
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
เรื่อง  ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic  

และการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ปีการศึกษา 2565   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดแข่งขันการประกวดผลงานการปฏิบัติ 
ที ่เป ็นเล ิศ (Best Practice) และการประกวดสื ่อสร ้างสรรค์ Infographic ตามโครงการการพัฒนา 
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ ปี 2566  ด้านความ
ปลอดภัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นั้น 

บัดนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้พิจารณาตัดสินการประกวดฯ เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศแจ้งผลพิจารณาดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

 รางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic หัวข้อ  “อุ่นใจไซเบอร์” ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว นักเรียน ชั้น ม.1-3   

 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
1 เด็กหญิงกชพรรณ พิพัฒน์คุปติกุล สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
2 เด็กหญิงจิรัฐติกาญ ชัยเรืองรอง ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

3 เด็กหญิงนภัสนันท์ อิ่มเอ่ียม ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

4 เด็กหญิงสุทธิดา กำนา ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

5 เด็กหญิงกมลรัตน์  ครุฑหุ่น ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

6 เด็กหญิงวรัชยา คำไหว ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

7 เด็กหญิงนันทรัตน์  คุ้มขัง ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 
8 เด็กหญิงภคพร โทนสังข์อินทร์ ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

9 เด็กหญิงวิธิตา หันทะนันท์ ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

10 เด็กหญิงทิพรัตน์ จินนา ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

11 เด็กหญิงนิลาวัลย์ เพ่ิมเพ็ง ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

12 เด็กชายปฏิภัทร  ศรีมาชัย ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

13 เด็กหญิงณัฐมน อุดคำเที่ยง ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 
14 เด็กหญิงจารวี อนุเวที ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 

15 เด็กชายการัณย ์อินทร์จันทร์ ผดุงปัญญา เหรียญทองแดง 



1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว นักเรียน ชั้น ม.1-3   
 

2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว นักเรียน ชั้น ม.4-6 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
16 เด็กหญิงปาณิสรา อมฤกษ์ ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
17 เด็กหญิงสุทัตตา  คันธรักษา ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
18 เด็กหญิงนิพาดา ดอนไพร ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
19 เด็กหญิงธัญลักษณ์ อยู่แย้ม ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงสิริมนต์ ดิบดี ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
21 เด็กหญิงอริสรา บัวเมือง ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
22 เด็กหญิงกัลยารัตน์ กาเหว่า ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
23 เด็กชายกฤตาณัฐ ปานดวง ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
24 เด็กหญิงปุณญาพร  รชตสังข์พันธ์ ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
25 เด็กชายอติรุจ  เเหวเมือง ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
26 เด็กชายธนาธิป คำจ๊อก ผดุงปัญญา เข้าร่วม 
27 เด็กชายอนพัทย์ แก้วคำ ผดุงปัญญา เข้าร่วม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
1 นาย ธิติพงศ์ สาบุ่ง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
2 นางสาวอัจฉริยา เปี่ยมอยู่ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
3 นางสาว จิราภา สิวิใจ  ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
4 นางสาวอรจิรา สันติดวงกมล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
5 นางสาวปุณยาพร เสือบัญชา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
6 นางสาวรินรดา ศิษย์กัลยา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
7 นางสาวลลิตภัทร อุทยานพนา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
8 นางสาวธนิดา สุขสวรรค์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
9 นางสาว ภูษณิศา วงศ์ใจดี ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 

10 นางสาวจันทนา สมบัตินิรันดร์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
11 นางสาว ญาณิศา แสนอินต๊ะ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
12 นายเมียะเซ จิรกีรตินันท์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
13 น.ส.ณิชกาณต ์ฉากกลาง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
14 นางสาว อรทัย กวางพยานไพร ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
15 นางสาวอนิตา ถนอมพนา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
16 นางสาววริษา ดอกไม้ช่อวิไล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
17 นายพิชิตพงษ ์วงศ์สิทธิไพฑูรย์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
18 นางสาวเกษสุดา สถานกอง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
19 นางสาวกันตพร ดุษฎีธรรมกุล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
20 นางสาวจีรพร ดาชอ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
21 นางสาวสร้อยทอง  แก้วศรีสดใส ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
22 นายโยธิน สารีบุตร ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
23 นางสาววราพร ขจรบุปผา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
24 นางสาว จินต์จุฑา เวียงามทอง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
25 นางสาวสุชัญญา  บรรเลงชัย ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
26 นายธนกฤต ปัญญาดิษฐวงษ์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
27 นายณัฐวุฒิ ชัยกุล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
28 นางสาวกรรณิกา จอมประหยัด ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
29 นายพรหมพิริยะ สีรุ้งแจ่มประกาย ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
30 นางสาววาสนา ระพีเจิดสวัสดิ์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
31 นางสาวสิรินทรา วนาวีระกิจ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
32 นางสาวนาตยา ชีวีอิสระ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
33 นางสาวนหทัย ชมไพรสายธาร ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
34 นางสาวธัญชนก พนาอนันต์โชติ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
35 นางสาวณัฐธิดา กันธะรักษา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
36 นางสาวนิชาภัทร พงศกรเกริกไกร ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
37 นางสาวสุรีรัตน์ จรคีรีกุล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
38 นายธนวัฒน์ พงศ์พนาไพรดอน ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
39 นางสาวอาศิรา สิงห์รำลึก ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
40 นายบุรินทร์ จอมประหยัด ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
41 นางสาวธนวรรณ ชาตรีวินิจทอง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
42 นายรัฐภูมิ เทพประสิทธิ์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
43 นางสาวงามจันทร์ ทิศหมวก ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
44 นางสาวกานดา มหาพนารักษ์ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
45 นางสาวสุรียา จรคีรีกุล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
46 นายนิติภัทร ศรีษะเดช ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
47 นางสาววรัมพร ปรการสกุล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
48 นางสาว สุนิ - ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
49 นายธนพันธุ์ จะปะการ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
50 นางสาวนวพร เฟ่ืองพงศ์พนา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
51 นางสาวกชนิภา เทพบุญ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
52 นายวิษณุ เต็งสุวรรณ์ แม่ปะวิทยาคม เหรียญทอง 
53 นายพลกฤต เชี่ยวสอาด สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
54 นายเมธัส แสงวัฒนรัตน์ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
55 นางสาวลลิตภัทร ยมเกิด สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
56 นายพงศกร  ต๊ะสุ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
57 นายอุสมาน รุ่งมณีรัศมี สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
58 นางสาวธนัญชนก วิชน ี สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
59 นายธีรวัช คำดำ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
60 นางสาววริศรา ราชรักษ์ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
61 นายชนินทร์ อ้ายเมืองงอย สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
62 นางสาวปาณิศรา  ไอยราเศวต ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

63 นางสาว ป่อจ่อพอ   ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 
64 นางสาวสร้อยฟ้า - ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

65 นายธีรเทพ ดอกไม้ช่อวิไล ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

66 นายจอมพงศ์ บุญเพ็ชร ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

67 นายกิตติภพ พรหมแสน ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

68 นางสาว ณัฐชา นิวาสะวัต ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 

69 นางสาวคณิตา บุญยวง ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญเงิน 
70 นายธีรพัฒน์ จ่อนตะมะ ผดุงปัญญา เหรียญเงิน 

71 นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยศรี แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญเงิน 

72 นายดนัยนันท์ อมรรังสรรค์ สรรพวิทยาคม เหรียญเงิน 

73 นายกฤษณพล ยิ้มแย้ม สรรพวิทยาคม เหรียญเงิน 

74 นางสาวภคพร ติ๊บสม สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 

75 นางสาวธนัยพร จอมสิงห์ สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 
76 นางสาวยลลดา เสน่พูด สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 

77 นางสาวเยาวเรศ สอนตัว สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 

78 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์ใหญ่  สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 

79 นายวิกรานต์ วารีรอบวนา ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทองแดง 
80 นางสาวกัลยาณี เก่งผสานคุณ แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญทองแดง 
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           3.การแข่งขันประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
81 นายอติชาติ ผาแสนเถิน สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
82 นาย ซีนโกล่ะ สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
83 นางสาวสุกัญญา ฮกฮ่ัว  สามเงาวิทยาคม เหรียญทองแดง 
84 นางสาวรัตนา  พงไพรขุนเขา แม่ระมาดวิทยาคม  เข้าร่วม 

85 นางสาวเรวดี  ธัญญสีทอง แม่ระมาดวิทยาคม  เข้าร่วม 

86 นางสาวกนกอร ธนมงคลวารี สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 

87 นางสาวอาริสา ชูติรัมย์ สามเงาวิทยาคม เข้าร่วม 
88 นางสาวเพชรดา ปู่สุข สามเงาวิทยาคม เข้าร่วม 
89 นาย สุกฤษฏิ์ ต๊ะคำ สามเงาวิทยาคม เข้าร่วม 
90 นางสาวไพริน ปันโย สามเงาวิทยาคม เข้าร่วม 
91 นายเกียรติศักดิ ์เรียงทา สามเงาวิทยาคม เข้าร่วม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
1 นายภาณุพงศ ์เชื้อสุวรรณ ท่าสองยางวิทยาคม เหรียญทอง 
2 นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร พบพระวิทยาคม เหรียญทอง 
3 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง แม่ปะวิทยาคม เหรียญทอง 
4 นายเกรียงศักดิ ์จั้วกี่ แม่ปะวิทยาคม เหรียญทอง 
5 นางสาวเกตน์สิรี  สุวรัตน์ แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญทอง 
6 นางสาวจารุพร จะนะ แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญทอง 
7 นางสาวมุขสุดา บำรุงดิลก สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
8 นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
9 นายอาทิตย์ ธรรมแสน สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 

10 นายวินิจ  บุญกระจ่าง สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
11 นางสาวธัญสินี ต้นกลั่น สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
12 นางอรทัย  ยาโนยะ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
13 นางปิยะฉัตร  จิตจริง สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
14 นางสาวมลฤด ี นิลทัพ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
15 นางสาวกชวรรณ ไวว่อง สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
16 นางสาวจิรดา ปัญญา สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
17 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
18 นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
19 นางสาวนงนุช แสงอะโณ แม่ปะวิทยาคม เหรียญเงิน 
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           3.การแข่งขันประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน   
 

 
         รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร 
“อุ่นใจไซเบอร์” ปีการศึกษา 2565 ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 
         1.ประเภทสถานศึกษา            
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
20 นายเจษฎา เหล่ามา แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญเงิน 
21 นายนิธิฤทธิ์ เต้ากลาง สรรพวิทยาคม เหรียญเงิน 
22 นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว สรรพวิทยาคม เหรียญเงิน 
23 นางวชิราภรณ์  สิงห์วงค ์ สรรพวิทยาคม เหรียญเงิน 
24 ว่าที่ร.ต.หญิงจริญา  บุญมา สามเงาวิทยาคม เหรียญเงิน 
25 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
26 นางสาววิชุดา ทองสถิตภู สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
27 นายพงศกร วงษ์กิจ สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
28 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
29 นางสาวสุธิดา คำภีระ สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
30 นางสาวมยุรา ยุทธชุม สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
31 นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
32 นายอุดมศักดิ์ ต่อพนา ถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วม 
33 นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
34 นางสาวณิชกานต์ ดีคำ สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
35 นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ สรรพวิทยาคม เข้าร่วม 
36 นางสาววรัฐยา  อันถามนต์ อุ้มผางวิทยาคม เข้าร่วม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
1 นายทวีศักดิ์  คำภีระ แม่ระมาดวิทยาคม เหรียญทอง 
2 นางวิไลพร  ต๊ะสุ 

นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร 
พบพระวิทยาคม เหรียญทอง 
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            รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล 
      หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ปีการศึกษา 2565 ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 
           2.ประเภทครูผู้สอน           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประกาศนี้ ทุกรายการถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
ผู้ใดจะนำไปแอบอ้างเป็นผลงานตนเองไม่ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวาณิช  แก้วเลิศ ผดุงปัญญา เหรียญทอง 
2 นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง แม่ปะวิทยาคม เหรียญทอง 
3 นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย สรรพวิทยาคม เหรียญทอง 
4 นางสาวพิราวรรณ์ เอี้ยงอ้าย แม่จะเราวิทยาคม เหรียญทอง 
5 นางสาวสุนสิา  ปิ่นทอง สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
6 นางสาวชญานิศา  ฤทธิ์เจรญิ สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
7 นายพงศกร  วงษ์กิจ สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
8 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
9 นางสาวอรทัย ยาโนยะ สรรพวิทยาคม เหรียญทองแดง 
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