
ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นแก่งเกล้ียง 
 จํานวนครู บคุลากรที่ได้รบัการพฒันาทางวิชาชพี รอบปกีารศกึษา ๒๕๖2 
 

ครั้ง ประชุม(คน) อบรมสัมมนา(คน) ศึกษาดูงาน(คน) อ่ืนๆ (คน) 
๑ ครั้ง - - - - 
๒ ครั้ง - - - - 
๓ ครั้ง - ๑ - - 
๔ ครั้ง - ๓ ๓ - 
๕ ครั้ง - ๓ ๓ - 

มากกว่า ๕ ครัง้ ๘ ๑ ๒ - 
 
 ครู บุคลากรได้รบัการยกย่อง ดีเดน่ (รบัโล่รางวัล เกียรตบิตัร อ่ืนๆจากหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงาน

อ่ืนๆ) รอบปกีารศกึษา ๒๕๖2 
 

ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 
ระดับสถานศึกษา 20 1.นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ันป.1-ป.
6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
2.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ันป.1-ป.
6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
3.นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กลอน4 (4บท)ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 
กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
4.นางสาวรุ่งทิวา ใยบัว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอน4 
(4บท)ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับ
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 
กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 



 
ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 

ระดับสถานศึกษา(ต่อ)  5.นางอุบลวณี อุดมสิทธ์ิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 
กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
6.นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 
10-13 กันยายน พ .ศ .2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียม
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
7.นางอุบลวณี อุดมสิทธ์ิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ระดับช้ันป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
8.นางนันทนัช ธงอาษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ระดับช้ันป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
9.นางนันทนัช ธงอาสา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ันป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
10.นางสรัญญา  บุดดา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับช้ันป.1-ป.
6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
 

 



 
 

ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 
ระดับสถานศึกษา(ต่อ)  11.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง 
ระดับช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69  ระดับกลุ่ม
โรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 
พ.ศ .2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 312.นางอุบลวณี  อุดมสิทธ์ิ ครูผู้
ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ระดับช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปีการศึกษา 2562  
ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสน
เอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
13.นางสาว สุดาวรรณ ป้องกัน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ
ช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรัก
ภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเ อ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
14.นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ
ช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรัก
ภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเ อ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
15.นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับช้ันป.1-ป.
6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
16.นางสาวพรสวรรค์ สอนดี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ
ช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรัก
ภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเ อ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

 



 
ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 

ระดับสถานศึกษา(ต่อ)  17.นางนันทนัช  ธงอาสา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับช้ันป.1-ป.
6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
18.นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ
ช้ันป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรัก
ภูเรือ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเ อ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
19.นางนันทนัช ธงอาสา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับช้ันป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 
20.นางสาวรุ่งทิวา ใยบัว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงร่วมกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีช้ันป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69  ระดับกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ปี
การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนบ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 

ระดับเขตพ้ืนที่ 21 1.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับช้ันป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2.นางสาวสุดาวรรณ ป้องกัน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับช้ันป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

 



ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 
ระดับเขตพ้ืนที่(ต่อ)  3.นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
4.นางสาวรุ่งทิวา ใยบัว  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ
ช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
5.นางสาวรุ่งสุดาวรรณ ป้องกัน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ันป.
1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 12 
ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
6.นางสรัญญา   บุดดา  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ
ช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ 
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
7.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสาน
เสียง ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
8.นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี  ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับรอ้งเพลงสากลประเภทชาย 
ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

 
 



ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 
ระดับเขตพ้ืนที่(ต่อ)  9.นางอุบลวณี  อุดมสิทธ์ิ  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง 
ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
10.นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสาน
เสียง ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
11.นางสาว รุ่งทิวา  ใยบัว  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง 
ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
12.นางสาวพรสวรรค์  สอนดี  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสาน
เสียง ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
13.นางนันทนัช  ธงอาสา  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง 
ระดับช้ันป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
14.นางอุบลวณี  อุดมสิทธ์ิ  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนําเสนอ(Presentation) 
ระดับช้ัน ป .4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 
 

 



 
 

ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 
ระดับเขตพ้ืนที่(ต่อ)  15.นางนันทนัช  ธงอาสา  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนําเสนอ(Presentation) 
ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
16.นางสาวพรสวรรค์  สอนดี  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะกระดาษ
(Presentation) ระดับช้ันปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา คร้ังที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้าย
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
17.นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะกระดาษ
(Presentation) ระดับช้ันปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้าย
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
18.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหญ่ กลอนสี่ (๔
บท) ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
19.นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหญ่ กลอนสี่ (๔บท) 
ระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายที่ ว่าการอําเภอด่านซ้ายและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
20.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

21.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ได้รับรางวัล “ครูดี ศรีสองรัก” 

ประจําปี 2563 
 
 
 
 



 
ระดบั จํานวน ชื่อรางวัล 

ระดับเขตตรวจราชการ 1 1.โครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 (เลย หนองบัวลําภู 
ชัยภูมิ) โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ในวันที่ ๑๗-๑๘ 
สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  

ระดับประเทศ 6 1.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” 
ประจําปี 2562  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น) 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
2.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงผ่านการประเมินได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานระดับดีเด่น ระดับทอง ปี
การศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.นางสรัญญา  บุดดา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัล สถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานระดับดีเด่น ระดับทอง 
ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ครูผู้รับผิดชอบ ได้รับรางวัล 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานระดับ
ดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ.2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
5.นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว  ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.1 
- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ.
2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 


