
หน้า 1 จาก 4 

 

 
โรงเรียนสงวนหญิง 

ผลงานดีเด่น / ความสามารถพิเศษของครูโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มสาระฯ หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1 รางวัล “คุรุสดุดี” ประจําปีการศึกษา 2556  
 

นางสาววรางค์ภัทร์  สุขเรือน วิทยาศาสตร์ สํานักงานเลขาคุรุสภา 
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 1 

27 พฤษภาคม 2556 

2 รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”  ประจําปีการศึกษา  
2556 

นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

สํานักงานเลขาคุรุสภา 
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 1 

27 พฤษภาคม 2556 

3 รางวัล “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่  
21” 

นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โครงการ 
Smart Class 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9 

18  มิถุนายน  2556 

4 รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  ครั้งที่  11  
พ.ศ.2557 

นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โครงการ 
Smart Class 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9 

28 สิงหาคม 2556 

5 รางวัล  “ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา  ของ สกสค.  ปีการศึกษา 2556” 

นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โครงการ 
Smart Class 

สกสค. 9  กันยายน  2556 

6 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
“ครูดีในดวงใจ”  ประจําปี  2556 

นางสาววรางค์ภัทร์  สุขเรือน วิทยาศาสตร์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 1 

30  สิงหาคม  2556 

 

 



หน้า 2 จาก 4 

 

 
โรงเรียนสงวนหญิง 

ผลงานดีเด่น / ความสามารถพิเศษของครูโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มสาระฯ หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

7 รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
“ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น”  ประจําปี  2557 

นางนงลักษณ์   ศุภโสภณ 
นางอารมณ์ จันทรอมรพร 
นางทองอาบ ธีรานนท์ 
นายมานะ สุวรรณฤทธิ์ 
นางยุวดี ดอกรังกูล 
นางอุบล ปาละพันธ์ 
นายณรงค์ศักย์ นัยรัตนหิรัญ 
นางสาวพจนา บัวกระสินธุ์ 
นางสาววัสนันท์ ประจงการ 
นางอําไพ ศรีวิพัฒน์ 
นางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ 

รองฯ ฝ่ายกิจการฯ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษาฯ 

ศิลปะ 
การงานฯ 
การงานฯ 
สุขศึกษาฯ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9 

27  ธันวาคม  2556 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 จาก 4 

 

 

โรงเรียนสงวนหญิง 
ผลงานดีเด่น / ความสามารถพิเศษของครูโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา  2556 

 
 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มสาระฯ หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

8 รางวัล  “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี  2556 นายเจริญ  อิ่มพันธ์แบน 
นายจิระ ทัพวิเศษ 
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้ 
นางกฤติยา เหมรี 
นายจงคุณ อินทนะ 
นางนงเยาว์ คล้ายสินธุ์ 
นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์ 
นางสุติพร ผิวทองอ่อน 
นางเสาวรส ชาวกงจักร 
นายศุภชาติ อิ่มเกษม 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 

สํานักงานเลขาคุรุสภา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



หน้า 4 จาก 4 

 

 
โรงเรียนสงวนหญิง 

ผลงานดีเด่น / ความสามารถพิเศษของครูโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มสาระฯ หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

8 รางวัล  “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี  2556 
(ต่อ) 

นางสาวชลธิชา เชิดตระกูล 
นางปทิตตา จันทร์มณี 
นางศรีนวล ชัยประกอบวิริยะ 
นายขวัญชัย กรมพระพุทธ 
นายละเอียด พิมพ์พา 
นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์ 
นางสาวสุจันตรี รอดสถิตย์ 
นางอรพินท์ อุดมผล 
นางวิภานี พรหมกสิกร 
นางดลฤดี กันภัย 
นายนรินทร์ รักนุ้ย 
นางรุ่งนภา เขื่อนแก้ว 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษาฯ 
สุขศึกษาฯ 
การงานฯ 
การงานฯ 
การงานฯ 
การงานฯ 
การงานฯ 
การงานฯ 

ศิลปะ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สํานักงานเลขาคุรุสภา 
 

 

9 "รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556" 
(รางวัลครุฑทองคํา) 

นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โครงการ 
Smart Class 

สมาคมข้าราชการพลเรือน 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

31  มีนาคม 57 

 


