
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖4 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

------------------------------------------ 
  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อร ับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน ประจำปี ๒๕๖4                      
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ
และดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในระดับภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อันดับที่ รายช่ือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยอดเยี่ยม 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทอง 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทอง 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทอง 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทอง 
6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทอง 
7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทอง 
8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทอง 
9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทอง 

10 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทอง 
11 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทอง 
12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เงิน 
13 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เงิน 
14 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เงิน 

ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อันดับที่ รายช่ือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ยอดเยี่ยม 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ทอง 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทอง 

 
/ประเภท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ).. 
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ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ) 
อันดับที่ รายช่ือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ทอง 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ทอง 

ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 ทอง 
3 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 ทอง 
4 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ลำพูน เขต 1 ทอง 
5 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.สุโขทัย เขต 1 ทอง 
6 โรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทอง 
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.เชียงราย เขต 2 ทอง 
8 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทอง 
9 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต 2 ทอง 

10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทอง 
11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ทอง 
12 โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทอง 
13 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.พิจิตร เขต 2 ทอง 
14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ทอง 
15 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทอง 
16 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1 ทอง 
17 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ทอง 
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทอง 
19 โรงเรียนบ้านโซกม่วง สพป.สุโขทัย เขต 2 ทอง 
20 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทอง 
21 โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทอง 
22 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต 1 ทอง 
23 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 ทอง 
24 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ทอง 
25 โรงเรียนวัดดอนกลอย สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทอง 
26 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต 3 ทอง 
27 โรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต 2 ทอง 
28 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 4 ทอง 
29 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 ทอง 
30 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทอง 
31 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เงิน 
32 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เงิน 

/ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ต่อ)... 
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ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ต่อ) 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

33 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เงิน 
34 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เงิน 
35 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1 เงิน 
36 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เงิน 
37 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1 เงิน 

ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทอง 
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทอง 
4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป.ลำปาง เขต 2 ทอง 
5 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ทอง 
6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทอง 
7 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทอง 
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทอง 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 ทอง 

10 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เงิน 
11 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1 เงิน 
12 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เงิน 
13 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 เงิน 
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต 2 เงิน 
15 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.พิษณุโลก เขต 3 เงิน 
16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เงิน 
17 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 เงิน 
18 โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 เงิน 

ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1 ทอง 
3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทอง 
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เงิน 
5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2 เงิน 
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เงิน 
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เงิน 

 

/ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
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ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม.น่าน ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทอง 
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน ทอง 
4 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร ทอง 
5 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม.ตาก ทอง 
6 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ ทอง 
7 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม.แพร่ เงิน 
8 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เชียงราย เงิน 
9 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เงิน 

10 โรงเรียนสันติสุข สพม.เชียงใหม่ เงิน 
11 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.สุโขทัย เงิน 
12 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม.พะเยา เงิน 

ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา ทอง 
3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม.น่าน ทอง 
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.ตาก ทอง 
5 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ ทอง 
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม.เชียงราย ทอง 
7 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ทอง 
8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.ลำปาง ลำพูน ทอง 
9 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทอง 

10 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.กำแพงเพชร ทอง 
11 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ ทอง 
12 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทอง 
13 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม.พิจิตร ทอง 
14 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ ทอง 

ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่ ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทอง 
3 โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทอง 
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก ทอง 
5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย ทอง 

 
/ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (ต่อ) 
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ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (ต่อ) 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ เงิน 
7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เงิน 
8 โรงเรียนปัว สพม.น่าน เงิน 
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.พะเยา เงิน 

10 โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เพชรบูรณ์ เงิน 
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เชียงราย เงิน 
12 โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เงิน 

ประเภท โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม 

ประเภท โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทอง 

ประเภท ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
อันดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม 
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทอง 

 
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้ออกเกียรติบัตรรางวัลให้กับสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล ต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   16  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 
 

 

(นายรตนภูมิ  โนสุ) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   

ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
 

 


