
รายชื่อเจาของผลงานดีเดนดานการจัดกจิกรรมการเรยีนรู
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพผูเรยีนตามจุดเนน

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 ป พ.ศ. 2557 (ภาคเรยีนท่ี 1)

เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
1. กลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาตางประเทศ
โรงเรยีนบางปะกอก
วทิยาคม

โรงเรียน
บางปะกอกวทิยาคม

ทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรค

ม4-ม6 กจิกรรมละคร
ภาษาอังกฤษ เร่ือง Alice
in Wonderland

2. นางสาวพกุิล แสนชัยนาท โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

ทักษะการคดิขัน้สูง ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
ปริศนาหาคําดวยลําดับ

3. นายณฐพรรษ พูพวง โรงเรียน
บางปะกอกวทิยาคม

ทักษะการสื่อสาร
อยาสรางสรรค

ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
ภาษาใชปลูกฝงคณุธรรม
อยางไร

4. นางสาวรุจิเรจฉอยทมิ โรงเรียน
บางปะกอกวทิยาคม

ทักษะชีวติ กจิกรรมการเรียนรูพุทธ
ศาสนา

5. นางสาวจิราภรณ  ดอกนารี โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

การแสวงหาความรู
เพื่อการแกปญหา

ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
การเตรียมสารละลาย

6. นางวรรณ ี แสงเดอืนฉาย โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

ทักษะการคดิ
ขัน้สูง

ม 1- ม3 องคประกอบของสารเนื้อ
เดยีว

7. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม 4- ม
6

กจิกรรม คุณธรรม
จริยธรรมในการใช
เทคโนโลยี

8. นางจิณณพัตจันทบูรณ โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

ทักษะชีวติ ม 1- ม
3

กจิกรรมการเรียนรู
ออกแบบโนมนาวใจ  ให
ปลอดภัยจากบุหร่ี

9. นางสาววรรณรัตน ไชยพร
ประสทิธิ์

โรงเรียนบางปะกอก
วทิยาคม

การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม 1- ม.
3

การสรางสื่อเทคโนโลยี
(ICT) ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
บนเครือขายคอมพวิเตอร

10. นางสาวจีระภา มหีวาย
หลมึ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม1-ม3 Edmodo Social Network

11. นางสาวผาณติ  เชาวพานชิ โรงเรียนโยธินบูรณะ มทัีกษะการคดิ ม1-ม3 กจิกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู

12. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวญิญา โรงเรียนโยธินบูรณะ การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

ม1-ม3 กจิกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
การตัง้คําถามเพื่อแสวงหา
ความรู



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
13. นางเบ็ญจมาศ วจิิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ การใชเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู
ม4-ม6 กจิกรรมและหนวย

การจัดการเรียนรู
สวนประกอบของเคร่ือง
คอมพวิเตอร

14. นางกันยากร ทดัภูธร โรงเรียนโยธินบูรณะ ทักษะการคดิ ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรูพันธะ
เคมแีละพันธะไอออนกิ

15. นายวทิวสั  ศรบีัณฑติ
มงคล

โรงเรียนโยธินบูรณะ ทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรค

ม4-ม6 กจิกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
ผลติหนังสัน้

16. นางสาวปรศินา ตันตเิจรญิ โรงเรียนโยธินบูรณะ ทักษะชีวติ ม4-ม6 พลเมอืงดี สังคมไทยสังคม
โลก

17. นางสาวอุทุมพร ชื่นวญิญา โรงเรียนโยธินบูรณะ การแสวงหา
ความรูเพื่อ
แกปญหา

ม4-ม6 กําหนดประเด็นศึกษาเพื่อ
แกปญหา

18. นางสาวจันทรตรเีศรษฐา
ววิัฒน

โรงเรียนโยธินบูรณะ การบูรณาการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง

ใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูมทัีกษะการคดิ

ม1-ม3 กจิกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
การสบืพันธและการ
เจริญเตบิโตของพชื

19. นางสาวกนกวรรณ คงธน
ชุณหพร

โรงเรียนโยธินบูรณะ การแสวงหาความรู ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

20. นางสมปอง  เอ่ียววงศ
เจรญิ

โรงเรียนวมุิตยาราม
พทิยากร

ดานความพอเพยีง ม3-ม1
ม4–ม6

โครงการ การจัดกระบวน
การเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

21. นางสาวเพ็ญศร ี มุกดาหาร โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ทักษะชีวติ ม4-ม6 จติอาสา

22. นางสาวศรินิทรธร ศรี
พลอย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค

ทักษะชีวติ ม4-ม6 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน

23. นางสาวบุตรยีา รัตนมณี โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

อยูอยางพอเพยีง ม4-ม6 อัปสรสวรรคใสสะอาด
เพยีงพอเพื่อพอ

24. นางสาวพรพรรณ ศรสีริิ
รัตน

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

อยูอยางพอเพยีง ม4-ม6 อัปสรสวรรคใสสะอาด
เพยีงพอเพื่อพอ

25. นางสาวอุบล  รังสติวัธน โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ทักษะชีวติ ม4-ม6 จติอาสา

26. นางสาวอัจฉรา  พทิักษเสรี
ธรรม

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ดานความสามารถ
และทักษะการใช

โตวาทีภาษาอังกฤษ/
English on Tuesday



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ

27. นายสทิธิ์ขนษิฐ  อาจหาญ โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ดานความสามารถ
และทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู

ม1–ม3 Portfolio Electronic

28. นางสาวบุญม ี พมิพบุตร โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ทักษะการสื่อสาร
ตามชวงวัย

ม1-ม3 พาทีสรางสรรค

29. นางสาววารุณ ี ศโรภาส โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

มุงม่ันในการศึกษา ม4-ม6 เปาหมายการศึกษาตอ

30. นางสาวสธุาสนิดีวงโตด โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ดานแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

ม1-ม3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู

31. นายจิรภาส   อาภามาสกุล โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม4-ม6 Short  Film

32. นางสาวธัญลักษณ  ละออง
แกว

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

ทักษะการคดิขัน้สูง ม4-ม6 ตลาดความรูสู AEC

33. นางนาฏณฎาชมภูนุช โรงเรียนมหรรณ
พาราม

ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม.1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู

34. นางอังศนา  เกิดบุญสง โรงเรียนมหรรณ
พาราม

การแสวงหาความรู โครงการรักการอาน

35. นางสาวอรวรรณ  วภิา
โตทัย

โรงเรียนมหรรณพา
ราม

ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

36. นางสาวพรพพิล  เครอื
วรรณ

โรงเรียนมหรรณพา
ราม

การใชภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรูผาน
การใชเว็บไซต

37. นายวชัิย ลขิติพรรักษ โรงเรียนศีลาจาร
พพัิฒน

บูรณาการทุกทักษะ ม4-ม6 กจิกรรมหลากหลาย

38. นางสาววราลักษณ  จันทร
ลอย

โรงเรียนสุวรรณา
รามวทิยาคม

ดานการใช
ภาษาตางประเทศ

ม4-ม6 หนวย/แผน
4 ช่ัวโมง

39. นางสาวชุตมิา  รอดสดุ โรงเรียนสุวรรณา
รามวทิยาคม

บูรณาการ
การแสวงหาความรู
การคดิ ทักษะชีวติ
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม4 –ม6 1 หนวยฯ 18 ช่ัวโมง
ในและนอกเวลาเรียน
2 โครงการเศรษฐกจิ

พอเพยีงกับ ภารกจิสณ.
รักษน้ํา

40. นางรัตนาอุทก
โรงเรียนสุวรรณา
รามวทิยาคม

บูรณาการ
ดานทักษะชีวติและ
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม4 –ม6 หนวย/แผนเศรษฐกจิ
พอเพยีง



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู

41. นางสมศร ี  คงสวุรรณ
โรงเรียนสุวรรณา
รามวทิยาคม

บูรณาการ
ทักษะการคดิและ
การสื่อสารอยาง
รางสรรค

ม1 –ม3 หนวยการเรียนรู
เร่ือง  หนวยพื้นฐานของ

สิ่งมชีีวติ 9 ช่ัวโมง

42. นางอุราภรณ  พรอมมา โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

ดานการแสวงหา
ความรู

ม.1 -ม3 กจิกรรมและแผนการ
จัดการเรียนรู 4 ช่ัวโมง

ระบบนเิวศ
43. นางสาวน้าํฝน วรฉัตร โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม
ดานทักษะการคดิ
ดานสูง

ม.4 -ม6 กจิกรรมโครงงาน

44. นายณฐัพล  ปนเขยีน โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

ดานการใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม.4 -ม6 กจิกรรมการเรียนรู
เทคโนโลยี

45. นางจรูญ  ทองธัญญะ โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

ดานทักษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม.1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู
ภาษาไทย

46. นายชาตร ี จินดามณี โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

ทักษะชีวติ ม.1-ม3
ม.4-ม6

การจัดการเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพยีงเนนวจิัย

เปนฐาน
47. นางลัดดา  เสอืสบืพนัธุ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม
ดานเทคโนโลยี ม.4-ม6 GSP

48. นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

การใชภาษา
ตางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร

ม.4-ม6 กจิกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

49. นางสาวจุฑาทพิย   นุช
ถนอม

โรงเรียนแจงรอน
วทิยา

บูรณาการครบ
ทุกทักษะ

ม1– ม3 หนวยระบบนเิวศใน
ทองถิ่นแจงรอน 12 ช่ัวโมง

50. นางสาวนติยา
เจรญินเิวศนุกูล

โรงเรียนแจงรอน
วทิยา

บูรณาการครบทุก
-ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
-มทัีกษะการคดิ
-มทัีกษะชีวติ
-มทัีกษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม3- ม4 การจัดการเรียนรู
VDO

51. นายศุภกิตติ์   บุญเตี้ย โรงเรียนแจงรอน
วทิยา

บูรณาการครบทุก
-ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
-มทัีกษะการคดิ

ม1-ม3 แผนการจัดการเรียนรู



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
-มทัีกษะชีวติ
-มทัีกษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค

52. นางสาวสรนินา  รักอนันต
ชัย

โรงเรียนวลนรดศิ
วทิยาคม  รัชมังคลา
ภิเษก

ดานทักษะการคดิ ม4-ม6 -แผนการจัดการเรียนรู
-กจิกรรม 12ชม.

คณติสรางสรรค งานรักษ
53. นางกุหลาบ  เจียมอุทศิ

ศักดิ์
โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ดาน 5 มทัีกษะชีวติ ม4-ม6 วชิาเพิ่มเตมิ
การเพาะเห็ดและถั่วงอก

54. นายอดศิร ขาวสะอาด โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ดานทักษะการคดิ ม1-ม3 แผนการจัดการเรียนรู
รายบุคคล

55. นางสาวพชิชุดา นวมนอง
บุญ

โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

การใช
ภาษาตางประเทศ

ม4-ม6 แผนการจัดการเรียนรู

56. นายชานนท  เชื้อธนะ
ภญิโญ

โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

มีทกัษะการคิด ม4 -ม6 แผนการจัดการเรียนรู
วาดภาพตกแตงภายใน

57. นายชาครติ  เอ่ียมเจรญิ โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ดานการใช
เทคโนโลยี

ม4 -ม6 แผนการจัดการเรียนรู

58. นางอมรรัตน  เกตุใหญ โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ดานการแสวงหา
ความรู

ม4 -ม6 กจิกรรม
พรอมแผน

59. นางสาววมิล  แสงนาค โรงเรียน
นวลนรดศิวทิยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ดานการใช
เทคโนโลยี

ม4 -ม6 หนวย
กจิกรรม

60. นางสาวประภารัตน อรณุ
ภู

โรงเรียนนวมนิทรา
ชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ม 1- ม3 กจิกรรมและหนวยฯ
เราคอือาเซยีน

61. นางจันทรเจา  เถยีรทวี โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ  สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ทักษะการคดิขัน้สูง ม 1- ม3 แบบฝกอานวเิคราะห
ขอเท็จจริงและขอคดิเห็น

62. นายพทุธัย เพื่อรอดวงษ โรงเรียนนวมนิทราชินู
ทิศ  สตรีวทิยา  พุทธ
มณฑล

การใชเทคโนโลยี ม 1- ม3



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู

63. นางสุดารัตน    ณฎัฐมบีุญ โรงเรียนนวมนิทราชิ
นูทิศ  สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

การบูรณาการตาม
จุดเนน

ม 1- ม3 กจิกรรมและหนวย
เคร่ืองใชไฟฟาและ
กําลังไฟฟา

64. นางชุลพีร เนอืงศรี โรงเรียนนวมนิทราชิ
นูทิศสตรีวทิยา  พุทธ
มณฑล

ทักษะชีวติ ม 1- ม3

65. นางเต็มดวง   ชาญฤทธิ์ โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

การใชภาษาอังกฤษ ม 1- ม3 TEMDUANG MODEL

66. นางสาวกนษิฐา  หลักดี โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

การแสวงหาความรู
และทักษะการคดิ

ม 1- ม3 กจิกรรมและหนวย
พาราโมลา

67. นายจุมพล     ปญจะ โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ  สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ทักษะชีวติ ม 1- ม3 เร่ืองดนตรีและสังคม

68. นางสาวเกวลนิ  อังคณากร โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ  สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ทักษะฃวีติ ม 1- ม3 กจิกรรมและหนวย
แผนการจัดการเรียนรู
“เจาสัวนอย”

69. นางจุไรรัตน  ปงผลพลู โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

การบูรณาการ ม4-ม6 การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานเร่ืองการวคิราะห
ขอมูล

70. นางสาวสดุารัตน  คําผา โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

การบูรณาการ ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
โครโมโซม

71. นางอังศณา  บุญเฉลมิศักดิ์ โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ทักษะชีวติ ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
สังคมของเรา

72. นางสาวเพ็ชรชมพู พชิุ
พันธเดชา

โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

คดิวเิคราะห ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
ผลกระทบท่ีเกดิจากการใช
พลังงานและสิ่งแวดลอม

73. นางสาวขนษิฐา ปราชญ
วทิยา

โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
ทักษะกฬีายูโด

74. นายฮาด ี บนิดูเหล็ม โรงเรียนนวมนิ
ทราชินูทิศ สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

คดิวเิคราะห ม 4-ม.6 การคดิวเิคราะห
สังเคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธกับบทเพลง

75. นางอุทัยวรรณ  นลิดํา โรงเรียนนวมนิ ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
ทราชินูทิศ  สตรีวทิยา
พุทธมณฑล

ศิลปการพับผาเช็ดหนา

76. นาย ซุปเปอร  สุกันทา โรงเรียนราชนันทา
จารย สามเสน
วทิยาลัย 2

การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม 4- ม.
6

กจิกรรมการเรียนรูดวย
CAI

77. นางสาวศรินิภา มางาม โรงเรียน ทีปงกรวทิยา
พัฒน(วัดนอยใน)ใน
พระราชูปถัมภฯ

ใชภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

English Communication
(VDO)

78. นางสาววรรณวภิา ภูมาก โรงเรียน ทีปงกรวทิยา
พัฒน(วัดนอยใน)ใน
พระราชูปถัมภฯ

การแสวงหาความรู สิ่งประดษิฐเพื่อโลก
อนาคต

79. นางสาวแกว  สกุลเสรมิ
ไกรศรี

โรงเรียน  มัธยมวัด
นายโรง

ดานการใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

VDO

80. นางสาวทพิยภาภรณ
สะเดา

โรงเรียนมัธยมวัด
นายโรง

ดานการใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม4–ม6 VDO

81. คณะครูโรงเรยีนมัธยม
วัดดาวคนอง

โรงเรียนมัธยมวัด
ดาวคนอง

-ทักษะชีวติ
-อยูอยางพอเพยีง
-มุงม่ันในการศึกษา

ม.1 -ม3
ม.4-ม6

กจิกรรม
ท้ังโรงเรียน

82. นางสาวรัตนาภรณศริวิัฒน โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

การสื่อสาร

83. นางณัฐชานันท  อภชิากิตติ์
วงษ

โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

84. นายสมพร  กตะศลิา โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

85. นางสาวนติยรด ี  จันทนาม โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

ทักษะชีวติ

86. นางสาวอนสุรณ  เด็ดขาด โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

87. นางสวนขวัญ  สกุลชาง
อโศก

โรงเรียนทวธีาภิเศก
บางขุนเทียน

88. นางสาวมนัญญารมัยฐติมิา โรงเรียนราชวนิติบาง
แคปานขํา

การใชภาษาอังกฤษ กจิกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ

89. นางสรอย   เสรมิพล โรงเรียนราชวนิติบาง
แคปานขํา

ทักษะชีวติ ม 4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

90. นางสาวพรพนา  พวงเพชร โรงเรียนราชวนิติบาง
แคปานขํา

ทักษะชีวติ ม 1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู

91. นางสาววริวรรณ  จิตต โรงเรียนพทิยาลง ทักษะชีวติ ม1–ม3 วธีิการคุมกําเนดิ



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
ปราณี กรณพทิยาคม

92. นางธมกร   ประทุมรัตน โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

ทักษะการคดิขัน้สูง ม1–ม3 อัตรา อัตราสวน
อัตราสวนท่ีเทากัน

93. นายศุภณัฐ  นาคแจมใส โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

การแสวงหาความรู ม1–ม3 การอานพจิารณา
วรรณกรรมและวรรณคดี

94. นายกิตติ โพธิ์ออน โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม1–ม3 การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

95. นายรณฤทธิ์  พมิพบงึ โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

มทัีกษะสื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม1–ม3 การเขยีนและการพูด
โฆษณาสนิคา

96. นายทศพล     ดกีระจาง โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

อยูอยางพอเพยีง เรียนรู เคยีงคู อยูอยาง
พอเพยีง

97. นางจิราภรณแจมปรชีา โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

มุงม่ันในการศึกษา ยอนยุค เจาะเวลา คนหา
ยุโรปยุคกลาง

98. นายจรูญ  แตงอุไร โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

ทักษะชีวติ ม4–ม6 การเปรียบเทียบการ
เตบิโตของพชื

99. นางกฤตยาภรณ   ขันตี โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

แสวงหาความรูเพื่อ
แกปญหา

ม4–ม6 กรด – เบส

100. นายกิตติ โพธิ์ออน โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม4–ม6 การใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกับการประกอบ

อาชีพ
101. นางนุชจิรา  แจมกระจาง โรงเรียนพทิยาลง

กรณพทิยาคม
การใช
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

ม4–ม6 Take care!

102. นางธมกร   ประทุมรัตน โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

ทักษะการคดิ ม4–ม6 การใหเหตุผลดานอุปนัย
และนรินัย

103. นายบรรจบ คําเพราะ โรงเรียนพทิยาลง
กรณพทิยาคม

มทัีกษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรค
ตามชวงวัย

ม4–ม6 การพูดเลาเร่ืองท่ีตนเองชื่น
ชอบหรือประทับใจจากการ
ฟง การดูและมารยาทใน
การฟง การดูและ การพูด

104. นายสมชัย  ทองคาํสุก วัดรางบัว บูรณาการ ม1-ม3 โครงการปลูกผกัปลอด
สารพษิเศรษฐกจิพอเพยีง

105. Miss LezelFernaudez วัดรางบัว การสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ
106. นางสาวศริวิรรณพัฒนวลิัย วัดรางบัว การแสวงหาความรู

และการใช
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

107. นางบงัอร  เลศิบํารุงชัย วัดรางบัว บูรณาการ ม4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
SKA-AA Model : บันไดสู
การจัดการเรียนรูแบบ



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
MBPL

108. นางสาวกันยารัตน วงษ
วบิูลยสนิ

วัดอินทาราม ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

109. นายรัศมิ์ชัย   ศรชีาติ วัดอินทาราม การแสวงหาความรู ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
110. นางสาวรัตตยิา  กาญจน

พบิูลย
วัดอินทาราม การสื่อสารอยาง

สรางสรรค
ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

111. นางดาวใจ   แกวอัคฮาด วัดอินทาราม แสวงหาความรูเพื่อ
แกปญหา

ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

112. นายฉัตรชัย  เหรยีญทอง วัดอินทาราม การใช
ภาษาตางประเทศ

ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู

113. นางสาวณชิาภทัร ใจยะทิ วัดอินทาราม การคดิขัน้สูง ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
114. นางสาวกัลยา   คงศรวีลิัย วัดอินทาราม ทักษะชีวติ ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
115. นางสาวบังอร   ทศมาตร วัดอินทาราม ทักษะชีวติ ม.1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู
116. นางสาวอรอุษา   ถวีนัดี วัดอินทาราม การสื่อสารอยาง

สรางสรรค
ม.1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู

117. นางสาวสดุารัตน  ศรจัีนทร วัดอินทาราม มุงม่ันในการศึกษา ม.4-ม6 กจิกรรมการเรียนรู
118. นางสาวอรวรรณ  จุลมวง วัดอินทาราม อยูอยางพอเพยีง ม.1-ม3 กจิกรรมการเรียนรู
119. นางอัชณีภรณ   เติมประยูร โรงเรียนเบญจมราชา

ลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ

กจิกรรมการจัดการ
เรียนรู

120. นางสาวเพชรรัตน  มหรรชกุล โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ

เทคโนโลยี



เลขที่ ชื่อ โรงเรยีน จุดเนน ชั้น กิจกรรมการเรยีนรู
121. นางลักษณ  ทรงธรรม โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

ม1-3 VDO การใชIXL

122. นายบรรพต  คงตรง โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะการคดิขัน้สูง

123. นางสุทธิศรี  สมิตเวช โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะชีวติ ม1-3 VDO ชมรมลูกเสอื

124. นายสมหมาย  ฤาชัย โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะชีวติ ม.1-3 VDO ชมรมลูกเสอื

125. นายชยางกูร  วิจิตรจั่น โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะชีวติ ม.1-3 ชมรมลูกเสอื

126. นางมยุรี  วงศทองคํา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

สื่อสารอยางราง
สรรคตามชวงวัย

ม.1-3 VDO การพูดโนมนาว

127. นางแสงทอง บางเพชร โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

การใชเทคโนโลยเีพื่อ
การเรียนรู

ม.1-3 VDO จัดการหาเงนิ

128. นางแสงทอง บางเพชร โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

อยูอยางพอเพียง ม.1-3 VDO จัดการหาเงนิ

129. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับพหุวัฒนธรรม
อาเซียน

ม.3
VDO เทคนคิการสอน

ดนตรีไทยดวยการประยุต
รูปแบบมุขปาฐะ

130. นางสาวสาลินี จารุภา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

131. นางพรพรรณ อานะมาน โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

132. นายสมเด็จ  คงเจริญ โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

การแสวงหาความรู
เพ่ือการแกปญหา

ม.4-6 VDO การแสวงหาความรู

133. นายสมเด็จ  คงเจริญ โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะการคิดข้ันสูง ม.4-6 VDO ทักษะการคดิขัน้สูง

134. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะชีวิต ม.4-6 VDO การชวยฟนคนืชีพ

135. นางศิริพร  คงเพ็ชร โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

สื่อสารอยาง
สรางสรรคตาม
ชวงวัย

ม.4-6 VDO กัณฑมัทรี

136. นางสาวกาญจนา วรสิงห โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

มุงมั่นในกรศึกษาและ
การทํางาน

ม.4-6 VDO การเขยีนบทความ

137. นายเอกชัย  ญาณประภาส โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ

ม.4-6 VDO ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ

138. นางนภาพร  แกวพันนา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

การใชภาษาของ
ประเทศอาเซียน

ม.4-6 VDO History  of Space
Travel

139. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท
โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
มีความรูเก่ียวกับพหุ

วัฒนธรรม
ม.4-6

VDO การสรางสรรค
นาฏศิลปบูรณาการทารํา140. นางสาวสาลินี จารุภา

141. นางพรพรรณ  อานะมาน
142. นายพนม  สุมาศรี โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
ใชเทคโนโลยี ม.4-6 VDO ม. 4 - 6




