ ฟูแสง ช้ัน ม.3/5  รางวัลเหรียญทองแดง จากการ

แข่งขันคิดเลขเร็ว ชัน้ ม.1-ม.3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1. เด็กชายธนพนธ์  ค าเมฆ 

2. เด็กชายสิบทิศ  กันทะปัน 

3. เด็กชายสิรวชิญ ์ถามด ี 

รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาต ิการ

แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับพืน้ฐาน 

มัธยมศกึษาตอนต้น งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 

16-19 ธันวาคม 2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1. เด็กชายปิยทัส  อุปนันท์ 

2. เด็กชายภูธนกิ  ลิ่ม 

3. เด็กชายอัฑฒ์  บุญเรือง 

รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาต ิการ

แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับสูง มัธยมศกึษา

ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

ระหว่างวันท่ี 16-19 ธันวาคม 2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1.นางสาวพชิชา ปัญญาคง ชั้น ม.4/1 

2.นางสาวอัจฉราวรรณ วงค์ริน   

ชัน้ ม.4/1 

3.นายภูมินพัทธ์ อุดมโชควิวัฒน์   

ชัน้ ม.4/1 

รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขัน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

show) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 
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1.นางสาววรวลัญช์ ศรีนวล ม.4/3 

2.นางสาวเหมอืนจันทร์ เลิศธรรมพริิยะ  

ม.5/3 

 

รางวัลเหรียญทอง รายการการ

แข่งขันพูดภาษาจีน-การแขง่ขันพูด

เพื่ออาชพี ระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย หัวข้อ “ความใฝฝ่ันของฉนั” 

การแขง่ขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

นายเนติธร ทองค า ชัน้ ม.5/1  รางวัลเหรียญทอง จากการแขง่ขันขับ

ร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-

ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1.นางสาวสกาว อินตะ๊แก้ว ม.6/1 

2.นายทยากร แซ่โจว ม.6/4 

 

รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเล่า

เร่ืองจากภาพ ภาษาจีน ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย การแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1.นางสาวภานุชนารถ เรือนโนวา ม.6/3 

2.นางสาวนริศรา วงค์คม ม.6/3 

3.นางสาววรปรียา ภักด ีม.6/3 

4.นางสาวจิตพมิพร วัจนะรัตน์ ม.5/3 

5.นางสาวพันธ์ทิพย ์พิชัยพลภัทร ม.4/3 

รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันละคร

สั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย  การแขง่ขันงานศลิปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

นางสาวจัทรา กมลผาด ม.6/4 รางวัลเหรียญเงิน การแขง่ขันเขียน

เรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย การแข่งขันงาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1. นางสาวชนากานต์  ต๋าค า 

2. นางสาวพรพพิัฒน์  ศรีค า 

3. นายวุฒิภัทร  เมตตาวิหารี 

รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การ

แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับกลาง 

มัธยมศกึษาตอนปลาย งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 

ภาคเหนอื จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 

16-19 ธันวาคม 2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 

1. นายวงศ์วรัณ  พัวธนาโชคชัย 

2. นายศิวกร  จิวหานัง 

3. นางสาวเกศราภรณ์  หอมสวย 

รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาต ิการ

แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับสูง มัธยมศึกษา

ตอนปลาย งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 
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การศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด

สุโขทัย ระหวา่งวันท่ี 16-19 ธันวาคม 

2562 

ด้านกีฬา   

ด.ช.ภีมภพ ศรีถาวร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

รายการแขง่ขัน ITTF ASIA HOPE 

2019 ณ โรงเรียนนานาชาตสิิงคโปร์

(SISB) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับ

สิทธิเข้าร่วมทีม HOPE ASIA เพื่อเข้า

ร่วมแขง่ขันในรายการชิงแชมป์ยุวชน

โลก ในเดอืนสิงหาคม ณ ประเทศ

โอมาน 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ญ.เมธาวินี ตอ้งรักชาต ิ 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉รุ่น 8 

ปีหญงิ จากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ญ.ภูริชชญา สุขุมพัฒน ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🥉รุ่น 8 ปี

หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ช.สถิตคุณ สุขุมพัฒน์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🥉รุ่น 8 ปี

ชาย จากการแขง่ขันเทเบิลเทนนสิ

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ญ.สกุณา วรีะสุวรรณ  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🥉รุ่น 10 

ปี หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562  

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 
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ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ช.วรีะศักดิ์ สาค าภี  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥉รุ่น 12 ปี

ชาย จากการแขง่ขันเทเบิลเทนนสิ

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ช.ภีมภพ ศรีถาวร 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1🥉รุ่น 12 ปี

ชาย จากการแขง่ขันเทเบิลเทนนสิ

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

นายพันธ์กานต ์ภูวดนิ  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🥉รุ่น 18 

ปี ชาย จากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562  

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ด.ญ.กฤติยา ศรีถาวร  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🥉รุ่น 18 

ปี หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

เชยีงใหม่โอเพน่ ระหว่างวันท่ี 29 

มถิุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562  

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

เด็กหญิงกฤติยา ศรีถาวร  

 

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชน

หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี 

รางวัลอันดับ 3 ประเภทเยาวชนหญิง

เดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแขง่ขัน

เทเบิลเทนนิส รายการ SET ALL 

THAILAND TABLE TENNIS 

CHAMPIONSHIPS 2019 CIRCUIT 2  

ณ สนามโรงพธีิช้างเผือก จังหวดั

ยะลา 

สนามโรงพิธีช้างเผือก จงัหวัด

ยะลา 
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- เด็กหญิงเมธาวินี ต้องรักชาต ิ 

ชัน้ ป.2/5 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 

ปี หญิงเดี่ยว 

รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส 

รายการเชยีงใหม่โอเพน่ ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

- เด็กชายสถิตคุณ สุขุมพัฒน ์ ชัน้ ป.2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 

ปี ชายเดี่ยว  

รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส 

รายการเชยีงใหม่โอเพน่ ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

- เด็กหญิงสกุณา วรีะสุวรรณ ชัน้ ป.4/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

10 ปี หญิงเดี่ยว 

รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส 

รายการเชยีงใหม่โอเพน่ ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

- เด็กหญิงกฤติยา ศรีถาวร ชั้น ม.4/1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

18 ปี หญิงเดี่ยว 

รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส 

รายการเชยีงใหม่โอเพน่ ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

- เด็กชายภมีภพ ศรีถาวร ชั้น ป.6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่อายุ 12 

ปี ชายเดี่ยว 

รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนิส 

รายการเชยีงใหม่โอเพน่ ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

เด็กหญิงฐิตชิญาณ ์เจริญภิมาลย ์ 

ชัน้ อ.1/3 

-รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 

-รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 4 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

จังหวัดเชยีงใหม ่
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 -รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 

การแขง่ขันจักรยานทรงตัว 

Chiangmai Runner Bike Cup 2019 

ประเภท Professional รุ่นอายุ 3–4 ปี 

หญิง 

ณ สนามชั่วคราวอุทยานหลวงราช

พฤกษ ์จังหวัดเชยีงใหม่ วันท่ี 30 

มถิุนายน 2562 

เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน ชั้น อ.1/4 

 

-รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 การแขง่ขัน

จักรยานทรงตัว Chiangmai Runner 

Bike Cup 2019 ประเภท Professional 

รุ่นอายุ 3–4 ปี หญิง และรุน่อายุ 4–5 

ปี หญิง 

ณ สนามชั่วคราวอุทยานหลวงราช

พฤกษ ์จังหวัดเชยีงใหม่ วันท่ี 30 

มถิุนายน 2562 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

จังหวัดเชยีงใหม ่

เด็กหญิงพิรญาณ์ จินา ชัน้ อ.2/1 

 

-รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขง่ขัน

เทควันโด รายการพระพิษณุโลกสอง

แคว เมืององคด์ า ณ จังหวัดพิษณุโลก 

-รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเท

ควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนอื

ล้านนาแชมป์เป้ียนชิฟ 2019 

-รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเท

ควันโด Chiangrai Taekwondo 

Championship ประเภทพเิศษหญิง 3 

– 4 C น้ าหนักเกิน 18 กิโลกรัม ณ 

จังหวัด เชียงราย 

-รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเทคค

วันโด TAEKWONDO JUJITSU IPECM 

LANNA MARTIAL ART OPEN #2 

2019 ณ จังหวัดเชยีงราย 

-รางวัลเหรียญเงิน การแขง่ขันเทควัน

โด TO BE NUMBER ONE PSS ชงิถ้วย

รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญงิ

อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี 
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-รางวัลเหรียญเงิน การแขง่ขันเทควัน

โด CMU Taekwondo Open 8 

ประเภทพเิศษหญิง 3 – 4 รุ่น D 

น้ าหนักเกิน 18 กิโลกรัมขึน้ไป ณ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

เด็กชายเมธีวัฒน์ ธีระธนัทพงศ์  อ.3/4 

 

-รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเท

ควันโด CMU Taekwondo Open 8 

ยุวชนชาย 6 รุน่ A น้ าหนักไมเ่กนิ 15 

กิโลกรัม 

-รางวัลเหรียญเงิน การแขง่ขันเทควัน

โด N-LEAGE Northern Champion 

League 2018–2019 

-รางวัลเหรียญทองแดง การแขง่ขันเท

ควันโด CMU Taekwondo Open 8 รุน่ 

ยุวชนอายุไมเ่กิน 7 ปี 

-รางวัลเหรีญทองแดง การแขง่ขันเท

ควันโด JTC Chiangrai Taekwondo 

Championship รุ่นยุวชน อายุไมเ่กิน 7 

ปี 

-รางวัลเหรียญทองแดง การแขง่ขันเท

ควันโด JTC Chiangrai Taekwondo 

Championship รุ่น ยุวชนชาย 6 รุ่น A 

อายุไมเ่กิน 7 ปี ณ จังหวัดเชยีงราย 

 

เด็กหญิงกัญญาภคั กลา้ผจญ ชัน้ อ.3/2 

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การ

แข่งขันเทเบิลเทนนสิกีฬาระหว่าง

โรงเรียนภูมิภาค ประจ าปกีารศึกษา 

2562 ประเภท คู่ผสม รุน่อายุ 8 ปี 

หญิง 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การ

แข่งขันเทเบิลเทนนสิกีฬาระหว่าง

โรงเรียนภูมภิาค ประจ าปกีารศึกษา 

2562 ประเภทหญิงคู ่รุน่อายุ 8 ปี 

หญิง 

 

เด็กหญิงภูริชชญา สุขุมพัฒน ์อ.3/6 

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ประเภท หญิงคู่ รุน่อายุ 8 ปี หญิง 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 8 ปี หญงิ 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 
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-รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุน่อายุไม่เกิน 8 ป ี

การแขง่ขันเทเบิลเทนนิสเชยีงใหม่โอ

เพน่ ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 29 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

เด็กชายสถิตคุณ สุขมพัฒน ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 

ปี รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนสิ

แห่งประเทศไทย รายการแข่งขันเก็บ

คะแนน "เทเบิลเทนนสิ ชุมแพโอเพน่ 

ครัง้ท่ี 1" (TABLE TENNIS CHUMPHAE 

OPEN 1st") จัดโดยเทศบาลเมอืงชุม

แพ ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส

แห่งประเทศไทย ระหวา่งวันท่ี 31 

สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ 

สนามแขง่ขันภายในหอประชุม 1 

เทศบาลเมอืงชุมแพ  

จ.ขอนแก่น 

เทศบาลเมอืงชุมแพ ร่วมกับ

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย 

เด็กหญิงจิราภา ชมภูมิ่ง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 

ปี รางวัลจากการแขง่ขันเทเบิลเทนนสิ

แห่งประเทศไทย รายการแข่งขันเก็บ

คะแนน "เทเบิลเทนนิส ชุมแพโอเพน่ 

ครัง้ท่ี 1" (TABLE TENNIS CHUMPHAE 

OPEN 1st") จัดโดยเทศบาลเมอืงชุม

แพ ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส

แห่งประเทศไทย ระหวา่งวันท่ี 31 

สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ 

สนามแขง่ขันภายในหอประชุม 1 

เทศบาลเมอืงชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เทศบาลเมอืงชุมแพ ร่วมกับ

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย 

1. ด.ช.ญาณรนิทร์ อื้อตระกูลชัย ป.3/6 

2. ด.ญ.ศิริภัสสร ศรีสงคราม ป.4/6 

3. ด.ญ.ธิตฤทัย โปธิกลาง ป.4/6 

4. ด.ญ.ภัทรลภา ดาวงษ์ ป.4/6 

5. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปันมูล ป.4/6 

6. ด.ญ.ณัชชา ดารดาษ ป.4/2 

7. ด.ญ.อักษร จีนเนยีม ป.4/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ

ประกวด Doraemon Singing & 

Dancing Contest 2019 ระดับจังหวัด

เชยีงใหม่ เมื่อวันท่ี 24-25 สิงหาคม 

2562 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต 
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1.เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ลีฬหาชวีะ ม.3/2 

2.เด็กชายกรณบวรภัฎ วงศาธัชชัยฤทธ์ิ  

ม.3/3 

3.เด็กชายธีรภัทร ดาวงษ์ ม.3/3 

4.เด้กชายสุดเขต มูลอ้าย ม.3/3 

5.เด็กชายพเิชษฐ์ ต่ายเพชรทันใจ  

ม.3/4 

6.เด็กชายจิรกิตต์ อาชีพบริสุทธ์ิ ม.3/4 

7.เด็กชายวรรณชาติ นันทจรยิา ม.3/4 

8.เด็กชายวชิยานนท์ อทิรสงเคราะห์  

ม.3/4 

9.เด็กชายอัครชัยพัชร จันทร์มณี ม.3/5 

10.เด็กชายเจษฎา แซ่หลิว ม.3/5 

11.เด็กชายรัฐฐศาลณณ แซฉ่่อง ม.3/5 

12.เด็กชายคุณานนท์ คุณยศยิ่ง ม.3/5 

รางวัลชนะเลิศ การแขง่ขันฟุตบอล 7 

คน รุน่อายุไม่เกิน 15 ปี เกียรตภิูมิ

แสนแคงคัพ คร้ังท่ี 3 ณ โรงเรียนวัด

เวฬุวัน 

 

เกียรตภิูมิแสนแคงคัพ 

1.เด็กชายอทิธิชล ยิบมันตะสิริ ป.6/1 

2.เด็กชายทีฆายุ เร่ิมลึก ป.6/1 

3.เด็กชายสรรพพ์ร วรรณศรี ป.6/1 

4.เด็กชายกิตติภัฏ ปัตถาธิตัง ม.1/4 

5.เด็กชายธัญวิชญ์ แก้วมหาวัน ม.1/4 

6.เด็กชายพัสกร รนิค า ม.1/5 

7.เด็กชายศุภณัช จะตุเทน ป.6/5 

8.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ป.6/6 

9.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ป.6/4 

10.เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ป.6/1 

11.เด็กชายปณวชิญ ์สุภารักษ์ ป.5/6 

12.เด็กชายดลวัฒน ์ปวงแพร่ ป.5/3 

13.เด็กชายนพรุจ ไทยเอื้อ ป.5/5 

14.เด็กชายพระพร นพจิรากุล ป.5/1 

15.เด็กชายรัตน์ธีร์พัฒน์ ศรีบุตรทอง  

ป.4/6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่นอายุ 

12 ปี การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 

รายการ “หมขีาว คดิส ์คร้ังท่ี 1”  

ณ สนามฟุตบอล DOISAKET 

FOOTBALL CLUB 

 

สนามฟุตบอล DOISAKET 

FOOTBALL CLUB 

 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ชาญศกึ ชั้น ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ รุน่ยุวชนชาย อายุ 11-

12 ปี น้ าหนัก 125 กโิลกรัม         

ระดับ Open ประเภท ต่อสู้ทีม 3 คน        

การแขง่ขันกีฬาเทควันโด รายการ

ล าพูนเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 2019 

ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมัง

มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณร์าช

วทิยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 
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คลาจารย์ มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ์

ราชวทิยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 

เด็กหญิงพิชญณัณฐ ์เสาร์เมอืงมูล  

ชัน้ ป.5/1 

 

รางวัลชะเลิศ รุน่ยุวชนหญงิ อายุ 9-

10 ปี รุ่น D น้ าหนัก 28-31 กิโลกรัม 

การแขง่ขันกีฬาเทควันโด รายการ 

Taekwondo–Jujitsu Ipecm Lanna 

Martial Arts open #2, 2019 ณ สกาย

ฮอล์ ชัน้ 5 ศูนย์การคา้เซ็นทรัลกาด

สวนแก้วเชยีงใหม่ 

ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลกาดสวนแกว้

เชยีงใหม ่

เด็กหญิงพิชญณัณฐ ์เสาร์เมอืงมูล  

ชัน้ ป.5/1 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนหญิง อายุ 11-12 ปี รุ่น D 

น้ าหนัก 30-33 กโิลกรัม ระดับ 

มอืใหม่ ประเภท ต่อสู ้การแขง่ขนักีฬา

เทควันโด รายการพระพิษณุโลกสอง

แควเมอืงองค์ด า  

ณ มหาวิทยาลัยพษิณุโลก 

มหาวทิยาลัยพษิณุโลก 

เด็กหญิงพิชญณัณฐ ์เสาร์เมอืงมูล  

ชัน้ ป.5/1 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี รุ่น D 

น้ าหนัก 28-31 กโิลกรัม การแขง่ขัน

กีฬาเทควันโด รายการ TO BE 

NUMBER ONE PSC HOWONDO 

GAME 8 ชิงถว้ยรางวัลพระราชทาน 

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 

ณ โรงยมิเนเซียม สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ชาญศกึ ชั้น ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น C 

น้ าหนัก 29-32 กโิลกรัม ระดับ Open 

ประเภท ต่อสู้ การแขง่ขันกีฬาเทควัน

โด รายการเทควันโดชงิแชมป์

ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 5  

ณ หอประชุมทีปังกรณรั์ศมีโชติ 

ก าแพงเพชร 

หอประชมุทีปังกรณรั์ศมีโชติ 

ก าแพงเพชร 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ชาญศกึ ชั้น ป.5/5 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 12 ปี น้ าหนัก 125 

กิโลกรัม ประเภท ต่อสู้ ทีม 3 คน 

โรงยมิเนเซียม มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชยีงราย 



   ห น้ า  | 55 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 11/12 ปี รุ่น C น้ าหนัก 

30-33 กโิลกรัม ประเภทตอ่สู ้

การแขง่ขันกีฬาเทควันโด รายการ 

Chiangrai Taekwondo Championship 

2019  

ณ โรงยมิเนเซียม มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชยีงราย 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ชาญศกึ ชั้น ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น C 

น้ าหนัก 30-33 กโิลกรัม ประเภท

ตอ่สู ้รายการแข่งขันกีฬาเทควันโด 

รายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนา

แชมป์เป้ียนชิพ 2019 ณ โรง

ยมิเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภช

เชยีงใหม่ 700 ปี 

โรงยมิเนเซียม 2 สนามกีฬา

สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี 

เด็กชายธนวัฒน ์ผลวัฒนะ ชั้น ป.6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี น้ าหนัก 30-

33 กิโลกรัม ระดับ Open ประเภท 

ปัญทจักร การแขง่ขันกีฬาเทควันโด 

รายการล าพูนเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

2019  

ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์ มหาวทิยาวัยจุฬาลงกรณ์

ราชวทิยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 

มหาวทิยาวัยจุฬาลงกรณร์าช

วทิยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 

เด็กชายธนวัฒน ์ผลวัฒนะ ชั้น ป.6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รุ่น

ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น D 

น้ าหนัก 30-36 กโิลกรัม การแข่งขัน

กีฬาเทควันโด รายการ Chiangrai 

Taekwondo Championship 2019  

ณ โรงยมิเนเซียม มหาวทิยาลัยราช

ภัฎเชยีงราย 

โรงยมิเนเซียม มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชยีงราย 

เด็กชายธนวัฒน ์ผลวัฒนะ ชั้น ป.6/3 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 รุ่นยุวชน 

อายุ 11-12 ปี รุ่น D น้ าหนัก 32-35 

กิโลกรัม การแขง่ขันกีฬาเทควันโด 

รายการเทควันโดชงิแชมป์นักเรียน

นักศกึษา ประจ าป ี2562 ณ สกาย

ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลกาดสวนแกว้

เชยีงใหม ่
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ฮอล์ ชัน้ 5 ศูนย์การคา้เซ็นทรัลกาด

สวนแก้วเชยีงใหม่ 

เด็กชายธฤตธรรม บุญมา ชัน้ ป.4/1 

 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภท ชายเดี่ยว 

รุ่นอายุ 10 ป ี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1

ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุ 10 ปี 

การแขง่ขันกีฬาแบดมนิตัน รายการ 

Jorakay Junior Badminton 

Championship 2019 ณ สนาม

แบดมนิตัน HP จังหวัดเชยีงราย 

สนามแบดมนิตัน HP 

จังหวัดเชยีงราย 

เด็กชายธฤตธรรม บุญมา ชัน้ ป.4/1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุ 

12 ปี การแขง่ขันกีฬาแบดมนิตัน 

รายการ KAMPHAENGPHET SJ STAR 

OPEN 2019 ณ สนามแบดมนิตัน 

จังหวัดก าแพงเพชร 

สนามแบดมนิตัน 

จังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุทธรักษา ชัน้ ป.3/1 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภท

หญิงเดี่ยว รุน่อายุ 9 ปี 

การแขง่ขันกีฬาแบดมนิตัน รายการ 

Yonex-Singha-Roza-BTY Juniior 

International Challenge 2019 ชงิถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าสริิวัณณวรี นารีรัตนราช

กัญญา  

ณ สนามแบดมนิตันบ้านทองหยอด 

กรุงเทพฯ 

สนามแบดมนิตันบ้านทองหยอด 

กรุงเทพฯ 

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุทธรักษา ชัน้ ป.3/1 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว 

รุ่นอายุ 8 ป ี

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู ่รุน่

อายุ 8 ปี การแขง่ขันกีฬาแบดมนิตัน 

รายการ Jorakay Junior Badminton 

championship 2019 ณ สนาม

แบดมนิตัน HP จังหวัดเชยีงราย 

สนามแบดมนิตัน HP 

จังหวัดเชยีงราย 

เด็กชายกุลวิทย ์กุลยวิศิษฐ์ ชั้น ป.3/7  

 

 

รางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 

ได้รับถ้วยรางวัลอันดับท่ี 1 จากสถิติ

ทุกทา่ว่ายประเภทรุ่นอายุ 8 ปี ชาย

การแขง่ขันวา่ยน้ า รายการ MFU 

SWIMMING CHAMPIONSHIP คร้ังท่ี 4 

สระว่ายน้ าศูนย์กีฬามหาวิทยาลยั

แมฟ่า้หลวง 
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ณ สระวา่ยน้ าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย

แมฟ่า้หลวง จังหวัดเชยีงราย 

เด็กหญิงจิรัชยา ชัยมงคล ชัน้ ป.6/6  

 

รางวัล 1 เหรียญทองแดง ได้รับถ้วย

รางวัลอันดับ 5 จากสถิติทุกทา่วา่ย

ประเภทรุ่นอายุ 12 ปี หญิงการแข่งขัน

วา่ยน้ า รายการ MFU SWIMMING 

CHAMPIONSHIP ครัง้ท่ี 4 ณ สระวา่ย

น้ าศูนย์กีฬามหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

สระว่ายน้ าศูนย์กีฬามหาวิทยาลยั

แมฟ่า้หลวง 

เด็กหญิง ฐิติภัทรา กันทวงศ์ ชัน้ ม.1/6 

 

รางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 

เหรียญทองแดง ได้รับถ้วยรางวัล

อันดับ 2 จากสถิตทุิกทา่ว่ายประเภท

รุ่นอายุ 12 ปี หญิงการแข่งขันวา่ยน้ า 

รายการ MFU SWIMMING 

CHAMPIONSHIP ครัง้ท่ี 4 ณ สระวา่ย

น้ าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

สระว่ายน้ าศูนย์กีฬามหาวิทยาลยั

แมฟ่า้หลวง 

เด็กหญิงกาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์  

ชัน้ ป.5/6 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ยมินาสติกแอโรบิก ประเภททรีโอ 

คะแนนรวม 15.600 

การแขง่ขันกีฬายิมนาสตกิแอโรบิก 

รายการการแขง่ขันออมสินยมินาสติก

ศลิป์และยิมนาสตกิแอโรบิก ชงิ

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 39 

ประจ าป ี2562 ชิงถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ณ ศูนย์การคา้แฟช่ัน

ไอสแ์ลนด์ รามอนิทรา 

ธนาคารออมสิน 

เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์  

ชัน้ ป.5/2  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 

ยมินาสติกแอบิก ประเภททรีโอ และ

ได้เข้ารอบชงิชนะเลิศ ประเภทโซโล 

การแขง่ขันกีฬายิมนาสตกิแอโรบิก 

รายการการแขง่ขันออมสินยมินาสติก

ศลิป์และยิมนาสตกิแอโรบิก ชงิ

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 39 

ประจ าป ี2562 ชิงถว้ยพระราชทาน

ธนาคารออมสิน 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ณ ศูนย์การคา้แฟช่ัน

ไอสแ์ลนด์ รามอนิทรา 

เด็กหญิงสุณัฎฐานษิศ ์โยธาค าม ี 

ชัน้ ป.1/5 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4  

รุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4  

รุ่นอายุ 7 ปี หญิง 

และได้รับเหรียญรางวัล รุน่ Open  

รุ่นอายุ5 ปี หญิงขึ้นไป 

การแขง่ขันจักรยานทรงตัว รายการ 

Chiangmai Runnet Bike สนามท่ี 1   

ณ ลานกิจกรรมหอค าหลวง อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม ่

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

รุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

รุ่นอายุ 7 ปี หญิงขึ้นไป 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

รุ่น Open รุ่นอายุ 5 ปี หญิงขึ้นไป 

การแขง่ขันจักรยานทรงตัว รายการ 

Chiangmai Runnet Bike สนามท่ี 2   

ณ ลานกิจกรรมหอค าหลวง อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม ่

ลานกิจกรรมหอค าหลวง อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ เชยีงใหม ่

เด็กหญิงสริิญา รมหิรัญ ชั้น ม.3/3 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การแขง่ขันเทควันโดรุน่เฟเธอร์เวท

หญิง น้ าหนัก 46-49 กก. จากการ

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศกึษาแหง่ชาติ 

ครัง้ท่ี 41 

มหาวทิยาลัยการกีฬา 

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

1.เด็กชายรัตน์ธีร์พัฒน์ ศรีบุตรทอง  

ป.4/6 

2.เด็กชายณัชไกรวชิญ ์จันต๊ะนาเขต  

ป.4/5 

3.เด็กชายนฤฤทธ์ิ พุม่แก้ว ป.3/6 

4.เด็กชายธิปทาน เต๋จ๊ะ ป.3/6 

5.เด็กชายโฎปริญญ ์สิทธิชัตยิ ์ป.3/7 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

10 ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 

คน ในรายการ “ดอยสะเก็ด 2019" 

สนามฟุตบอล DOISAKET 

FOOTBALL CLUB 
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1.เด็กชายอทิธิชล ยิบมันตะสิริ ป.6/1 

2.เด็กชายทีฆายุ เร่ิมลึก ป.6/1 

3.เด็กชายสรรพพ์ร วรรณศรี ป.6/1 

4.เด็กชายกิตติภัฏ ปัตถาธิตัง ม.1/4 

5.เด็กชายธัญวิชญ์ แก้วมหาวัน ม.1/5 

6.เด็กชายพัสกร รนิค า ม.1/5 

7.เด็กชายศุภณัช จะตุเทน ป.6/5 

8.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ป.6/6 

9.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ป.6/4 

10.เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ป.6/1 

11.เด็กชายปุรทัช ชุตคิุณานันท์ ป.5/2 

12.เด็กชายปัณวชิญ ์สุภารักษ์ ป.5/6 

13.เด็กชายนพรุจ ไทยเอื้อ ป.5/5 

14.เด็กชายจักรพงษ์ ก าจัด ป.6/5 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

12 ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 

คน ในรายการ “ดอยสะเก็ด 2019" 

สนามฟุตบอล DOISAKET 

FOOTBALL CLUB 

1.เด็กชายอทิธิชล ยิบมันตะสิริ ป.6/1 

2.เด็กชายทีฆายุ เร่ิมลึก ป.6/1 

3.เด็กชายสรรพพ์ร วรรณศรี ป.6/1 

4.เด็กชายกิตติภัฏ ปัตถาธิตัง ม.1/4 

5.เด็กชายธัญวิชญ์ แก้วมหาวัน ม.1/5 

6.เด็กชายพัสกร รนิค า ม.1/5 

7.เด็กชายศุภณัช จะตุเทน ป.6/5 

8.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ป.6/6 

9.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ป.6/4 

10.เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ป.6/1 

11.เด็กชายปุรทัช ชุตคิุณานันท์ ป.5/2 

12.เด็กชายปัณวชิญ ์สุภารักษ ์ป.5/6 

13.เด็กชายนพรุจ ไทยเอื้อ ป.5/5 

14.เด็กชายเจอรามี่คู่บุญ เจียฟูว่อง  

ป.5/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

12 ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 

คน ในรายการเปิดกล่องชอลก์ปีท่ี 17 

ประจ าป ี2562 “SMART Student:เก่ง 

ดี มสีุขในยุคดจิิทัล"  

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

1.เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ลีฬหาชวีะ  

ม.3/2 

2.เด็กชายกรณบวรภัฎ วงศาธัชชัยฤทธ์ิ 

ม.3/3 

3.เด็กชายธีรภัทร ดาวงษ์ ม.3/3 

4.เด็กชายสุดเขต มูลอ้าย ม.3/3 

5.เด็กชายพเิชษฐ์ ต่ายเพชรทันใจ ม.3/4 

6.เด็กชายจิรกิตต์ อาชีพบริสุทธ์ิ ม.3/4 

รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชายรุ่นอายุ 15 

ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 

คน ในรายการเปิดกล่องชอลก์ปีท่ี 17 

ประจ าป ี2562 “SMART Student:เก่ง 

ดี มสีุขในยุคดจิิทัล" 

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
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7.เด็กชายวรรณชาติ นันทจรยิา ม.3/4 

8.เด็กชายคุณานนต ์คุณยศยิ่ง ม.3/5 

9.เด็กชายอัครชัยพัชร จันทร์มณี ม.3/5 

10.เด็กชายเจษฎา แซ่หลิว ม.3/5 

11.เด็กชายเจษฎาพร โปธิกลาง ม.2/2 

12.เด็กชายวทิยานนท์ อนิทรสงเคราะห์  

ม.3/4 

1.เด็กชายคีรินทร์ ปาลี ป.1/7 

2.เดก็ชายเมธีศิลป์ หล่อวงศ์ ป.1/4 

3.เด็กชายธนกฤต วรเบญจพล ป.1/2 

4.เด็กชายปภังกร ยามชว่ง ป.1/5 

5.เด็กชายวัชรภูรินทร์ ปัญโญใหญ่ ป.2/6 

6.เด็กชายสมทิธ์ิ หวา่หลิ่งต๊ะ ป.1/4 

7.เด็กชายบารมี แก้วกาศ ป.1/5 

8.เด็กชายอนุพงษ์ ดวงไฟ ป.1/5 

9.เด็กชายเสฎฐ์ดนย ์สวยสม ป.1/5 

รางวัลชนะเลิศ รุน่อายุ 7 ปี ได้แก่ ทมี

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง A 

การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ใน

รายการ ฉงซินคัพ คร้ังท่ี 13 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

1.เด็กชายปฐพี สวนอักษร ป.1/2 

2เด็กชายกฤษฎิ์ ณ นา่น ป.1/2 

3.เด็กชายธนกฤต รูปดี ป.1/7 

4.เด็กชายแอนทอน ทวอีภิรดีวิโรจน์  

ป.1/2 

5.เด็กชายภากร หาระโคตร ป.1/7 

6.เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ พุม่แก้ว ป.2/5 

7.เด็กชายธนรัฐ กนกวิบูลยศ์รี ป.3/1 

8.เด็กชายกิตติศักดิ์ ปัญญรัศม์ิ ป.1/3 

9.เด็กชายชานนท์ ปิยธรรมด ารง ป.1/5 

10.เด็กชายณัฐภูมินทร์ ทองมา ป.1/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่อายุ 7 

ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง B การแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน ในรายการ ฉงซนิคัพ 

ครัง้ท่ี 13 

 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

1.เด็กชายธิปทาน เต๋จ๊ะ ป.3/6 

2.เด็กชายโฎปริญญ ์สิทธิชัตยิ ์ป.3/7 

3.เด็กชายณฐพล ธรรมวงค ์ป.2/4 

4.เด็กชายณวนิ คีรีคุปตป์กรณ ์ป.3/4 

5.เด็กชายอโนชา ไชยแก้วเมร์ ป.2/7 

6.เด็กชายธีร์ธาดา อุน่เรือน ป.1/7 

7.เด็กชายวนิ จารเพ็ญ ป.1/4 

8.เด็กชายณัฐภัทร โกมลธง ป.3/7 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่อายุ 8 

ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง A การแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน ในรายการ ฉงซนิคัพ 

ครัง้ท่ี 13 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

เด็กชายธีร์ธาดา อุน่เรือน รางวัลนักกีฬายิงประตูสูงสุด รุ่นอายุ 

8 ปี ได้แก่ หมายเลข 9 ยงิได ้12 ลูก 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 
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การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ใน

รายการ ฉงซินคัพ คร้ังท่ี 13 

1.เด็กชายณัชไกรวชิญ ์จันต๊ะนาเขต  

ป.4/5 

2.เด็กชายณภัทร คีรีคุปตป์กรณ์ ป.4/2 

3เด็กชายโชคชัย อนิตา ป.4/4 

4.เด็กชายสกาย อินตะ๊แก้ว ป.4/5 

5.เด็กชายวชิระ จันทร์เพ็ญ ป.5/6 

6.เด็กชายดอมินิคธรรม ์เจียชงิ วอ่ง  

ป.3/3 

7.เด็กชายพัสกนัณ ์วงศเ์นตตกุล ป.4/4 

8.เด็กชายขจรเกียรต ิสุภาค า ป.4/6 

9.เด็กชายปุญญพัฒน์ โกมลธง ป.5/4 

10.เด็กชายนฤฤทธ์ิ พุม่แก้ว ป.3/6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

10 ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง A การแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน ในรายการ ฉงซนิคัพ 

ครัง้ท่ี 13 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

1.เด็กชายกิตติภัฏ ปัตถาธิตัง ม.1/4 

2.เด็กชายอทิธิชล ยิบมันตะสิริ ป.6/1 

3.เด็กชายธัญวิชญ์ แก้วมหาวัน ม.1/5 

4.เด็กชายพัสกร รนิค า ม.1/5 

5.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ป.6/4 

6.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ป.6/6 

7.เด็กชายณัฐวัตร กิตตคิุณสิงขร ป.6/6 

8.เด็กชายตฤณ กลึงกลมเกลียว ป.6/5 

9.เด็กชายสหรัฐ ศริิสุขใจ ม.1/6 

10.เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ป.6/1 

11.เด็กชายทีฆายุ เร่ิมลึก ป.6/1 

12.เด็กชายชยางกร วังคีรี ป.5/5 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

12 ปี ได้แก่ ทมีโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิง

วาณิชบ ารุง A  การแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน ในรายการ ฉงซนิคัพ 

ครัง้ท่ี 13 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

1.เด็กชายธีรภัทร ดาวงษ ์ม.3/3 

2.เด็กชายคุณานนต ์คุณยศยิ่ง ม.3/5 

3เด็กชายวรรณชาติ นันทจรยิา ม.3/4 

4เด็กชายอัครชัยพัชร จันทร์มณี ม.3/5 

5.เด็กชายเจษฎา แซ่หลิว ม.3/5 

6.เด็กชายสุดเขต มูลอ้าย ม.3/3 

7.เด็กชายจิรกิตต์ อาชีพบริสุทธ์ิ ม.3/4 

8.เด็กชายเจษฎาพร โปธิกลาง ม.3/2 

9.เด็กชายกรณบวรภัฎ วงศาธัชชัยฤทธ์ิ 

ม.3/3 

10.เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ลีฬหาชวีะ ม.3/2 

รางวัลชนะเลิศ รุน่อายุ 15 ปี ไดแ้ก่ 

ทีมโรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 

A การแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ใน

รายการ ฉงซินคัพ คร้ังท่ี 13 

 

โรงเรียนช่องฟา้ซินเซิงวาณิชบ ารุง 
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ด.ช.สถิตคุณ สุขุมพัฒน์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ 

"ไดโน ขอนแก่นแชมป์ เป้ียนชิพ" คร้ังท่ี 

5 วันท่ี 10-12 มกราคม 2563 

สมาคมเทเบิลเทนนิส 

แห่งประเทศไทย 

ด.ญ.เมธาวินี ตอ้งรักชาต ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ 

"ไดโน ขอนแก่นแชมป์เป้ียนชิพ" ครัง้ท่ี 

5 วันท่ี 10-12 มกราคม 2563 

สมาคมเทเบิลเทนนิส 

แห่งประเทศไทย 

นายอังกฤษ ทองขันธ์ นักเรียนช้ัน ม.4/2 เหรียญทองแดง ว่ายท่ากบ 100 เมตร

ชาย 

เหรียญทองแดง ว่ายท่ากบ 200 เมตร

ชาย 

เหรียญทองแดง ว่ายผลัดผสม 4× 

100 เมตรชาย 

เหรียญทองแดง ว่ายผลัดผสม 4×200 

เมตรชาย 

เหรียญทองแดง ว่ายผลัด มิกส ์4x100 

เมตร 

รางวัลจากการแขง่ขันกีฬาวา่ยน้ า 

“กีฬานักเรียน นักศกึษาแหง่ชาต ิคร้ัง

ท่ี 41 อุดรธานีเกมส์” 

กีฬานักเรียน นักศกึษาแหง่ชาต ิ

ครัง้ท่ี 41 อุดรธานีเกมส ์

ด.ช.ศุภวิชญ์ เกลีย้งกลม ช้ัน ป.5/5 รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ยุวชนชาย 11-

12 ปี (class B) เกราะธรรมดา 

รางวัลจากการแขง่ขันเทควันโด

รายการ “CMU TAEKWONDO OPEN 

9”  

ชมรมเทควันโด

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

น.ส.สริิญา รมหิรัญ ชั้น ม.3/3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เยาวชน

ประเภทหญิง อายุ15-17 ปี รุ่นเฟเธอร์

เวท (class A) เกราะไฟฟา้ รางวลัจาก

การแขง่ขันเทควันโดรายการ “CMU 

TAEKWONDO OPEN 9”  

ชมรมเทควันโด

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ด.ญ. กาญจน์ชนก ศรีกฤษณ ์ชัน้ ป.5/6 

ด.ญ. กมลชนก ตระการศิรินนท์  

ชัน้ ป.5/2 

 

-รางวัลชนะเลิศ เชียร์ลดีดิ้ง ประเภท 

Cheer Family  

การแขง่ขันเชยีร์ลดีดิ้งชิงแชมป์

ประเทศไทย คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2562 

ศูนยก์ารค้าแฟช่ัน 

ไอสแ์ลนด์ฮออล ์

ด.ญ. กาญจน์ชนก ศรีกฤษณ ์ชัน้ ป.5/6 

ด.ญ. กมลชนก ตระการศิรินนท์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ศูนยก์ารค้าแฟช่ัน 

ไอสแ์ลนด์ฮออล ์
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ชัน้ ป.5/2 

 

เชยีร์ลดีดิ้ง ประเภท All Star Cheer 

การแขง่ขันเชยีร์ลดีดิ้งชิงแชมป์

ประเทศไทย คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2562  

ด.ญ. กาญจน์ชนก ศรีกฤษณ ์ชัน้ ป.5/6 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

เชยีร์ลดีดิ้ง ประเภท All Girl Group 

Stunt Level.3 การแขง่ขันเชยีร์ลีดดิง้

ชงิแชมป์ประเทศไทย ครัง้ท่ี 24 

ประจ าป ี2562 

ศูนยก์ารค้าแฟช่ัน 

ไอสแ์ลนด์ฮออล ์

ด.ญ. กมลชนก ตระการศิรินนท์  

ชัน้ ป.5/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

เชยีร์ลดีดิ้ง ประเภท Co Ed Group 

Stunt Level.3 การแขง่ขันเชยีร์ลีดดิง้

ชงิแชมป์ประเทศไทย ครัง้ท่ี 24 

ประจ าป ี2562  

ศูนยก์ารค้าแฟช่ัน 

ไอสแ์ลนด์ฮออล ์

ด.ช. กรเอก วิจิตรปฐมกุล ชัน้ ป. 1/6 รายการการแขง่ขันวา่ยน้ า RAMIL-

เทศบาลเมอืงชุมแสง SWIMMING 

CUP ครัง้ท่ี 1 ณ สระวา่ยน้ าเทศบาล

เมอืงชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

รุ่นอายุ 7 ปี ชาย เตะขาฟรีสไตล์ 25 

ม. ได้รับเหรียญทอง, วา่ยฟรีสไตล ์25 

ม. ได้รับเหรียญทองแดง, วา่ยท่ากบ 

25 ม. ได้รับเหรียญทอง, วา่ยท่ากบ 

50 ม. ได้รับเหรียญทองแดง, วา่ยท่า

กรรเชยีง 25 ม. ได้รับเหรียญเงิน รวม 

2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 2 

เหรียญทองแดง 

เทศบาลเมอืงชุมแสง 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ชาญศกึ ชั้น ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่ยุวชน

ชายอายุ 11-12 ปี รุ่น C น้ าหนักเกิน 

29-32 กิโลกรัม รายการ Taekwondo 

Student Open 2019 (เทควันโดชงิ

แชมป์นักเรียนนักศกึษา ประจ าป ี

2562) 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ

วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

เด็กชายพรีภัทร งามชาติ ชัน้ ม.1/4 -รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท

ปืนส้ันชาย 25 เมตรทีมชาย 

-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท

ปืนส้ันมาตรฐานชาย 25 เมตรทีมชาย 

กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ภาค 5 
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การแขง่ขันกีฬายิงปืนในรายการการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ภาค 5 

ครัง้ท่ี 36 “ตากเกมส์” ณ จังหวดัตาก 

เด็กชายพรีภัทร งามชาติ ชัน้ ม.1/4 -รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เหรียญ

ทองแดง ประเภทปืนส้ัน อัดลมชาย 

10 เมตร บุคคลชาย 

-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท

ปืนส้ันอัดลมชาย 10 เมตร ทมีชาย 

การแขง่ขันกีฬายิงปืน ในรายการการ

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศกึษาแหง่ชาติ 

ครัง้ท่ี 41 จังหวัดแพร่ 

กีฬานักเรียนนักศกึษาแหง่ชาติ  

ครัง้ท่ี 41 

เด็กหญิงพิศลยา รวยร่ืน ชั้น ม.5/3 รางวัลชนะเลิศ ประเภท บุคคลหญิง 

รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ปี การแขง่ขันกีฬา

กอลฟ์ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประจ าป ี2562 

สมาคมกีฬาจังหวัดเชยีงใหม ่

เด็กหญิงพิศลยา รวยร่ืน ชั้น ม.5/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

18 ปี หญิง รายการการแขง่ขันกีฬา

ระหว่างโรงเรียนสว่นภูมภิาค จังหวัด

เชยีงใหม่ ประจ าป ี2562 

สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชน 

(ภาคเหนอื) 

เด็กหญิงพิศลยา รวยร่ืน ชั้น ม.5/3 -Postion : 2nd Runner up Class A - 

GIRL รายการสมาพันธ์นักกอลฟ์

เยาวชนไทย (ภาคเหนือ) Northern 

Thai Junior Golf Federation 3rd 

SINGHA-NTJGF Junior Golf 

Championships 2018-2019 ณ 

Summit Green Valley Chiangmai 

สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชน 

(ภาคเหนอื) 

เด็กหญิงพิศลยา รวยร่ืน ชั้น ม.5/3 -Postion : WINNER Class GIRL - A 

รายการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชน

ไทย (ภาคเหนอื) Northern Thai Junior 

Golf Federation 1st NTJGF-SINGHA 

Junior Golf Championships 2019-

2020 ณ Royal Chiangmai Golf Club 

& Resort  

สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชน 

(ภาคเหนอื) 

เด็กหญิงพิศลยา รวยร่ืน ชั้น ม.5/3 -Postion : 1st RUNNER UP Class 

GIRL - A รายการโครงการพัฒนา

นักกอลฟ์เยาวชน Junior Intemational 

Alpine Golf Resort Chiangmai 
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Golf Championships 2019 ณ Alpine 

Golf Resort Chiangmai 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม   

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสทีอง ช้ัน ป.2/3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

กิจกรรมการประกวด "ภารตะนว

ราตรี 2019” ณ ศูนย์การคา้พรอมเม

นาดา เชียงใหม ่วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2562  

ศูนยก์ารค้าพรอมเมนาดา 

เชยีงใหม ่

เด็กหญิงณชิญา ตรีเมฆ ช้ัน อนบุาล 3/1  รางวัลชนะเลิศดาวดวงใหม่ จาก

กิจกรรมการประกวด "ภารตะนว

ราตรี 2019” ณ ศูนย์การคา้พรอมเม

นาดา เชียงใหม ่วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2562 

ศูนยก์ารค้าพรอมเมนาดา 

เชยีงใหม ่

เด็กหญิงณชิญา ตรีเมฆ (นอ้งต้นหนาว) 

นักเรียนช้ัน อนุบาล 3/1  

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด 

Chiangmai Zoo Aquarium 

Embassador เงอืกนอ้ยสุดมหัศจรรย ์

2019 พรอ้มต าแหนง่ Ambassador 

Chiangmai Zoo Aquarium เป็น

ตัวแทนในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ เป็น

เวลา 1 ป ีณ เชยีงใหม่ ซู อควาเรียม 

เมื่อวันท่ี 15 มถิุนายน 2562 

เชยีงใหม่ ซู อควาเรียม 

เด็กหญิงภัคฐวลัญชน ์อินตะ๊เหล็ก  

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ีี 1 

รางวัลหนูน้อยยุวทูตสภาวัฒนธรรม

สันก าแพง ได้รับคัดเลอืกแตง่ตัง้เป็น 

หนูน้อยยุวฑูต สภาวัฒนธรรมอ าเภอ

สันก าแพง 2562 Cultural Young 

Ambassador Of Sankhamphaeng 

2019 

สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันก าแพง 

เด็กหญิงณชิญา ตรีเมฆ  

นักเรียนช้ัน อ.3/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 

3-6 ปี หญิง จากการเข้าร่วมการ

ประกวด Mister & Missteen Thailand 

2019 รอบชงิชนะเลิศ ณสุราลัยฮอลล ์

ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันท่ี 26 -27 ตุลาคม 2019 

สุราลัยฮอลล ์ไอคอนสยาม 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน ชั้นอนุบาล 1/4 รางวัลหนูน้อยสยามเมอืงย้ิม จากการ

ประกวดหนูนอ้ยเทพธิดา นพมาศ     

ยี่เป็งเชยีงใหม่ เวทีศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ถนนคนเดินจังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2562 

เด็กหญิงกฤษฏิยาภรณ์ จโินแสง  

ชัน้อนุบาล 3/5  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ เมื่อวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ าเภอหางดง 

เด็กหญิงณชิญา ตรีเมฆ ช้ันอนุบาล 3/1  ได้รับเลอืกเป็นฑูตวัฒนธรรมจังหวัด

เชยีงใหม่ เมื่อวันท่ี10 พฤศจิกายน 

2562 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชยีงใหม่ร่วมกับชมรม

ศลิปวัฒนธรรมเชยีงใหม่ 

นางสาวกันตชิา ทองจันทร์ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6/3  

 

รางวัลจากการประกวดในงาน

ประเพณี ยี่เป็งเชียงใหม่ 

จัดโดยเทศบาลนครเชยีงใหม่ ระหว่าง

วันท่ี 9 - 12 พฤศจิกายน 2562 ดังนี ้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เทพี

ยี่เป็งเชยีงใหม่ ประจ าป ี2562 

2. รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ประจ าป ี

2562 

3. รางวัลขวัญใจมหาชน ประจ าป ี

2562 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสทีอง ช้ัน ป.2/3 

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Mazda 

Kids 2019 

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

Mazda Chiang Mai 

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสทีอง ช้ัน ป.2/3 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

ประกวดหนูนอ้ยยี่เป็ง ในงานประเพณี

เดอืนยี่เป็งเชยีงใหม่ ระหว่างวันท่ี 9 – 

12 พฤศจิกายน 2562 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสทีอง ช้ัน ป.2/3 

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูนอ้ย 

Santa&Santy Christmas Party 2019 

เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2562  

ศูนยก์ารค้าพันธ์ุทิพยเ์ชยีงใหม ่

เด็กชายญาณรนิทร์ อื้อตระกูลชัย  รางวัลชนะเลิศ การแขง่ขันร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทเยาวชนชาย อายุ

ไมเ่กิน 12 ปี งานปฏรูิปการศึกษา

เชยีงใหม่ คร้ังท่ี 5 "พลเมอืงเชยีงใหม่

พร้อมไปตอ่  

(CHIANGMAI NEXT)" วันท่ี 18 

มกราคม 2563 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม ่

เด็กชายญาณรนิทร์ อื้อตระกูลชัย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ

แข่งขันร้องเพลงในรายการ “อซีซูุรอ้ง

บริษัท ธารา จ ากัด 
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เพลงฮิต..พลกิสู่ฝัน“จัดโดย ISUZU 

เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสทีอง  

นักเรียนช้ัน  

ป.2/3  

รางวัลชนะเลิศ การประกวด “หนูน้อย 

ตี๋-หมวย สวยเก่ง ประจ าป ี2563” ใน

กิจกรรมเทศกาลไชนา่ทาวน์ เมอืง

เชยีงใหม่ คร้ังท่ี 18 วันท่ี 25 มกราคม 

2563 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

น.ส.กันติชา ทองจันทร์  

นักเรียนช้ัน ม.6/3  

รางวัลรองอันดับ 1 นางงามบุปผาชาติ

เชยีงใหม่ ประจ าป ี2563 มหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับจังหวัดเชยีงใหม่ ครัง้ท่ี 

44 

เทศบาลนครเชียงใหม ่

ด.ญ.ญานิรัตน์ วีระสุวรรณ ชั้นป.3/3  รางวัลรองอันดับ 3 การประกวดหนู

นอ้ยทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

ครัง้ท่ี 2  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชยีงใหม ่

และสภาวัฒนธรรมจังหวัด

เชยีงใหม ่
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ล าดบัที ่ รายช่ือ คณะ มหาวทิยาลัย 

1 นางสาวกณิกนันท์  เป็งกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2 นางสาวกมลลักษณ ์สุพรรณ์ 

 

คณะเภสัชศาสตร์  

สาขาเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

3 นางสาวชวรีย์  สุเสนา 

 

คณะเทคนิคการแพทย ์

สาขากายภาพบ าบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

4 นางสาวกชพร  ออ่นละมัย 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

5 นายธิษณ์ธนัย  แก้วเพ็ชร์  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

6 นายธนกร  ดวงอุดมเดช  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

7 นายกฤษณะพงศ ์ สุวรรณสิงหราช 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

8 นายธีรวุฒ ิ สายแดง  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

9 นายเอกลักษณ์  ประทุมศรีขจร 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมเหมอืงแร่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

10 นายณัฐกิจ  รตกิรณ ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

11 นายพัชรพูล   ตื้อแปง 

 

คณะวิทยาศาสตร์   

สาขาฟิสิกสแ์ละวัสดุศาสตร์   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

12 นางสาวอมรรัตน์  กุลณา 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมี

อุตสาหกรรม,ชวีเคม,ีชวีเคมี

เทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

13 นายธนวริทธ์ิ  พันเดช 

 

คณะวิทยาศาสตร์   

สาขาวิชาฟิสกิส์และวัสดุศาสตร์   

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศกึษา นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
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ล าดบัที ่ รายช่ือ คณะ มหาวทิยาลัย 

14 นางสาวพชิามญช์ุ   ยะโส 

 

คณะวทิยาศาสตร์   

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

15 นางสาวปราณปรียา  ชัยศรี 

 

คณะวทิยาศาสตร์   

สาขาวทิยาการข้อมูล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

16 นายณภัทษกร  ขยันธนากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

17 นางสาวศศธิร   วาริชาต ิ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

18 นางสาวจตุพรวธู  แก้วโพธา 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

19 นางสาวปิยธิดา  ศริิชัย 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยกีชวีภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

20 นายวรวชิ  โอสถานนท์  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

21 นายพีรพัทธ์ิ  เหลื่อง 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิศวกรรมอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

22 นางสาวสุญาดา   ม่วงพิณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

23 นายณชนน     ปินตานา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

24 นางสาวกรกนก  ก้อนแก้ว 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยอีุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

25 นางสาวณัฐธนิ ี อินตะ๊หล้า  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

26 นายณัฐภูมิ  อินสวรรค ์

 

วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

สาขาดิจิทัลเกม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

27 นายฐาปกรณ ์ ตันนติไิพศาล 

 

วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

สาขาดิจิทัลเกม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

28 นายไชยวัฒน์   ปาล ี

 

วทิยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลย ี

วศิวกรรมซอฟแวร์  ดิจิทัลเกม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

29 นายธงชัย   วงศ์คันทอง 

 

วทิยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลย ี

วศิวกรรมซอฟแวร์  ดิจิทัลเกม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

30 นายจักรพันธ์  เจิดสิริพันธ์พงศ ์ วทิยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

31 นายชุตกิาญจน์   พงิคะสัน 

 

วทิยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลย ี 

สาขาแอนเิมช่ัน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

32 นายนพชลธร  ชา่งฉาย 

 

วทิยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลย ี 

สาขาแอนเิมช่ัน 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
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ล าดบัที ่ รายช่ือ คณะ มหาวทิยาลัย 

33 นางสาวกันตชิา  ทองจันทร์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและ

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

34 นายณัฐปคัลภ ์  ขันพล 

 

คณะเศรษฐศาสตร์  

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

35 นายบุณยกร   วงศ์ปิง   คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

36 นางสาวรมดิา  สกุลทักษิณ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

37 นางสาวปรีชญาณ์  บุญประคอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

38 นางสาวปริณดา  ชุม่ศิริ 

 

คณะรัฐศาสตร์   

สาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

39 นางสาวเจนจิรา    แซ่โหว 

 

คณะรัฐศาสตร์   

สาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

40 นางสาวสุชานาถ   นะติกา    

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

41 นางสาวฑติฐิตา   ววีงษ์ การสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

42 นายวิรัลพัชร  วงค์ทิพย์  

 

คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาประถมศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

43 นายทยากร   แซโ่จว   คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

44 นายภูชติ  สิริจันทร์กระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

45 นางสาวจันทรา   กมลผาด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

46 นางสาวปนัดดา  ประสารยา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

47 นางสาวกชกร  แซ่ถัน คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

48 นางสาวเยาวลักษณ์  ตณัตหิงส ์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

49 นายยศพนธ์  นรนิทบุตร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

50 นายชัยพร  เกียรตสิุนทรานันท์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

51 นายจุลจักร  แสงนัทที คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

52 นางสาววรัทยา  อนิต๊ะมา  คณะวิจิตรศลิป์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

53 นางสาวจิดาภา  หล ี คณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

54 นางสาวดนติา   เทพกิจ คณะนิติศาสตร์   มหาวทิยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

55 นางสาวสริินญา  สิทธิค า 

 

คณะสังคมสงเคราะห ์ มหาวทิยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

56 นางสาวศรุตา   พันธุศลิป์ 

 

 

วทิยาลัยอุตสหกรรมสร้างสรรค์  

สาขาวิชาแฟช่ัน สิ่งทอและเคร่ือง

ตกแตง่   

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 
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57 นางสาวสกาว  อนิต๊ะแก้ว 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาจุลชีววทิยา 

 

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

58 นายภูเบศท์  จิวหานังกุล 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   

สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

59 นางสาวสุพพัตรา  แซ่กู ้

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์  

สาขาชีวเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

60 นายณัฐพงศ์   หมื่นแสนยศ 

 

คณะมนุษยศาสตร์   

สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

61 นางสาวเกศราภรณ์    หอมสวย   

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ 

ระบบควบคุมอัติโนมัต ิ

มหาวทิยาลัย 

ราชมงคลล้านนาภาค

พายัพ 

62 นายพุฒพิงศ์   เป็งศริิ 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ 

ระบบควบคุมอัติโนมัต ิ

มหาวทิยาลัย 

ราชมงคลล้านนาภาค

พายัพ 

63 นายดนัยวัฒน์    เครอืเทียนทอง 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   

สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์

มหาวทิยาลัย 

ราชมงคลล้านนาภาค

พายัพ 

64 นายแผ่นดินทอง    ทาจีวงศส์ุริยกุล 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัย 

ราชมงคลล้านนาภาค

พายัพ 

65 นางสาวรัตติยาภรณ์   กองหาญ 

 

การจัดการธุรกิจการบิน 

(การปฏบัิตกิารทางการบิน) 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

66 นายธนากร   จองแก 

 

ส านักวิชาศลิปศาสตร์   

สาขาภาษาภาษาจีนธุรกิจ   

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

67 นางสาวหทัยภัทร   จตุทิพยส์มพล 

 

ส านักวิชาศลิปศาสตร์  

สาขาภาษาจีนธุรกิจ   

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

68 นางสาวนฤมล  บุญวรภัทร 

 

ส านักวิชาศลิปศาสตร์  

 สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

69 นางสาวกันณชิา    สมพฤกษ ์

  

ส านักวิชาศลิปศาสตร์  

สาขาภาษาจีนธุรกิจ   

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

70 นายสุทจิรานุทักษ์   ไชยวงค ์

  

ส านักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการอุตสาหกรรมการบริการ   

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

71 นายณภัทร  เป็งธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 
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72 นางสาวปนัดดา  นิพนต ์

 

ส านักวิชาการการจัดการธุรกิจ

การบิน สาขางานบริการการบิน 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

 

73 นางสาวภคพร  พึ่งบัว 

 

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม   

สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้

หลวง 

 

74 นางสาวเพยีงดาว  อนิพรม คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

75 นายจิระพงศ ์ มหาวงค ์ ผลิตกรรมการเกษตร  สาขาพชืสวน มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

76 นาวสาวนันท์นภัส  ไชยชนะชมภู 

 

วศิวกรรมลุตสาหกรรมเกษตร   

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

77 นางสาวณัฐธยาน์  ปวงค า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

78 นายพงศภ์าณิช  คะใจ คณะเกษตรศาสตร์  สาขาพชืสวน มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

79 นายนนทชา      ใจพัฒนะ คณะเกษตรศาสตร์  สาขาพชืไร่ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

80 นายภาณุภัทร   ค าส ี

 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวชิาการสื่อสารดิจิทัล 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

81 นางสาวนวด ี สุวรรณยศ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   

สาขาอนามัยชุมชนและนติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

82 นางสาวชนกิานต์  อินถา คณะสาธารณสุข มหาวทิยาลัยพะเยา 

83 นางสาวกรรว ี  แก้วอ่อง 

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

84 นายปราชญ ์ ขาวนุช 

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

85 นายนพสร  อนิทะรังษี   

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

86 นางสาววรปรียา   ภักด ี

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

87 นางสาวอาทิตยา  ดีวงค์มาตร 

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

88 นางสาวกัญญารัตน ์ พรหมภุมรินทร์ 

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

89 นายวัชรพงศ์  ไชยชนะ 

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

90 นายธนวันต ์ แซ่หลี ่

 

วทิยาลัยนานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่
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91 นายปรเมศร์   อนิต๊ะรักษา 

 

วทิยาลัยนานาชาติ  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

92 นางสาววรัตมฐ์นัน  ไชยวรรณ 

 

คณะวิทยาการจัดการ   

สาขาการตลาด   

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

93 นายอภสิิทธ์ิ      ชาญจักรวาล 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  สาขาการท่องเท่ียว

และการโรงแรม   

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

94 นายพงศกร   วัยภา 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  สาขาการพัฒนา

ชุมชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

95 นายรชฏ    ณ เชียงใหม ่

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  สาขาศลิปะและการ

ออกแบบ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

96 นางสาวพมิพร  ชา่งขาย 

 

ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

97 นางสาวทิพวมิล  จันทรา 

 

ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

98 นายสายธารทอง  บุญเจรญิ 

 

ศลิปศาสตร์  สาขาดนตรีสากล มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม ่

99 นางสาวสุภาคิน ี ยุชมภู   

 

คณะพยาบาล วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี ล าปาง 

100 นางสาววริยาภรณ์    เทพสุวรรณ 

 

คณะศิลปศกึษา   

วชิาเอกดนตรีสากล 

สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศลิป์ กรมศลิปากร 

101 นายกษิณภณ  เตมศีักดิ ์

 

นาวกิ-ทการอุทกศาสตร์และ

ทหารอุตุนิยมวทิยา 

กรมยุทธศกึษา

ทหารเรือ 

102 นางสาวเกือ้ตะวัน  ค าเป็ง 

 

คณะบริหารธุรกิจ   

สาขาการจัดการการคา้สมัยใหม ่

สถาบันปัญญาภิวัฒน ์

103 นายสารนิ  ศริิปัญญา 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

 

104 นายสรณ์สริิ   อินตา คณะนเิทศศาสตร์ 

สาขาศลิปะการแสดง 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

105 นางสาวจิตสุภา  เลาหมู ่ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

106 นายชานน  อนิทร์ต๊ะ คณะสื่อสารมวลชน   มหาวทิยาลัย

รามค าแหง 

 

http://www.tcas.cmru.ac.th/result_tcas/2020_tcas2/id.php?id=20587
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107 นางสาวฐิตวิรรณ  แซ่จัง  คณะความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

Peking university  

108 นางสาวภานุชนารถ    เรือนโนวา 

 

คณะจีนธุรกิจ East China Normal 

University 

109 นางสาวฉัตรชญาดา  บุญยนื 

 

คณะบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ Zhejiang University of 

Technology 

110 นางสาวขอบฟา้  นพจิรากุล 

 

คณะบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ Zhejiang University of 

Technology 

111 นางสาวณิชนันทน ์ ไชยอนิทร์ 

 

คณะการโฆษณาและการทีวี Zhejiang University of 

Technology 

112 นางสาวทัดดาว  มะโนนัย คณะครุศาสตร์ Yunnan Normal 

University  

113 นางสาวนริศรา  วงค์คม คณะครุศาสตร์ Yunnan Normal 

University  

114 นางสาวพลอยไพลิน  สมพงษ์ คณะครุศาสตร์ Yunnan Normal 

University  

115 นางสาวพมิพป์ระภา  โตววิัฒน์สกุล 

 

ศกึษาภาษาอังกฤษหลักสูตร   

ระยะสั้นเพื่อเรียนต่อตา่งประเทศ 

 

116 นางสาวมาลนิี  วภิาษา ศกึษาศิลปะหลักสูตรระยะสั้น  
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สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จ าแนกตามมหาวทิยาลัย 

 

มหาวิทยาลัย จ านวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 52 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 

มหาวิทยาลัยศรนครทินวิโรฒ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 9 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ 4 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์  กรมศิลปากร 1 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 1 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี 1 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 1 

มหาวิทยาลัยพายัพ 1 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 

ศกึษาต่อประเทศจนี 8 

ศกึษาต่อหลักสูตรระยะสั้น 2 

รวม 116 
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สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จ าแนกตามคณะ 

 

คณะ จ านวน 

คณะแพทยศาสตร์ 1 

คณะเภสัชศาสตร์ 1 

คณะเทคนิคการแพทย์ 1 

คณะพยาบาล 2 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  11 

คณะวทิยาศาสตร์ 9 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 

คณะเกษตรศาสตร์ 4 

คณะวทิยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 7 

คณะนติิศาสตร์ 5 

คณะนเิทศศาสตร์ / คณะสื่อสารมวลชน 5 

คณะบริหารธุรกิจ  17 

คณะมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ศลิปศาสตร์ 16 

คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคม การปกครอง  6 

คณะวจิติรศลิป์ ออกแบบ นิเทศศลิป์   2 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 4 

คณะเศรษฐศาสตร์ 1 

สาธารณสุข 2 

วิทยาลัยนานาชาติ 9 

ศกึษาต่อหลักสูตรระยะสั้น 2 

รวม 116 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ปีการศกึษา 2562 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

รวม ยอดเยีย่ม 
 

สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายใหก้ับเด็ก เช่น กิจกรรม 

กีฬาสี  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ กิจกรรม

นักกีฬาคนเก่ง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมแววอัจฉริยะ กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี Pool 

swimming กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในการเข้า

ร่วมการแข่งขัน และยังจัดกิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้าให้กับนักเรียนทุก ๆ เช้า ประกอบด้วย         

วันจันทร์ เต้นประกอบเพลง วันอังคารเต้นแอร์ โรบิค วันพุธร ามวยไทย วันพฤหัสบดี ร าเพลงจีน         

วันศุกร์การฟ้อนร าไทย และยังมีแบบประเมินสุขภาพอนามัยผูเ้รียน แบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้านของ

ผูเ้รียน ท าให้มกีารส่งเสริมใหเ้ด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก ทุกส่วนของร่างกาย และเด็ก

มีความกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รู้จักแพ้ ชนะ อภัย    

กับเพื่อน ๆ ร่วมทีม และยังส่งเสริมการกล้าแสดงออก เชน่ กิจกรรมหนูนอ้ยนักแสดง กิจกรรมดาวดวง

น้อย กิจกรรมหนูน้อยเสียงใส กิจกรรมหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง รวมทั้งได้จัดกิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด       

มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยต่าง ๆ และตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก  

โดยครูประจ าช้ันเป็นประจ าทุกสัปดาห ์และบันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็กด้านต่าง ๆ และทางโรงเรียน

ได้สง่เสริมเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยใหฝ้า่ยพยาบาล ช่วยดูแลเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง พร้อมกับ

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่มีสุขภาพดีในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อตาม
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ฤดูกาล  กิจกรรมอบรมบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเด็กตั้งแต่ช้ัน อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 อีกด้วย และ

กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับเด็กตลอดปีการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจ โดยให้เด็กได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมวันเด็ก เป็นกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถบนเวทีอย่างทั่วถึงและครบทุกคน กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มี

ความมั่นใจ และมีความกล้าแสดงออกได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับองค์กรภายนอก 

กิจกรรมแววอัจฉริยะ กิจกรรมเคลื่อนไหวยามเชา้ กิจกรรมหนูนอ้ยเสียงใส กิจกรรมหนูนอ้ยหัวใจลูกทุ่ง 

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมจงกั๋วหวาหว่าเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความ

มั่นใจ ความกล้าแสดงออกแล้ว ยังปลูกฝั่งให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และชื่นชมศิลปะดนตรี เช่น 

กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมที่

ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนดได้แก่ กิจกรรมพบพระ กิจกรรมถวายเทียน

พรรษา กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมท าดีทุกวัน กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ 

ที่ท าให้เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน นอกจากนี้กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแข่งขัน

ฟุตบอลสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ยังท าให้เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตน

และผู้อื่น และเคารพสิทธิ รู้หน้าที่อดทนอดกลั้น กิจกรรมทัศนศึกษาไทย และกิจกรรมสืบสานภูมิ

ปัญญาไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ท าให้เด็กมีความร่าเริง มีน้ าใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ทางโรงเรียนได้ด าเนนิโครงการ และจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ที่สง่เสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการให้ครบ

ทุกด้าน สามารถอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักเรียนสามารถชว่ยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง มีความขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด และรู้จักพอเพียง รู้จักดูและ

รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน รู้จักมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย มีความเคารพ

และเชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น กิจกรรมท าดีทุกวัน กิจกรรมช่วยกันปิดพิชิตพลังงาน กิจกรรมประกอบอาหาร ซึ่งนักเรียนได้

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทุกระดับช้ัน และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผูอ้ื่นได้ท ากิจกรรมกลุ่มรว่มกัน ยอมรับความสามารถและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน 

รวมถึงพิธีการทางศาสนา เชน่ กิจกรรมพบพระ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตร

เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย-จีน เชน่กิจกรรมทัศนศกึษาจีน กิจกรรม

วันลอยกระทง กิจกรรมค่ายภาษาจนี เป็นต้น 
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รวมทั้งได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ

ไทย กิจกรรมค่ายภาษาจนี กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมแววอัจฉริยะ โครงการศลิปะการเรียนรู้

สร้างสรรค์ เป็นต้น ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา

และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน เช่น 

กิจกรรมทัศนศึกษา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมทัศนศึกษาเชียงใหม่ซูอควาเรียม กิจกรรมทัศน

ศึกษาหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์ กิจกรรมทัศนศึกษาพระต าหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขา

เชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริม

ความสามารถและความกล้าแสดงออกใหก้ับเด็กอย่างหลากหลายที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผ่าน

การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2562 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงได้จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริษัท วิจัยการเรียนรู้ จ ากัด มีการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา เพื่อ

เสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสร้างการมีส่วนร่วมและ

แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ผ่านทางการประชุมผู้ปกครอง และสมาคม

ผู้ปกครองและครูของโรงเรียน และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เช่น กิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา กิจกรรม

แข่งขันทักษะทางวิชาการกับองค์กรภายนอก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กและกิจกรรมเยี่ยม

ไข้เด็ก เพื่อเป็นการสง่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมี

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้อง

พยาบาล ห้องนาฏศิลป์ บ่อทราย เครื่องเล่นในร่ม และเครื่องเล่นสนาม รวมทั้งมีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน 

ล้างมือ ที่เหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งจัดการศึกษาปฐมวัยโดยจัดครูให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอน ตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรที่

ก าหนดให้ เช่น วิชานาฏศิลป์ วิชาพลศึกษา และวิชาภาษาจีน และการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอน

จบการศึกษาปฐมวัย เข้าสอนครบทุกห้องเรียน และมีครูผู้เลี้ยงดูเด็กช่วยดูแลเด็กทุกห้องเรียน ซึ่งครูผู้

เลี้ยงดูเด็กได้ผ่านการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน รวมทั้งได้จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน มีการ
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พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีทักษะ มีความเช่ียวชาญในด้านการจัดประสบการณ์ ใช้ประสบการณ์ส าคัญ

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ให้เด็กได้ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้

สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายตามหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก เช่น บัตรภาพ บัตรค า สื่อสามมิติและ

สื่อเทคโนโลยี มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น แหล่งเรียนรู้สวน

เกษตรพอเพียงโดยยึดหลักความพอเพียง มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดนางฟ้า และสวน

ผักสมุนไพร โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามพัฒนาการและความปลอดภัย 

โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ

รวมถึง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นและสวยงาม เพื่อให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคลและแบบกลุ่มเล่นแบบสร้างสรรค์ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 

พัฒนาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ที่ให้เด็กมี

อิสระในการเลือกเล่น เช่น มีสระว่ายน้ า มีของเล่นในห้องศูนย์การเรียน หนังสือนิทาน ในห้องสมุด      

สื่อแบบธรรมชาติ ที่หาได้จากรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ได้ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ      

ทุกห้องเรียน มีการจัดตารางเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกห้องเรียนมีการจัดตารางเข้าใช้แหล่งเรียนรู้

อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

โรงเรียนมีการระดมความคิดร่วมกันในการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนการ

วิเคราะห์ นโยบายการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการ

สอน การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่

สอดคล้องกับต้นสังกัดและนโยบายของมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงวิทยา และหน่วยงานต้นสังกัด 

ตลอดจนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา ซึ่งมีการบริหารอย่างเป็นระบบ สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งอ านวย

ความสะดวกให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

และพัฒนาครู เช่น การบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนของของครูและเด็ก การเรียนรู้ของครูผ่านอินเทอร์เน็ตครูสามารถน าความรู้ที่

ได้มาพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ

และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู เช่น สื่อสารสนเทศผ่านระบบดิจิตอล 

(โรงเรียนมี Smart TV ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ) คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริน้ส์และเครื่องถ่ายเอกสาร ทีว ีเครื่องเล่นเครื่องเสียง ส าหรับจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน

การสอนของครูในแต่และช้ันเรียนและใช้ในห้องนาฏศิลป์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด 

รวมทั้งจัดวัสดุและอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อให้ครู

น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก เชน่ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 

แผนการสอน สื่อนวัตถกรรม สื่อรูปภาพส าหรับครู 
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ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

และใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานได้รับรู้ มีความ

เข้าใจที่ตรงกันและให้ความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 

โดยก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี ระเบียบการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากร การจัดท าค าสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียนและด าเนินงานตามระบบ PDCA รวมทั้งสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไป อีกทั้งได้สง่เสริมให้มกีารพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ท าให้การจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากเกียรติบัตร วุฒิบัตร 

โล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลต่าง ๆ นอกจากนี้มีการนิเทศการสอน และให้

ข้อเสนอแนะกับคณะครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก มีการประชุม

กลุ่มย่อยในระดับสายช้ันเกี่ยวกับระเบียบหลักการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อ

รับฟังปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม  โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน ผู้บริหารร่วม

กิจกรรมที่จัดขึน้ ทั้งกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รวมทั้งกิจกรรมวันส าคัญตามเทศกาลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 โรงเรียนได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือมาใช้ในการ

วางแผนด้านวิชาการและการจัดการ โดยจัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือนเพื่อให้ครูและ

บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โดยให้ทุกคน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การจัดท า ซึ่งแยกความรับผิดชอบตามฝ่ายงาน มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และแบ่ง

สายงานการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งมีการประเมินผล

โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ และมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ

วางแผนและพัฒนาการท างานให้มปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

โรงเรียนได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง คือหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดยน าหลักสูตรสถานศึกษามาจัดท าแผนจัดประสบการณ์ และได้เข้า

ร่วมโครงการพัฒนาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับบริษัทวิจัยการ

เรียนรู้ จ ากัด รวมทั้งเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการนี้ให้

ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยว่าเป็นช่วงที่เด็กสามารถเรียนรู้และการจดจ าสูงสุด จึงเป็นช่วงที่ต้อง

วางรากฐานที่ดี และส่งเสริมให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนยังมีการ

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และได้จัด



   ห น้ า  | 82 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยน าหลักสูตรท้องถิ่นการใช้ภาษาจีนมาใช้ 

เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

จัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การจัดการเรียนรู้

ทั้งวัฒนธรรมไทยและจีน โดยผ่านกิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมไหว้พระจันทร์ 

กิจกรรมบ๊ะจ่าง มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลจากการบันทึกข้อมูลในแบบระเบียนย่อ มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดประสบการณ์ด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ    

โดยเจา้ของภาษา ผา่นกิจกรรมการเรยีนรู้ตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมพี่ผู้น าหนา้เสาธง กิจกรรมภาษาจนีวันละ

ค า กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น 

กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดลอง

ต่าง ๆ และช่วยกันสรุปผลที่เกิดขึ้น โดยกระบวนการคิด วิเคราะห์และประมวลผล จนได้ค าตอบ 

กิจกรรมปลูกผักในแปลงเกษตรซึ่งเด็กจะได้ลงมือท าตั้งแต่การเพาะเมล็ดแล้วดูแลไปจนถึงระยะเติบโต

และเก็บเกี่ยว กิจกรรมแววอัจฉริยะ   เด็ก ๆ จะได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจด้วยตัวเอง รวมทั้ง

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่แข็งแรง เชน่ กิจกรรมกีฬาส ีกิจกรรม โยคะและกิจกรรมว่ายน้ า 

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยังสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ผ่านทางการ

ประชุมผู้ปกครอง และชมรมผู้ปกครอง ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เช่น 

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับองค์กรภายนอก กิจกรรมกรีฑาสัมพันธ์ กิจกรรมหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง 

ท าให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ และสังคม 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและมีความสุข โดยเน้น

ให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่นกิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อให้เด็กเรียนรู้การประกอบ

อาหารอย่างง่ายและเด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง กิจกรรมกีฬาสี โครงการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์และ

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้า กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา และกิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการ 

เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย และเนื่องด้วยในปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงได้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย” ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก

ระดับปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการคิดซึ่งให้เด็กได้ลงมือท า ได้คิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 

และการท างานร่วมกับเพื่อนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมทักษะภาษาจีนเช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมภาษาจีนวันละค า

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาจนีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและมีความสุขกับสิ่งที่ได้ท า     

ท าให้เด็กได้รับประสบการณต์รงได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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             โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เช่น 

โครงการพัฒนาห้องสมุดและรักการอ่าน โครงการปรับสภาพภูมทิัศนใ์นสถานศกึษา โครงการเรียนรู้วิถี

พอเพียง กิจกรรมพัฒนามุมประสบการณ์ กิจกรรมไหว้พระจันทร์ กิจกรรมบ๊ะจ่าง กิจกรรมตรุษจีน 

กิจกรรม school cleaning และกิจกรรม ICT ตามนโยบายกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่

อนุบาลจนถึงการศกึษาขั้นพืน้ฐานของรัฐบาล สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงแก่เด็กนักเรียน มีการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย อีกทั้งมีการจัดตารางเข้าใช้แหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

ภายในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศช้ันเรียน ป้ายนิเทศต่าง ๆ ตามหน่วยการเรียนและเทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมความสนใจให้แก่เด็ก มีพื้นที่แสดงผลงานเพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจในผลงานของตนและ

ร่วมชื่นชมกับผลงานของเพื่อนๆ มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 

ห้องศูนย์การเรียน ห้องสมุด ห้องนาฎศิลป์ ศาลาธรรม เครื่องเล่นในร่ม  เครื่องเล่นสนาม สระว่ายน้ า 

และสวนเกษตรพอเพียง มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเบือ้งตน้ให้กับเด็ก 

ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยการใช้

เครื่องมือการวัด ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง และด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูรายงาน

ผลการพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกแบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและครู

จัดท าสมุดบันทึกสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน แบบบันทึกคุณธรรมจริยธรรม แบบบันทึกสุขภาพ

อนามัย แบบบันทึกความดี การสังเกตพฤติกรรมเด็ก การบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ผลงาน

นักเรียน และน าข้อมูลที่ได้มาจัดรายงานวิจัยช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก รวมทั้งครูจัดกิจกรรม

ส่งเสริมทักษะภาษาจีน ทักษะภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี เช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมภาษาจีนวันละค า กิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ กับองค์กรภายนอก 

การจัดกิจกรรมจบหลักสูตร และกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการสู่สายตาของผู้ปกครอง และ

บุคลากรภายนอก 

ครูมีการประชุมน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง

การจัดประสบการณ์ของครู รวมทั้งผู้บริหารมีการประชุมผู้ปกครองในทุกปีการศึกษา การเยี่ยมบ้าน

เด็ก เพื่อทราบข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคล และเสนอความคิดเห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกับผูป้กครองตอ่ไป 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศกึษา 2562 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

รวม ยอดเยีย่ม 

 

สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อสาร และ    

การคิดค านวณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ

การอ่าน การเขียนสื่อสาร และการคิดค านวณ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้แก่ กิจกรรมการพูดหน้าเสาธงโดยพูด

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนหน้าเสาธง กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ กิจกรรม

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ภาษาจีนในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวด

ร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน กิจกรรมวันบ๊ะจ่าง กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์  

กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน  รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าสอบวัดระดับ

ความรู้ทางด้านภาษาจีน HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi) และYCT (Young Chinese Test) ทั้ งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรม

สอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 และสร้างความตระหนักใหค้รูผู้สอนในระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มัธยมศกึษาปีที่ 3 

และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนสื่อสาร และการคิด

ค านวณ เตรียมความพร้อมในการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาโดยเน้นให้ครูผู้สอนทุก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร

สถานศกึษา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝกึทักษะการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกระดับช้ันได้ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน และเข้าร่วม

โครงการพัฒนาห้องสมุด  เช่น กิจกรรมพี่เล่าน้องฟัง กิจกรรม Book fair รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายศิลปะ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้

มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน

รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี และมีความรู้เท่ าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยกิจกรรม วิชาการ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง และกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เชื่อมองค์

ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 

และผลผลิต เช่น วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการออกแบบ ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ และ

โครงงานอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนศลิป์ – จีน, วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา STEM, วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้

นักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มกันท า มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น 

ครูมีการวัดความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และท าการสอนซ่อมเสริมนักเรียนในการแข่งขัน 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) โดยได้รับรางวัลเหรียญทองการ

แข่งขันแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการแข่งขันหุ่นยนต์แบบต่าง ๆ และเป็นตัวแทน

การแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสุโขทัย และเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนีไ้ด้จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักสูตรและส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยผ่านสื่อการ

เรียนรู้และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย 

โรงเรียนได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาให้เหมาะสมกับผูเ้รียน โดยยืดตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ โดยฉพาะทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละการประยุกต์ใชค้วามรู ้ก าหนดรูปแบบการวัดผลและ

ประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้วิธีการที่

หลากหลายและประเมินจากสภาพจริงใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้

แต่ละระดับช้ัน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันให้มีผลการ

เรียนอยู่ในระดับดี ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พื้นฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 การประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษปีที่ 1 การทดสอบความสามารถ

พืน้ฐานผู้เรยีนระดับชาติ (NT) ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 และการจัดคา่ยเตรยีมความพร้อม

ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเน้นให้ครูผู้สอน

รู้จักผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและสอนซ่อมเสริม 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ได้จัด

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานในการท างานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาต่อโดยมีการจัดให้มีกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.6 และ มีกิจกรรมแนะแนว

การศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน ในเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ การจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

ผูเ้รียนมีความรู ้เข้าใจและมีทักษะเบือ้งตน้ในงานอาชีพ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

การประกอบอาชีพที่ตรงตามความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ และทักษะการท างาน ดังนั้นฝ่าย

บริหารวิชาการและงานแนะแนว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนว “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ

ความส าเร็จในชีวิต” การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการการสร้างแรงบันดาล

ใจให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ในการเรียน รวมถึงตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ใน

ระดับอุดมศึกษา และเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดย

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผศ.นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในคาบเรียนวิชาแนะแนว ในระดับช้ันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัดความสนใจ บุคลิกภาพ และทักษะของตนเองและให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการจัดการแนะแนวการศกึษาจากสถาบันการศึกษาต่าง 

ๆ จัดกิจกรรมตามความถนัดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ(ชุมนุม) ในระดับช้ันต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความ

ช านาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของ

ตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพต่อไป และสาระการเรียนรู้ต่างๆ ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมงานอาชีพเกษตรกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้

ดอก การจัดสวน การขยายพันธ์พืชโดยใช้เทคโนโลยี งานอาชีพ ด้านงานคหกรรมการจัดท าอาหาร   

งานอาชีพด้านงานประดิษฐ์ การร้อยมาลัย การแกะสลัก การประดิษฐ์ของช าร่วยงานอาชีพ ด้านงาน

คอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร ์กฎหมาย   

การจัดกิจกรรมวิชาการ มีการจัดการเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันเด็กมีการจัด

ซุ้มขายอาหาร การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การแสวงหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และชุมชน
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ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ และเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้รู้จักในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีจุดเด่น มาเรียนรู้ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง

ให้กับผู้เรียนและยังท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ในความรักท้องถิ่นและ

อนุรักษ์สิ่งที่มคีุณค่าในท้องถิ่น 

โรงเรียนได้ก าหนดการออกแบบ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมในทุกระดับชั้นพรอ้มมอบเกียรตบิัตรให้กับผูเ้รียนที่มมีารยาทดี มีวนิัยเป็นประจ าทุกเดือน และ

จัดอบรมระเบียบวินัย มารยาทต่าง ๆ มีการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียน และสภานักเรียนเป็นผู้ดูแลเรื่อง

ระเบียบวินัย ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวัน

ส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมท าดีมีคนเห็น กิจกรรมจิตอาสาท าความดี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      

ยุวกาชาด และกิจกรรมฉงซินแบ่งปันความสุขสู่สังคมโดยสภานักเรียนรวมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรม

ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นต้น รวมทั้ง

สถานศกึษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงทางด้านความภูมิในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย โดยผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน่ กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนช้ัน ป.5 ที่เวียงกุมกาม

, นักเรียนช้ัน ม.2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, นักเรียนช้ัน ม.3 ไหว้พระในเมืองเชียงใหม่ และ 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เวียงกุมกามศิริศิลป์ ,กิจกรรมการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ,กิจกรรมการประกวดท าพานไหว้ครู ,กิจกรรมการประกวดกระทงล้านนา ,กิจกรรม

การประกวดหนูน้อยนพมาศ ,กิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ,กิจกรรมค่ายสังคมฯ 

ป.5 ภายใต้หัวข้อ “งานวัด” ,กิจกรรมในวันวิชาการ  ในหัวข้อ “มหกรรมวันวิชาการผสานวัฒนธรรม” 

และกิจกรรมชุมนุมและชมรม ที่มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ชุมนุมนาฏศิลป์ ชุมนุมดนตรี

พืน้บ้าน ชุมนุมโขน ชุมนุมท้องถิ่นล้านนา ซึ่งกิจกรรมรวมถึงโครงการต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ท าใหน้ักเรียน

ได้ลงมอืงปฏิบัติจรงิ ท าให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และตระหนักถึงความภูมิใจท้องถิ่น และความเป็นไทย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

โดยก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียนทั้งด้านการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการให้

ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้เรียนด้วยการแนะแนวและการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง

ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค รวมทั้งมีการจัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม และการอบรมคุณธรรมทุกช้ันเรียน มีการส่งเสริม

กิจกรรมด้านดนตร ีนาฎศลิป์ไทย นาฎศลิป์จีน กีฬา กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ไทย จนี กิจกรรม

ทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้แบ่งปัน 

และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมชมรม               
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ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น 

กิจกรรมชมรมทางด้านกีฬาที่หลากหลาย ทั้งชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายตามความถนัด และส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับผู้เรียน จากโรงพยาบาลแมค

คอร์มิค และรวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ เรียนที่ เข้มแข็ง             

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผึ้ง โดยโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับทอง นอกจากนี้ยัง มีการประเมินภาวะโภชนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูงของผู้เรียน เพื่อน าข้อมูล

เปรียบเทียบสมรรถภาพตามเกณฑ์และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับผู้เรียน ในด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพทางดนตรีที่หลากหลายให้กับผู้เรียนทั้งใน

ด้านนาฎศิลป์ไทย นาฎศิลป์จีน ดนตรีไทย ดุริยางค์ สิงโตมังกร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง             

การประกวดร้องเพลงจีน การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันเด็กส่งเสริมการแสดงออก 

กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมค่ายศิลปะ ค่ายสุขศึกษาพลศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหส้มบูรณ์แข็งแรง 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

 โรงเรียนมีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับริบทของ

สถานศึกษา ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมี

การจัดท าแผนพัฒนาระยะ 3 ปี จากการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี มีการก าหนดค่าเป้าหมาย มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดการประชุมผูป้กครองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา เพื่อรับ

ฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาร่วมกันรวมทั้งโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชน และองค์กร

ภายนอกจนเกิดเป็นความร่วมมือแบบสองทาง เช่น ร่วมกับชุมชนจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือ

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในด้านภาษาจีน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับ

คณะกรรมการอ านวยการมูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่า และร่วมกิจกรรมการแสดงในวันส าคัญ และวัน

เทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริม

ทักษะอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมชมรมเสริมทักษะทางด้านดนตรีไทย ดนตรีจีน นาฎศิลป์ไทย 

นาฎศิลป์จีน กีฬาเทเบิลเทนนิส ฟุตบอล บาสเกตบอล ชมรมหุ่นยนต์ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
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พัฒนาครูและบุคลากรจัดอบรม ภายในสถานศึกษา เช่น กาอบรม การวางแผนจัดท างบประมาณ   

การอบรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี รวมทั้งการส่งครูเข้ารับการพัฒนาและอบรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง ภายนอกสถานศกึษา  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรยีนรู้ของผูเ้รียน 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีส่วนร่วมของผูท้ี่

เกี่ยวข้อง มกีารจัดท าแผนพัฒนาระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ PDCA โดยวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษา โดยน าแผนไปปฏิบัติ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและได้ยึดหลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงวิทยา  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อร่วมตัดสินใจช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งจัดการประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องทุกปี

การศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและพัฒนาร่วมกัน มีการจัดท าโครงการพัฒนางาน

ด้านวิชาการ เชน่ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน โครงการเสริม

ทักษะการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน โครงการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นแบบอย่างในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน จากโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนราษฏร์

วิทยา(กวงตง) จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรทั้งภายในประเทศ 

และองค์กรในสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างหลากหลาย 

โรงเรียนได้มีการวางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และระดมความคิดเห็นจาก

การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง และเน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม โดยอิง

หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมี

ความเป็นไทย และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอังพึงประสงค์ มีความคิด

สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งด้านผลผลิต 

กระบวนการจัดการและปัจจัยต่าง ๆ โรงเรยีนได้พัฒนาหลักสูตรในทุก 5 ปี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณแ์ละ

ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยร่วมกันจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ ได้มกีารปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงปรับโครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
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โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมการอบรมภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสาน

สัมพันธ์ครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของครูและบุคลากรและสร้างทัศนคติเชิงบวก

ตลอดจนการฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมอบรมการวางแผนจัดท างบประมาณ กิจกรรมการ

อบรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี กิจกรรมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรม

สัมมนาภายนอกสถานศึกษาส าหรับครูผู้สอน กิจกรรมการอบรมภาษาจีนให้กับครูผู้สอนภาษาจีน โดย

ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กิจกรรมการศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ กิจกรรมการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ (HSK) ของครู

ไทยที่สอนภาษาจนี เป็นต้น 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งอาคารสถานที่ 

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการให้เพียงพอ มีความพรอ้มสามารถใช้งานได้สะดวก เกิดประสทิธิภาพต่อผู้เรยีน

สูงสุด โดยได้ด าเนินงานตามโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ในสถานศึกษาจัดสถานที่ภายในโรงเรียนให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามเทเบิลเทนนิส สนามบาสเกตบอล 

ห้องสื่อการเรียนรู้ ห้องนาฎศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย และดนตรีจีน ดนตรี

สากล หอ้งเรียนตน้แบบภาษาจนี  หอ้งคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทย และภาษาจนี หอ้งสมุด เป็นต้น จัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียนรวมทั้ง

ติดตัง้กล้องวงจรปิดในอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อผู้เรยีน 

ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนจัดให้มีระบบบบริหารจัดการการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ได้  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ทุกห้องเรียน ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจาย

สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โรงเรียนมีระบบการรับส่งเอกสารทางราชการ

โดยใช้ระบบ E-OFFICE และน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ทั้งในส่วนของงานทะเบียนและวัดผลงานวิชาการ และงานบริหารงบประมาณ งานห้องสมุด 

และมีการจัดท าการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน HSK ด้วยระบบออนไลน์ จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน รวมทั้งพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริบทของ

โรงเรียน 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

โรงเรียนได้ด าเนินการสง่เสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้

ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นกระบวนการ 

Active Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การคิด ค้นคว้า การลงมือ

ปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสื่อที่ครูประดิษฐ์เอง รวมไปถึงสื่อ ICT เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดี

ที่สุด และครูได้มีการจัดให้ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน ได้ไปทัศนศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้เรียนสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย บริเวณโรงเรียนจะมีห้องประกอบการที่พร้อมให้ผู้เรียนได้

ค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็น หอ้งสมุด หอ้งสบืค้น หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งศิลปะ หอ้งคณิตศาสตร์               หอ้ง

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ด้านเทคโนโลยี มีการตดิตั้ง โปรเจกเตอร์ สมาร์ททีวทีุกห้องเรยีนต้นแบบ มีการตดิตั้งทีว ีเครื่อง

เล่น ห้องเรียนทุกห้อง มีการจัดทัศนศึกษาทุกระดับช้ัน มีการน าเอาภูมิปัญญา เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

พร้อมปฏิบัติงานจริง ยกตัวอย่าง การเพนท์ร่ม การท าขนมไทย การต้องลายไทย ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้

ปฏิบัติงานทุกคน ในด้านการแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย บริเวณโรงเรียนจะมีห้องประกอบซึ่ง

นักเรียนได้ ใช้ห้องประกอบการ จากปี 62 มีห้องประกอบการ 24 ห้อง มีห้องประกอบการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ในแต่ละอาคารเรียนมีการติดตั้ง โปรเจกเตอร์เพิ่มในการเรียนการสอนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายทุกห้องเรียนและมีการติดตั้งสมาร์ททีวีในห้องศิลปะ เพื่อให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่ดีที่สุด รวมทั้งการมอบหมายงานโดยให้นักเรียนมีการสร้างโอกาสการเรียนรู้ได้โดยการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

พิพิธภัณฑ ์หอ้งสมุด ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

โรงเรียนได้เห็นความส าคัญในเรื่องการเสริมสร้างก าลังใจ และการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช้ความ

รุนแรง ใช้หลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่เน้นการแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่พร้อม ๆ กับความ

บ่มเพาะลักษณะนิสัยเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใช้หลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่ เน้นการ

แสดงออกถึงความรัก ความเอาใส่ใจพร้อม ๆ กับการบ่มเพาะลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียนโดยจัดให้มี

การด าเนินการส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกขึ้นในโรงเรียน เบื้องต้นทางโรงเรียนได้มีการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การสร้างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน” ให้กับคณะครูทุกคน เพื่อสร้างความตระหนัก ในเรื่อง

ของการสร้างวินัยเชิงบวก โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เพื่อให้มีผลที่เด็กรักที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีการกระตุ้นเตือนคณะ

ครูอยู่เสมอ เพื่อให้ครูเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของวินัยเชิงบวกกับเด็ก เป็นการเสริมให้

ก าลังใจและเป็นการแก้ไขพฤติกรรมให้ดีขึ้นอย่างถาวร การพัฒนาการกระตุ่นเตือนดังกล่าวเพื่อให้
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สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน โดยเด็กเป็นผู้มีความรู้ดี มีวินัย และคุณธรรม ที่มาจากการจัดการ

ช้ันเรียนเชิงบวก รวมทั้งครูมีการประเมินและตรวจสอบคุณธรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียน การสรา้งวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผล

ประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ตอบสนองความสามารถผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานหรือต่อ

ยอดความรู้ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละวิชา ในกิจกรรมชุมนุม ชมรมหลังเลิกเรียน เพื่อให้ผู้เรียน

ค้นพบความสามารถที่ตนเองสนใจ พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างความเป็น

ไทย-จีนได้อย่างเหมาะสม เช่นกิจกรรมไหว้พระจันทร์ เทศกาลบ๊ะจ่าง วันตรุษจีน ลอยกระทง รวมทั้ง 

งานวิชาการของโรงเรียนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมทั้งน าผลงานของผู้เรียนมาแสดงเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองหรือ ผู้ที่สนใจได้เห็นถึงศักยภาพในตัว

ของผู้เรียนทุกคน จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในวันเสาร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในทักษะ

ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายศิลปะ ค่ายสังคม ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายสุขศึกษาพลศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการทัศนศึกษานอกห้องเรียนในทุกระดับช้ัน มีการ

จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ฝึกใหผู้เ้รียนจัดท าป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ อาทิ

เชน่ วันพ่อ วันตรุษจีน วันคริสต์มาส และวันส าคัญต่าง ๆ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ

เรียนการสอนกระตุ้นการเรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน

ต่อไป ครูมีการท างานวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อน ามาปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้รียนรวมทั้ง

มีระบบการดูแลนักเรียนโดยมีการประสานผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนในกรณีตา่ง ๆ จัด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งตระหนักถึงการพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบที่ดีโดยจัดให้ครูมีการ

อบรมทุกคนเพื่อน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


