
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลงานดีเดนของคร ู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ผลงานคร ู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทองแดง”  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณา
การความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก จังหวัดนครนายก 

นางสาวรัตนาใสแกว 
นางสาวพรสุดา รัตนกุล 

2. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“ชนะเลิศ เหรียญทอง”การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณา
การความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวรัตนาใสแกว 
นางสาวพรสุดา รัตนกุล 

3. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“รองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญทอง” 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 
นางอัญชลี  เศรษฐทรัพยทว ี

4. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร 
 ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวกาญจนา  บุญมาลี 

5. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร 
 ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทว ี

 

 

 



 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

6. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นายถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ 

7. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ 
นางสาวจริยา เขตนิมิตร 
 

8. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ 
 

9. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 66ปการศึกษา 2559 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางอนงค  ตรีมังคลายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานผลงานดีเดนของคร ู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานคร ู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง” 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ 

2. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง”การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ 

3. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง” การแขงขันซูโดกุ  
ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวพรสุดา รัตนกุล 

4. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการความรู
ในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวศุภาวรรณ ผลสงา 
นางสาวจริยา เขตนิมิตร 

5. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ 
นางสาวกาญจนา บุญมาล ี

6. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทองแดง” การแขงขันซูโดกุ  
ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวศุภาวรรณ ผลสงา 
 

 

 



 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

7. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทองแดง”การแขงขัน
สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นายถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
นายสมภาค หวังทอง 

8. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทองแดง”การแขงขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางอนงค  ตรีมังคลายน 

9. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตรม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวกาญจนา บุญมาล ี

10. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทว ี

11. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นายถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
นายสมภาค หวังทอง 

12. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม” การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67ปการศึกษา 2560 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ 
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ผลงานคร ู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

1. รางวัลครูดีเดน ประจําป 2562 
(SESAO 1 AWARDS) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 

นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสร 
นางสาวศุภาวรรณ  ผลสงา 

2. รางวัล ครูดีไมมีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 

นายนถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
 

3. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
(ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ปการศึกษา 2561 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ 

4. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“ชนะเลิศ เหรียญทอง”การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-
ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ 

5. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“รองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญ
ทอง” การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวศุภาวรรณ ผลสงา 

6. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง”การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภท
บูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ 
นางสาวพรสุดา รัตนกุล 
 

 



 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

7. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง”การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ 

8. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง”การแขงขัน
สรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นายถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
นายสมภาค หวังทอง 

9. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง” การแขงขันซูโดกุ  
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวมณีรัตน ตันโห 

10. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวสิรินทรพร วงศพีรกุล 
นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทว ี

11. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การแขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวรัตนา ใสแกว 
นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ 
 

12. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญเงิน”การแขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)  
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ 
 

13. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เหรียญทองแดง”การแขงขัน
สรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นายถิรนิษฐ   ฉัตรธนโชต ิ
นายสมภาค หวังทอง 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ช่ือ-นามสกุล 
ผูรับรางวัล 

14. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางสาวกาญจนา บุญมาล ี

15. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม”การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางอนงค  ตรีมังคลายน 

16. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม” การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางอารี แสงขํา 

17. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม” การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสพม.1  ครั้งที่ 68 ป
การศึกษา 2561 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทว ี

18. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
“เขารวม” การแขงขันเวทคณิต 
ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สพม.1 
ปการศึกษา 2561 

นางสาวจารุพิชญา ทักษญาพร 

19. ครูผูสงเสริมนักเรียนเขารวมการ
แขงขันความสามารถทาง
คณิตศาสตรชิงถวย พระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ป
การศึกษา 2561 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวกาญจนา บุญมาล ี
นางสาวรัตนา  ใสแกว 

 
 
 
 

   

 



 

 

 รายงานผลงานครูดีเดน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ปการศึกษา 2559-2561 

 

 

 

 

 

 



       โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 

 

 

เอกสารการจัดกิจกรรม 

รวมกับองคกรภายนอก 
 

 


