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ส ัญล ักษณ � โรงเร ียน

ส ัญ
ั ร ี ยน

วิิส้ยท้ี่ศน

 “โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำมพัฒนาคุำณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

บนพ่�นฐานคุำณธีรรมคู่ำคำวัามเปิ่นไทยอัย่างยั�งย่น”

พ้นธกิุจ

1. พัฒนาคุำณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้ีานผลสัมฤทธิี�

ทางวิัชาการ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุำณลักษณะอัันพึงปิ่ระสงค์ำตามหลักสูตร 

คุำณธีรรมเป้ิ่าหมาย อััตลักษณ์ขอัง โรงเรียน ค่ำานิยมตามวิัถีชุมชน 

และคำวัามเปิ่นไทย

3. พัฒนาการบริหารจัีดีการด้ีวัยระบบปิ่ระกันคุำณภาพภายใน

แบบมีส่วันร่วัม

4. พัฒนาผู้บริหาร คำรู และบุคำลากรทางการศึกษาให้มีคำวัามรู้ 

มีคุำณธีรรม จีรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิัชาชีพคำรู

5. พัฒนากระบวันการจัีดีการเรียนการสอันที�เน้นผู้เรียนเปิ่นสำาคัำญ

อัย่างมีปิ่ระสิทธิีภาพ 

เปาประสงค

1. ผู้เรียนมีคำวัามรู้ คำวัามสามารถ ในการอ่ัาน การเขียน การคิำดีวิัเคำราะห์ 

การแก้ปัิ่ญหา การส่�อัสาร ปิ่ระยุกต์ใช้เทคำโนโลยีในการสร้าง

นวััตกรรม มีผลสัมฤทธิี�ทางการเรียนตามหลักสูตร และมีเจีตคำติที�ดีี 

ต่อัอัาชีพ

2. ผู้เรียนมีคุำณลักษณะอัันพึงปิ่ระสงค์ำตามหลักสูตร คุำณธีรรม

เป้ิ่าหมาย อััตลักษณ์ขอังโรงเรียน ค่ำานิยมตามวิัถีชุมชน และ

คำวัามเปิ่นไทย

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัีดีการที�มีปิ่ระสิทธิีภาพ ด้ีวัยระบบ

ปิ่ระกันคุำณภาพภายในจีากการ มีส่วันร่วัมขอังทุกภาคำส่วัน

4. ผู้บริหาร คำรู และบุคำลากรทางการศึกษาได้ีรับการพัฒนาศักยภาพ

ตามมาตรฐานวิัชาชีพ และ มีคุำณธีรรม จีรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิัชาชีพคำรู

5. คำรูมีกระบวันการจัีดีการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเปิ่นสำาคัำญ การวััดี

และปิ่ระเมินผลอัย่างหลากหลาย มีการแลกเปิ่ลี�ยนเรียนรู้

เพ่�อัปิ่รับปิ่รุงและพัฒนาการจัีดีการเรียนรู้อัย่างมีปิ่ระสิทธิีภาพ

6. โรงเรียนใช้ส่�อัเทคำโนโลยี ด้ีานการบริหารจัีดีการ การจัีดีการ

เรียนรู้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย

สารบัญสารบัญ

1โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม



 โรงเรียนมัธียมศึกษาตอันต้น สายสามัญศึกษานี� เปิ่นคำวัามปิ่ระสงค์ำขอังผู้ปิ่กคำรอัง

นักเรียนในอัำาเภอัสบปิ่ราบต้อังการให้จัีดีตั�งขึ�น โดียคำวัามร่วัมม่อัขอังนายเสรี วังศ์เร่อังศรี 

อัดีีตคำรูใหญ่โรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ (วัันคำรู 2502) เปิ่นส่�อักลางติดีต่อักับผู้ปิ่กคำรอังนักเรียน

และขอัเชิญนายจีรูญ เอีั�ยมรอัดี ศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบ ไปิ่ร่วัมปิ่รึกษาหาร่อัและปิ่ระชุม

เกี�ยวักับระเบียบการก่อัตั�ง ณ โรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ (วัันคำรู 2502) วัันเสาร์ที� 21 ธัีนวัาคำม 2511 

ผู้ปิ่กคำรอังเข้าร่วัมปิ่ระชุม 90 คำน พี�ปิ่ระชุมได้ีตกลงแต่งตั�งกรรมการฝายการเงินจีะหาทุน

ซ่ั�อัที�ดิีนเพ่�อัการก่อัสร้างโรงเรียนนี�รวัม 6 คำนค่ำอั

 1. นายพนัส เคำร่อันวัล  กำานันตำาบลสบปิ่ราบ  เปิ่นปิ่ระธีานกรรมการ

 2. นายวิัมุกข์ สันต์ศิริ  เปิ่นกรรมการ

 3. นายสิงห์คำำา ชัยน่าน  เปิ่นกรรมการ

 4. นายอ้ัาย ชุ่มธิี  เปิ่นกรรมการ

 5. นายหม่�น คำำาฟู  เปิ่นกรรมการ

 6. นายเสรี วังศ์เร่อังศรี คำรูใหญ่โรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ (วัันคำรู 2502) 

  เปิ่นกรรมการและเหรัญญิก

 ในวัันที� 21 ธัีนวัาคำม 2511 มีผู้ปิ่กคำรอังนักเรียนที�เข้าร่วัมปิ่ระชุมได้ีร่วัมใจีกัน

แสดีงคำวัามจีำานงบริจีาคำทรัพย์สมทบทุนซ่ั�อัที�ดิีนก่อัสร้างโรงเรียนนี� รวัมเปิ่นเงิน 13,150.00 บาท 

แล้วัมีมติให้ติดีต่อัเจ้ีาขอังที�ดิีนสันนาคัำน ติดีต่อักับห้วัยฮ่อังปุิ่ และถนนพหลโยธิีน โดีย

นายชวัน โชคำสกุล เจ้ีาขอังที�ดิีนยนิยอัมยกที�ดิีน 5 ไร่เศษให้เปิ่นสมบัติขอังโรงเรียนและเจ้ีาขอัง

ที�ดิีนรายอ่ั�นอีัก 4 ราย ยินยอัมขายที�ดิีนให้แก่โรงเรียน รวัมเน่�อัที�ปิ่ระมาณ 11 ไร่เศษ 

นายเสรี วังศ์เร่อังศรี จึีงได้ีเสนอัเร่�อังราวัและแจ้ีงมติที�ปิ่ระชุมให้อัำาเภอัทราบเร่�อังขอั

คำวัามร่วัมม่อัในการก่อัสร้างโรงเรียนต่อัไปิ่ และอัำาเภอัได้ีรับเปิ่นโคำรงการระดัีบอัำาเภอั 

โดียให้เจ้ีาหน้าที�ดีำาเนินงานค่ำอั นายฉุนวัน ชาญวิัทยก์าร นายอัำาเภอัสบปิ่ราบเปิ่นผู้รับผิดีชอับ

 นายจีรูญ เอีั�ยมรอัดี ศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบเปิ่นผู้ดีำาเนินการ และไห้ใช้โคำรงการนี� 

ตั�งแต่วัันที� 24 ธัีนวัาคำม 2511 เปิ่นต้นมาพร้อัมทั�งเสนอัโคำรงการนี�ไปิ่ยังจัีงหวััดีในวัันที� 25 

ธัีนวัาคำม 2511 จัีงหวััดีเห็นชอับตามโคำรงการที�เสนอัไปิ่ และส่งเร่�อังราวัไปิ่ยังกระทรวังศึกษาธิีการ 

เพ่�อัขอัรับอันุมัติจัีดีตั�งโรงเรียน เม่�อัวัันที� 26 มีนาคำม 2512 แต่กระทรวังศึกษาธิีการยงัไม่มีงบ

ปิ่ระมาณดีำาเนินการให้ เพราะทางอัำาเภอัส่งเร่�อังราวัไปิ่ช้า ไม่ทันปีิ่งบปิ่ระมาณ พร้อัมทั�ง

กรมวิัสามัญศึกษาขอัให้ทางอัำาเภอัจัีดีหาที�ดิีนสำาหรับเตรียมปิ่ลูกสร้างโรงเรียนเพิ�มเติม

ให้ได้ีเน่�อัที� 35 ไร่ อัำาเภอัจึีงนัดีปิ่ระชุมผู้ปิ่กคำรอังนักเรียนในวัันที� 28 กันยายน 2512 เพ่�อั

วัางโคำรงการจัีดีหาเงินสมทบทุนจัีดีหาที�ดิีนโรงเรียนมัธียมศึกษาตอันต้นขอังอัำาเภอัสบปิ่ราบ 

ที�ปิ่ระชุมมีมติให้ปิ่รึกษาหาร่อั เพ่�อัซ่ั�อัที�ดิีนติดีต่อักับโรงเรียนสบปิ่ราบ (ช้อัย เช่�อัสิงห์อันุกูล)

ให้ได้ีเน่�อัที� 25 ไร่ และขอัโอันที�ดิีนโรงเรียนสบปิ่ราบ (ช้อัย เช่�อัสิงห์อันุกูล) มาเปิ่นขอังโรงเรียน

มัธียมศึกษาตอันต้นด้ีวัย และได้ีขอัร้อังให้ นายจีรูญ เอีั�ยมรอัดี ศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบ 

จัีดีงานกฐินสามัคำคีำอัำาเภอัสบปิ่ราบเพ่�อัหาเงินสมทบทุนซ่ั�อัที�ดิีน การจัีดีงานกฐินคำรั�งนี� ได้ีรับ

คำวัามร่วัมม่อัจีากคำณะคำรูอัำาเภอัสบปิ่ราบ ช่วัยหาเงินจีากการจัีดีงานกฐินเปิ่นเงิน 4,883.00 บาท 

และได้ีจีากการจัีดีงานดีนตรี 780.00 บาท รวัมเปิ่นเงิน 5,663.00 บาท 

 เม่�อัการจัีดีงานกฐินสามัคำคีำเสร็จีเรียบร้อัยแล้วั จึีงได้ีมีการปิ่ระชุมผู้ปิ่กคำรอังนักเรียน

อีักคำรั�งหนึ�ง พร้อัมทั�งวัางโคำรงการเก็บเงิน ที�มีผู้แสดีงคำวัามจีำานงบริจีาคำไว้ั โดียให้นายจีรูญ 

เอีั�ยมรอัดี ศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบ และนายเสรี วังศ์เร่อังศรี เปิ่นผู้ดีำาเนินการอัอักปิ่ระชุม 

และเก็บเงินตามหมู่บ้านต่างๆ รวัม 9 แห่ง แต่ยังรวับรวัมได้ีไม่คำรบตามจีำานวันที�มีคำผู้แสดีง

คำวัามจีำานงบริจีาคำไว้ัอัำาเภอัจึีงได้ีให้ นายคำำามา แก้วัปัิ่น ผู้ช่วัยศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบ 

อัอักไปิ่ติดีต่อัขอัรับเงินอีักคำรั�งในเด่ีอันเมษายน 2513

 ในขณะเดีียวักันนั�น ผู้ปิ่กคำรอังนักเรียนได้ีมอับหมายให้ นายวิัมุกข์ สันต์ศิริ กรรมการ 

ติดีต่อักับ นายบุญเท่ง ทอังสวััสดิี� นายเสริม จีีนาสวััสดิี� นายบุญเร่อัง ชุ่มอิันทร์จัีกร ผู้แทน

ราษฎีรจัีงหวััดีลำาปิ่าง ดีำาเนินเร่�อังราวั ขอัจัีดีตั�งโรงเรียนต่อั ฯพณฯ นายสุกิจี นิมมานเหมินทร์ 

รัฐมนตรีว่ัาการกระทรวังศึกษาธิีการอีักขั�นหนึ�ง และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่ัาการกระทรวัง

ศึกษาธิีการได้ีมาแวัะตรวัจีเยี�ยมสถานที�จัีดีตั�งโรงเรียนในวัันที� 16 เมษายน 2513 พร้อัมทั�งให้

คำำารับรอังการจัีดีตั�งโรงเรียนโดียจีะให้เจ้ีาหน้าที�หมอัตรวัจีดูีอีักคำรั�งหนึ�ง

 ในการตรวัจีสถานที�ก่อัตั�งโรงเรียนมัธียมนี�ได้ีมีอัาจีารย์ ปิ่ระจีวับ คำำาบุญรัตน์ ผู้อัำานวัยการก

อังโรงเรียนรัฐบาลได้ีมาตรวัจีเยี�ยมพร้อัมด้ีวัยนายทรงชัย เจีตะบุตร ศึกษาธิีการจัีงหวััดีลำาปิ่าง 

และคำณะผู้แทนราษฎีรจัีงหวััดีลำาปิ่าง 3 คำน ค่ำอั นายบุญเท่ง ทอังสวััสดิี� นายเสริม จีีนาสวััสดิี� 

และนายบุญเร่อัง ชุ่มอิันทร์จัีกร เม่�อัวัันที� 17 มิถุนายน 2513 ได้ีตกลงให้เป่ิ่ดีโรงเรียน

ในวัันที� 22 มิถุนายน 2513 โดียให้เป่ิ่ดีเปิ่นสาขาขอังโรงเรียนเถินวิัทยา ให้ใช้ช่�อัว่ัา โรงเรียน

เถินวิัทยา(สาขาสบปิ่ราบ) ไปิ่พลางก่อัน แล้วัในปีิ่การศึกษา 2514 จึีงขอัอันุญาตเป่ิ่ดีเปิ่น

อิัสระเอักเทศต่อัไปิ่

 โรงเรียนนี�อัยู่ในคำวัามคำวับคุำมดูีแลขอังอัำาเภอัสบปิ่ราบในด้ีานการปิ่กคำรอัง ด้ีานธุีรการ

และด้ีานการเงิน ด้ีานวิัชาการ ให้อัยู่ในคำวัามดูีแลขอัง นายณรงค์ำ บุญมัติ คำรูใหญ่โรงเรียนเถินวิัทยา 

ร่วัมกับนายจีรูญ เอีั�ยมรอัดี ศึกษาธิีการอัำาเภอัสบปิ่ราบ นายณรงค์ำ บุญมัติ ไม่สามารถคำวับคุำม

ดูีแลเปิ่นปิ่ระจีำาได้ีจึีงมอับหมายให้นายวิัวััฒน์ วััฒนบุตร คำรูใหญ่โรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ 

(วัันคำรู 2502) เปิ่นผู้รักษาการแทนคำรูใหญ่โรงเรียนเถินวิัทยา (สาขาสบปิ่ราบ) อีักตำาแหน่งหนึ�ง

ด้ีวัย นอักจีากนี�อัำาเภอัยังได้ีจัีดีให้ นางอััมพร สุริยะมณี ผู้ช่วัยคำรูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่ง เปิ่น

คำรูช่วัยสอัน ปิ่ระจีำาชั�น ม.ศ.1 พร้อัมด้ีวัยขอัร้อังให้นางสาวัปิ่ระภา ทับทิมดีี วุัฒิ ปิ่.กศ.สูง, 

นางสาวัพูลศรี ถาวัรกิจี วุัฒิปิ่.กศ., นางกิ�งกาญจีน์ ศิริพงษาโรจีน์ พ.ม., นางสาวัเฉุลิมศรี ยอัดียา 

ปิ่.กศ., นางสาวัพัทยา วิัมาระศักดิี� ปิ่.กศ., นางอุัไร ชมภู ปิ่.กศ., นายปิ่ระดิีษฐ์ สิทธิีวังศ์ ปิ่.กศ., 

และนายสุวัรรณ วััฒนานันท์ ปิ่.กศ. คำณะคำรูโรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ ฯ ระดัีบปิ่ระถมศึกษาตอันปิ่ลาย

ช่วัยปิ่ระจีำาสอันเปิ่นบางวิัชาที�ตนถนัดี ตามหลักสูตรขอังกระทรวังศึกษาธิีการด้ีวัย

 ในวัันเป่ิ่ดีเรียน มีนักเรียนมาสมัคำรเข้าเรียน ชาย 10 คำน หญิง 12 คำน รวัม 22 คำน

 อุัปิ่กรณ์การเรียนการสอันขอังโรงเรียนไม่มี จึีงจีำาเปิ่นต้อังอัาศัยสถานที� อัาคำารเรียน 

ขอังโรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ(วัันคำรู 2502) ตลอัดีจีนอุัปิ่กรณ์ต่างๆ ใช้ไปิ่พลางก่อัน

 คำณะกรรมการเห็นคำวัรจีะได้ีมีการทำาบุญตักบาตรเพ่�อัเปิ่นสิริมงคำลแก่โรงเรียนจึีงได้ีตกลง

ให้มีการทำาบุญตักบาตรและมีพระธีรรมเทศนา 1 กัณฑ์ิ ในวัันพฤหัสบดีีที� 9 กรกฎีาคำม 2513 

ในวัันนี� ศึกษาธิีการอัำาเภอัได้ีชี�แจีงให้ผู้ปิ่กคำรอังนักเรียนและแขกที�มาร่วัมงานได้ีทราบกิจีกรรม

ขอังโรงเรียน กับได้ีขอัร้อังให้ช่วัยทำาโต๊ะ ม้านั�งนักเรียนชนิดีนั�งเดีี�ยวั ให้พอัจีำานวันนักเรียน

ปิ่รากฏว่ัามีผู้บริจีาคำให้ 30 ชุดี กระดีานดีำาชนิดีติดีฝาผนัง 1 ชุดี โต๊ะคำรู 1 ชุดี

 นักเรียนปิ่ระจีำาวัันนี� ชาย 17 คำน หญิง 19 คำน รวัม 36 คำน

 ปีิ่การศึกษา 2514 กรมวิัสามัญศึกษาโดียมีคำำาสั�งบรรจุีแต่งตั�งคำรู 2 อััตรา ค่ำอั นายอันุศักดิี� 

อิันทะวังศ์ และนายไพฑูิรย ์พานธีงรักษ์ และได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างอัาคำารเรียนแบบ 216 

จีำานวัน 1 หลัง จีำานวัน 4 ห้อังเรียน และมีการต่อัเติม 2 คำรั�ง คำรั�งแรกเม่�อัปีิ่ 2514 จีำานวัน 8 ห้อัง 

คำรั�งที�สอัง เม่�อัปีิ่ 2522 จีำานวัน 4 ห้อัง รวัม 16 ห้อัง ปีิ่ 2515 ได้ีย้ายสถานที�โรงเรียน

จีากโรงเรียนบ้านสบปิ่ราบ (วัันคำรู 2502) มาเรียนที�ตั�งปัิ่จีจุีบัน เม่�อัวัันที� 11 พฤษภาคำม 2515 

ซึั�งตั�งอัยู่ที�หลักกิโลเมตรที� 552-553 เลขที� 271 ถนนพหลโยธิีนบ้านหล่ายฮ่อังปุิ่ หมู่ที� 8 

ตำาบลสบปิ่ราบ อัำาเภอัสบปิ่ราบ จัีงหวััดีลำาปิ่าง มีเน่�อัที� 36 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวัา โดียมี

นายสุพัฒน์ นิรมิตรเจีียรพันธ์ุี ดีำารงตำาแหน่งอัาจีารย์ใหญ่โรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา คำนแรก

 พ. ศ. 2524 ได้ีรับงบปิ่ระมาณสำาหรับสร้างโรงฝกงานจีำานวัน 1 หลัง เปิ่นเงิน 620,000 บาท 

วัันที� 10 สิงหาคำม 2525 การไฟฟ้าได้ีจ่ีายกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงเรียน สิ�นงบปิ่ระมาณ

จีำานวัน 197,000 บาท ทั�งนี�ไม่รวัมค่ำาธีรรมเนียม ค่ำาตรวัจีสอับและอุัปิ่กรณ์ภายในซึั�งจ่ีายจีาก

เงินบำารุงการศึกษาขอังโรงเรียน ปีิ่ 2527 โรงเรียนได้ีเข้าโคำรงการโรงเรียนมัธียมพัฒนาชนบท 

(มพช.2 รุ่นที� 2) ได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างอัาคำารเรียนวิัทยาศาสตร์ CS213B 1 หลัง 

โรงฝกงาน 1 หลังบ้านพักคำรูแบบแฝดี 1 หลัง หอัถังปิ่ระปิ่า 1 หลัง และปิ่รับปิ่รุงบริเวัณ

โรงเรียนเปิ่นเงินทั�งสิ�น 4,798,500.00 บาท 

 ปีิ่ 2531 โรงเรียนเข้าโคำรงการ โรงเรียนขยายโอักาสทางการศึกษา (คำ.อัมต.สศ.) 

กรมสามัญศึกษากระทรวังศึกษาธิีการ ปีิ่ 2534 ได้ีรับคำำาสั�งจีากกรมสามัญศึกษาให้เป่ิ่ดีสอัน

ในระดัีบมัธียมศึกษาตอันปิ่ลาย และได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างบ้านพักนักเรียน 2 หลัง 

บ้านพักผู้บริหาร 1 หลังเปิ่นเงิน 980,000.00 บาท ปีิ่ 2535 โรงเรียนได้ีเป่ิ่ดีสอันกิจีกรรม

นักศึกษาวิัชาทหาร ปีิ่ 2536 ได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างหอัปิ่ระชุมแบบ 100/27 จีำานวัน 

1 หลัง เปิ่นเงิน 3,997,000.00 บาท 

 ปีิ่ 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวังศึกษาธิีการ โดียนายสัมพันธ์ี ทอังสมัคำร 

รัฐมนตรีว่ัาการกระทรวังศึกษาธิีการได้ีปิ่ระกาศเปิ่ลี�ยนช่�อัโรงเรียนจีากโรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา 

เปิ่นโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ทั�งนี�ตั�งแต่วัันที� 9 มีนาคำม 2537 เปิ่นต้นไปิ่

 ปีิ่ 2540 ได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างอัาคำารเรียนแบบ 424ล.(พิเศษ) 4 ชั�น 24 ห้อังเรียน 

1 หลังเปิ่นเงิน 15,000,000.00 บาท

 ปีิ่ 2550-2551 ได้ีรับงบปิ่ระมาณก่อัสร้างอัาคำารเรียนแบบ 216ล 3 ชั�น เปิ่นเงิน 

14,773,000 บาท

 ปีิ่ 2563-2564 ได้ีรับจัีดีสรรบ้านพักคำรูแบบ 8 คำรอับคำรัวั จีำานวัน 1 หลัง เปิ่นเงิน 

3,978,000

 ปัิ่จีจุีบันมีข้าราชการคำรูและบุคำลากรทางการศึกษารวัมทั�งสิ�น 52 คำน นักเรียน 774 คำน

ประวัติโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางประวัติโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

2 สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565



 สถานศึกษาเปิ่นสถาบันแหล่งเรียนรู้ขอังนักเรียน และ

ปิ่ระชาชนโดียทั�วัไปิ่ทำาหน้าที�

 1. สอันทางด้ีานวิัชาการแก่นักเรียน

 2. สอันและอับรมให้นักเรียนเปิ่นคำนดีี คำนเก่ง และ

ดีำารงตนอัยู่ในสังคำมอัย่างมีคำวัามสุข

 3. เปิ่นสถานศึกษาที�ให้บริการแก่สังคำมและชุมชน 

ในการใช้ทรัพยากรและสิ�งแวัดีล้อัมร่วัมกัน

 ในรอับปีิ่การศึกษาที�ผ่านมา ปีิ่ พ.ศ. 2564 ภายใต้

คำณะกรรมการสถานศึกษา คำณะกรรมการสมาคำมผู้ปิ่กคำรอัง และคำรู

สมาคำมศิษย์เก่า ร่วัมกับคำณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดียมี

ผู้อัำานวัยการโรงเรียนเปิ่นปิ่ระธีานได้ีร่วัมกันวัางแผน / โคำรงการ 

/ กิจีกรรมต่างๆ ภายใต้ภาวัะวิักฤต Covid-19 จัีดีการเรียนการ

สอันให้ตอับสนอังนโยบายขอังกระทรวังศึกษาธิีการ ทำาให้

งานดีำาเนินไปิ่ด้ีวัยดีี

 ข้าพเจ้ีาในฐานะปิ่ระธีานกรรมการสถานศึกษาขั�นพ่�นฐาน 

ขอัขอับคุำณเปิ่นอัย่างสูงต่อัผู้ที�มีคำวัามรับผิดีชอับทุกฝาย และ

ขอัแสดีงคำวัามยินดีีกับนักเรียนชั�น ม.3, ม.6 ทุกคำน ที�สามารถ

เรียนจีบหลักสูตรในแต่ละระดัีบ และหวัังเปิ่นอัย่างยิ�งว่ัา มีที�

เรียนต่อัและทำางานกันทุกคำน

(นายทั�น  ตากัน)

ปิ่ระธีานคำณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพ่�นฐาน

โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม

 ในนามขอังนายกสมาคำมผู้ปิ่กคำรอังและคำรูโรงเรียน

สบปิ่ราบพิทยาคำม กระผมขอัแสดีงคำวัามยินดีีกับนักเรียน

ที�สำาเร็จีการศึกษาชั�นมัธียมศึกษาปีิ่ที� 3 และชั�นมัธียมปีิ่ที� 6 

ทุกคำน ขอัให้นำาคำวัามรู้ที�ได้ีมาพัฒนาตัวัเอัง หมั�นฝกฝนหา

คำวัามรู้เพิ�มเติม เพ่�อัคำวัามสำาเร็จีในอันาคำต ขอัขอับคุำณคำณะคำรู-

อัาจีารย์ และบุคำลากรทางการศึกษาขอังโรงเรียนทุกท่านที�ได้ี

มุ่งมั�น ทุ่มเท ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคำวัามเปิ่นเลิศทั�งทาง

วิัชาการ สติปัิ่ญญา คุำณธีรรม จีริยธีรรม อัันเปิ่นคุำณสมบัติ

เบ่�อังต้นในการพัฒนาด้ีานต่างๆ ผลิตบุคำลกรที�มีคุำณภาพ

อัอักสู่สังคำม เปิ่นกำาลังสำาคัำญในการพัฒนาชุมชน ปิ่ระเทศชาติ

ส่บต่อัไปิ่

ขอัอัาราธีนาคุำณพระศรีรัตนตรัยและสิ�งศักดิี�สิทธิี�ทั�งหลาย 

หลวังพ่อัเกษม เขมโก จีงอัำานวัยอัวัยพรให้ทุกท่าน ปิ่ระสบแต่

คำวัามสุข คำวัามเจีริญในหน้าที�การงาน สุขภาพแข็งแรง ปิ่ลอัดีภัย

จีากโรคำภัยต่างๆ ด้ีวัยเทอัญ

(นายมงคำล  แก่นใจี)

นายกสมาคำมผู้ปิ่กคำรอังและคำรู 

โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม

 สถานศึกษาเปิ่นสถาบันแหล่งเรียนรู้ขอังนักเรียน และ  ในนามขอังนายกสมาคำมผู้ปิ่กคำรอังและคำรูโรงเรียน

สบปิ่ราบพิทยาคำม กระผมขอัแสดีงคำวัามยินดีีกับนักเรียน

ที�สำาเร็จีการศึกษาชั�นมัธียมศึกษาปีิ่ที� 3 และชั�นมัธียมปีิ่ที� 6 

สารจากสารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สารจากนายกสมาคมผู�ปกครอง และครู สารจากนายกสมาคมผู�ปกครอง และครู 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

3โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม



ช่ื่�อ-สกุุล   ดีร.ศานติกรศิ�  วังค์ำเขียวั
ตำาแหนงที่างวิิชื่ากุาร ผู้อัำานวัยการโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม  
                        วิัทยฐานะชำานาญการพิเศษ
สถานท่ี่�ที่ำางาน โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม  40 หมู่ 15 ต.สบปิ่ราบ   
     อั.สบปิ่ราบ จี.ลำาปิ่าง 52170
โที่รศ้พที่  084-9486686
E-mail   santikorn_tings@hotmail.com

  ประว้ิติกุารศึกุษา

พ.ศ. 2540 ปริญญาตร่ คำรุศาสตรบัณฑิิต (วิัชาเอักภาษาไทย) 
 สถาบันราชภัฏลำาปิ่าง
พ.ศ. 2547 ปริญญาโที่ การศึกษามหาบัณฑิิต (สาขาหลักสูตรและการสอัน รุ่น 4) 
 มหาวิัทยาลัยนเรศวัร จัีงหวััดีพิษณุโลก 
พ.ศ. 2551 ป. บ้ณฑิต ปิ่ระกาศนียบัตรบัณฑิิต 
 (สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 7) 
 มหาวิัทยาลัยราชภัฏลำาปิ่าง
พ.ศ. 2559 ปริญญาเอกุ 
 การศึกษาดุีษฎีีบัณฑิิต 
 (สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 11)  
 มหาวิัทยาลัยนเรศวัร จัีงหวััดีพิษณุโลก    

  ประว้ิติดานกุารบริหารสถานศึกุษา

1. รองผูอำานวิยกุารโรงเร่ยนอนุบาลว้ิงเหน่อ  สพที่.ลำาปาง เขต 2
 ตั�งแต่วัันที� 29 เด่ีอัน เมษายน 2553 ถึง 17 เด่ีอันมิถุนายน พ.ศ. 2554
2. รองผูอำานวิยกุารโรงเร่ยนสบปราบพิที่ยาคม  สพม. 35
 ตั�งแต่วัันที� 17 เด่ีอันมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวัันที� 1 เด่ีอันพฤศจิีกายน 

พ.ศ. 2559
3. รองผูอำานวิยกุารโรงเร่ยนลำาปางกุ้ลยาณ่ สพม. 35
 ตั�งแต่วัันที� 2 เด่ีอัน พฤศจิีกายน พ.ศ. 2559 ถึงวัันที� 30 เด่ีอันเมษายน 

พ.ศ. 2562 
4. ผูอำานวิยกุารโรงเร่ยนทุี่งกุวิาวิวิิที่ยาคม สพม. ลำาปาง ลำาพูน
 ตั�งแต่วัันที� 1 เด่ีอัน มีนาคำม พ.ศ. 2562 ถึงวัันที� 30 เด่ีอัน กันยายน 

พ.ศ. 2564
ปจจุบ้น 1 ตุลาคม 2564 ผูอำานวิยกุารโรงเร่ยนสบปราบพิที่ยาคม  
  วิิที่ยฐานะ ชื่ำานาญกุารพิเศษ

ประวัติ ดร.ศานติกรศิ์  วงค�เขียว  Santikorn Wongkaew, Ph.Dประวัติ ดร.ศานติกรศิ์  วงค�เขียว  Santikorn Wongkaew, Ph.D
แนะนําผู�อํานวยการคนใหม� โรงเรียนสบปราบพิทยาคมแนะนําผู�อํานวยการคนใหม� โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

 มหาวิัทยาลัยนเรศวัร จัีงหวััดีพิษณุโลก    

สารจากผู�อํานวยการสารจากผู�อํานวยการ
มีความรู�ดีแล�ว  ต�องมีศีลธรรมด�วย มีความรู�ดีแล�ว  ต�องมีศีลธรรมด�วย 
 “...กุารดำาเนินช่ื่วิิตโดยใชื่วิิชื่ากุารอยางเด่ยวิย้งไมเพ่ยงพอ

จะตองอาศ้ยควิามรูรอบต้วิและหล้กุศ่ลธรรมประกุอบดวิยผูท่ี่�ม่

ควิามรูด่ แตขาดควิามย้�งคิดนำาควิามรูไปใชื่ในที่างมิชื่อบ ก็ุเที่ากุ้บ

เปนบุคคลท่ี่�เปนภ้ยแกุส้งคมของมนุษย...” (จีากหนังส่อั 108 

พระบรมราโชวัาท)

 เน่�อังในโอักาสที�นักเรียนจีบการศึกษาชั�นมัธียมศึกษาปีิ่ที� 3 

และมัธียมศึกษาปีิ่ที� 6 ปีิ่การศึกษา 2564 ขอัให้นักเรียนปิ่ระสบ

คำวัามสำาเร็จีในการศึกษาต่อัหร่อัการปิ่ระกอับสัมมาอัาชีพ “รูจ้กุ

แยกุแยะผิดชื่อบช้ื่�วิด่ จงเล่อกุปฏิบ้ติแตสิ�งถูกุตองด่งาม ใชื่ควิามรู

ควิามสามารถใหเกิุดควิามเจริญงอกุงามตอตนเอง ผูม่พระคุณผูอ่�น 

และส้งคมสวินรวิม ตลอดจนชื่วิยกุ้นสรางคนด่ใหบานเม่องส่บไป” 

(ดร.ศานติกุรศ์ิ  วิงคเข่ยวิ)

ผู้อัำานวัยการโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครอง และครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคมคณะกรรมการสมาคมผู�ปกครอง และครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นายท้ี่�น ตากุ้น
ปิ่ระธีานคำณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพ่�นฐาน

นายมงคล แกุนใจ
นายกสมาคำมผู้ปิ่กคำรอัง และคำรู

พระครูพิศาลพิพ้ฒนสุนที่ร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางประนอม ไชื่ยวิงค
กรรมการ

นายค้มภ่ร คำาภิโล 
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นางพ้ชื่ราพร วิรรณาร้กุษ
กรรมการ

นายบุญเติม ปงวิงศ  
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นางสาวิปาณิสรา ใจเร่อน
กรรมการ

นางร้ตนาภรณ อุดกุ้นที่า
อุัปิ่นายกคำนที� 1

นางสาวิธณ้ฏฐาธร ดานอินถา  
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวิพ้ชื่รินที่ร อินสะอาด
กรรมการ

นายสมจินต ชุื่มอินจ้กุร 
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นางสาวิว้ิชื่ราภรณ สายวิงค
กรรมการ

นายณ้ฏณิชื่า คำาเสน
ปิ่ระชาสัมพันธ์ี

นายสมเกุ่ยรติ ขาวิสมบูรณ 
 กรรมการผู้แทนคำรู

นางสาวิกิุตติยา แกุวิสิงห  
ปิ่ฏิคำมและผู้ช่วัยเลขานุการ

พระครูวิิจารณภ้ที่รกิุจ 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางสาวิสมกุร เข่�อนแกุวิ
กรรมการ

นายมงคล แกุนใจ
กรรมการผู้แทนผู้ปิ่กคำรอัง

นางสาวิสุวิิมล พวิงสุยะ
กรรมการ

นายสุรพ้นธ อินเพลา
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นางสาวิกุานตรว่ิ คำาแปง
กรรมการ

นายสราวุิฒิ คำาว้ิน 
นาย ทะเบียน

นายพูลที่ร้พย กุารินที่ร
กรรมการผู้แทนอังค์ำกรชุมชน

นายศานติกุรศ์ิ วิงคเข่ยวิ
เลขานุการ

นายนเรศ เตชื่ะส่บ
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นายยุติวิิชื่ญ เท่ี่อกุตา
กรรมการ 

นางกุุลธิดา ฟูธรรม
อุัปิ่นายกคำนที� 2

ร.ต.ชูื่เชิื่ด ดานอินถา
กรรมการผู้แทน

อังค์ำกรปิ่กคำรอังส่วันท้อังถิ�น

นางสาวิอรพรรณ หมูเที่พ
กรรมการ

นายสมศ้กุด์ิ สวินพลาย
กรรมการผู้ทรงคุำณวุัฒิ

นางสาวิพ้ชื่ราพร จามร่
กรรมการ

นายศานติกุรศ์ิ วิงคเข่ยวิ 
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวิฐิติพร อินจ้นที่ร 
กรรมการ

5โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม



บทความจากใจครูเกษียณบทความจากใจครูเกษียณ

จากใจคุณครูเมธาวี ขาวสมบูรณ�จากใจคุณครูเมธาวี ขาวสมบูรณ�

จากใจคุณครูชลลดา  สุภากาวีจากใจคุณครูชลลดา  สุภากาวี

 ได้ีรับหนังส่อัจีากสามัญศึกษาจัีงหวััดีลำาปิ่าง แจ้ีงให้ไปิ่รายงานตัวัเพ่�อับรรจุีเปิ่นคำรูธุีรการ 
ที�โรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา อัำาเภอัสบปิ่ราบ จัีงหวััดีลำาปิ่างในวัันที� 18 มีนาคำม 2526 ต่�นเต้น ดีีใจี แต่ก็กังวัลใจี 

สบปิ่ราบอัยู่ทางไหน ไม่รู้จัีก แม่บอักว่ัาไม่ต้อังไปิ่ได้ีม๊ัย ไกลนะยิ�งวัันรายงานตัวักับ ผอั. วีัรยุทธ์ี จีงสถาพรพงค์ำ 
ท่านบอักว่ัาไกลนะ ไฟฟ้าก็ไม่มีไปิ่เวีัยงมอักดีีกว่ัาม๊ัยคำรูที�มารายงานตัวัพร้อัมกันก็บอักว่ัาขอัแลกได้ีม๊ัย ให้เราไปิ่

โรงเรียนแม่ทะวิัทยา อัำาเภอัแม่ทะแทน เฮ้อั ! ไม่รู้จัีกสักที� แต่ก็ไม่เปิ่ลี�ยนใจี อัาจีเพราะชะตาต้อังมาเปิ่น “คำรูสบปิ่ราบ” สอับถาม
เส้นทางมา ร.ร.สบปิ่ราบวิัทยาจีากพี�ๆที� สศจี.ลำาปิ่างว่ัาต้อังนั�งรถตู้เถิน ที�หน้า ร.ร.เทศบาล ห้าแยกหอันาิกาผ่านเกาะคำาและก็ถึง
สบปิ่ราบ สอังข้างทางมีแต่ต้นอ้ัอัยด้ีวัยคำวัามที�ไม่รู้จัีกคิำดีว่ัาเปิ่นต้นข้าวั นึกสงสัยอัยู่ว่ัาต้นข้าวัสบปิ่ราบทำาไมต้นใหญ่จัีง
 วัันนั�นได้ีมารายงานตัวักับอัาจีารย์ใหญ่สุพัฒน์ นิรมิตเจีียรพันธ์ุี พบคุำณคำรูปิ่ระมาณ 20 กว่ัาคำนกำาลังปิ่ระชุมอัยู่ หลังจีากนั�น 
ท่านบอักว่ัา ให้มาทำางานวัันเป่ิ่ดีเทอัมเลย ตอันนี� ร.ร. ป่ิ่ดีแล้วัจึีงกลับไปิ่ลาอัอักจีากงานที� หจีก.เซ่ังเฮงจัี�น เจ้ีานายก็ว่ัาทำาไมไม่บอัก
ล่วังหน้า ใคำรจีะมาทำางานแทนล่ะ ระหว่ัางนี�ให้มาทำางานต่อัก่อันแต่จีะจ้ีางเปิ่นรายวัันๆ ละ 100 บาทโชคำดีีที�ไม่ต้อังว่ัางแถมมีเงิน
ไว้ัใช้ระหว่ัางไม่ได้ีรับเงินเด่ีอัน ชีวิัตนี�ดีีจัีง 
 15 พ.คำ 2526 ทำางานวัันแรกที�สบปิ่ราบวิัทยา จีนเปิ่นสบปิ่ราบพิทยาคำม จีากวัันนั�นจีนถึงปัิ่จีจุีบัน 39 ปีิ่ 6 เด่ีอัน 12 วััน 
มีเพ่�อันพ้อัง น้อังพี� ที�เปิ่นกัลยานมิตร มีลูกศิษย์มากมายรุ่นแล้วัรุ่นเล่าที�ปิ่ระสบคำวัามสำาเร็จีในการใช้ชีวิัต และที�ก้าวัหน้าในหน้าที�
การงานกลับมาพบและทำางานร่วัมกันอีัก ตลอัดีเวัลาที�ได้ีทำางานและมาอัยู่สบปิ่ราบไม่เคำยนึกเสียใจี หร่อัเสียดีายวัันเวัลาที�ผ่านมา 
ด้ีวัยสำานึกทุกวิันาทีว่ัาที�เรามีเกียรติ มีหน้ามีตาอัยู่อัย่างมีคำวัามสุขในสังคำมนี�ก็ด้ีวัยคำำาว่ัา “ คำรูสบปิ่ราบ”ดัีงนั�นจึีงทุ่มเทแรง
กายแรงใจีทำางานเต็มที�เต็มคำวัามสามารถ ดัีงคำำากล่าวัที�ว่ัา “ทำาให้เต็มที� ทำาให้ดีีที�สุดีในจุีดีที�เล่อัก” และมีคำวัามสุขกับ
การทำาหน้าที�คำรู 
 การเกษียณอัายุราชการเปิ่นการเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงวิัถีชีวิัต คำวัามเปิ่นอัยู่ ต้อังปิ่รับตัวัให้เข้ากับสิ�งแวัดีล้อัมกับผู้คำนกลุ่มใหม่ 
ที�อัาจีจีะไม่ใช่สิ�งที�คุ้ำนเคำย แต่คำงจีะไม่ใช่เร่�อังยุง่ยากจีนเกินไปิ่หากเรายอัมรับคำวัามเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงขอังโลกในยคุำปัิ่จีจุีบันและ
ยอัมปิ่ล่อัยวัางทุกอัยา่งลงและมีคำวัามสุขกับสิ�งที�เราเล่อักขอับพระคุำณ คุำณแม่ที�เปิ่นแบบอัยา่งในคำวัามอัดีทน ขอับคุำณ
เตี�ยที�เปิ่นแบบอัย่างในเร่�อังคำวัามมีระเบียบวิันัยขอับคุำณผู้มีพระคุำณทุกท่านที�ชี�แนะแนวัทาง ขอับใจีนักเรียน
ทุกคำนที�เปิ่นแรงใจีให้ให้ผ่านวัันเวัลามาจีนถึงวัันอัันเปิ่นเกียรติ วัันนี�แม้จีะถึงเวัลาที�ต้อังหยุดีพักตาม
วัาระแล้วัก็ตาม คำำาว่ัา “คำรู” จีะไม่ตายไปิ่จีากใจีและจีะจีดีจีำาวัันอัันสวัยงามและมีคำวัามสุขใน
สบปิ่ราบพิทยาคำมตลอัดีไปิ่

กุารศึกุษา พศ. 2519 ปิ่ระถม 7 โรงเรียนวััดีนาก่วัมใต้
  พ.ศ. 2522 มศ.3  โรงเรียนบุญวัาทย์วิัทยาลัย
  พ.ศ. 2525 ปิ่วัช.3   วิัทยาลัยอัาชีวัศึกษาลำาปิ่าง
  พ.ศ. 2535 อันุปิ่ริญญา วิัทยาลัยคำรูลำาปิ่าง
  พ.ศ. 2538 ปิ่ริญญาตรี สถาบันราชภัฎีลำาปิ่าง
  พ.ศ. 2550 ปิ่.บัณฑิิตวิัชาชีพคำรู   มหาวิัทยาลัยราชภัฎีลำาปิ่าง
ประว้ิติกุารที่ำางาน 18 มีนาคำม 2526 บรรจุีตำาแหน่งคำรู 1 โรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา
   พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 คำรูคำศ. 3 โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม

 ปิ่ระวััติการศึกษา จีบชั�นปิ่ระถมศึกษาจีากโรงเรียนบ้านวัังพร้าวั อัำาเภอัเกาะคำา จัีงหวััดีลำาปิ่างชั�นมัธียมศึกษาตอันต้น 
โรงเรียนเกาะคำาวิัทยาคำม ชั�นมัธียมศึกษาตอันปิ่ลายโรงเรียนลำาปิ่างกัลยาณี ปิ่ริญญาตรี วิัชาเอักวิัทยาศาสตร์ทั�วัไปิ่ วิัทยาลัยคำรู
ลำาปิ่าง และ ปิ่ริญญาโท สาขาการจัีดีการมนุษย์กับสิ�งแวัดีล้อัม จีากมหาวิัทยาลัยเชียงใหม่
 บรรจุีเข้ารับราชการคำรู ตำาแหน่งอัาจีารย์ 1 ระดัีบ 3 เม่�อัวัันที� 2 ตุลาคำม 2529 โรงเรียนบ้านพานทอัง อัำาเภอัไทรงาม 
จัีงหวััดีกำาแพงเพชร สังกัดีสำานักงานการปิ่ระถมศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนไม่มีนำ�าปิ่ระปิ่า ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีบ้านพักคำรู มีรถยนต์
โดียสารผ่านหน้าโรงเรียน 1 เที�ยวั ระยะทาง 18 กิโลเมตร เปิ่นดิีนลูกรัง ถ้าเปิ่นหน้าแล้งก็เหม่อันอัยู่บนถนนวิับาก ถ้าเปิ่นหน้า
ฝนก็เหม่อันเล่นกระดีานโต้คำล่�น ปิ่ฏิบัติหน้าที�สอันทุกวิัชาที�มีในหลักสูตรและนอักหลักสูตร เปิ่นคำรูปิ่ระจีำาชั�น ปิ่.5 นักเรียน 25 คำน 
ชาย 9 คำน หญิง 16 คำน นักเรียนชาย 9 คำน ไม่คำบใคำร และไม่มีใคำรคำบ แต่ละคำนมีคำวัามมั�นใจีในตนเอังสูงมาก เปิ่นผู้ใหญ่เกินตัวั 
เวัลาต้อังถูกลงโทษเขายินดีีมาก และกระซิับบอักเราว่ัา คำรูคำรับอัย่างผมต้อังเหล็กเส้น!!! คำรูคำรับ ศิล 5 เขาเขียนไว้ัทำาไม
เหรอัคำรับ คุำณคำรูก็ตอับไปิ่...แล้วัทำาไมคำรูบางคำนทำาไม่ได้ี...คำรูคำรับที�คำรูสั�งสอันผมเร่�อังคำวัามปิ่ระพฤติผมเข้าใจีดีีทั�งหมดี..แต่ผม
ทำาไม่ได้ีคำรับ...หน้าที�พิเศษเจ้ีาหน้าที�ธุีรการที�ได้ีเรียนพิมพ์ดีีดีมาเพียง 1 ชั�วัโมงเพราะร้านเลิกกิจีการ เปิ่นการเริ�มทำางานที�ใช้

 15 พ.คำ 2526 ทำางานวัันแรกที�สบปิ่ราบวิัทยา จีนเปิ่นสบปิ่ราบพิทยาคำม จีากวัันนั�นจีนถึงปัิ่จีจุีบัน 39 ปีิ่ 6 เด่ีอัน 12 วััน 
มีเพ่�อันพ้อัง น้อังพี� ที�เปิ่นกัลยานมิตร มีลูกศิษย์มากมายรุ่นแล้วัรุ่นเล่าที�ปิ่ระสบคำวัามสำาเร็จีในการใช้ชีวิัต และที�ก้าวัหน้าในหน้าที�
การงานกลับมาพบและทำางานร่วัมกันอีัก ตลอัดีเวัลาที�ได้ีทำางานและมาอัยู่สบปิ่ราบไม่เคำยนึกเสียใจี หร่อัเสียดีายวัันเวัลาที�ผ่านมา 

 ได้ีรับหนังส่อัจีากสามัญศึกษาจัีงหวััดีลำาปิ่าง แจ้ีงให้ไปิ่รายงานตัวัเพ่�อับรรจุีเปิ่นคำรูธุีรการ 
ที�โรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา อัำาเภอัสบปิ่ราบ จัีงหวััดีลำาปิ่างในวัันที� 18 มีนาคำม 2526 ต่�นเต้น ดีีใจี แต่ก็กังวัลใจี 

สบปิ่ราบอัยู่ทางไหน ไม่รู้จัีก แม่บอักว่ัาไม่ต้อังไปิ่ได้ีม๊ัย ไกลนะยิ�งวัันรายงานตัวักับ ผอั. วีัรยุทธ์ี จีงสถาพรพงค์ำ 
ท่านบอักว่ัาไกลนะ ไฟฟ้าก็ไม่มีไปิ่เวีัยงมอักดีีกว่ัาม๊ัยคำรูที�มารายงานตัวัพร้อัมกันก็บอักว่ัาขอัแลกได้ีม๊ัย ให้เราไปิ่

 การเกษียณอัายุราชการเปิ่นการเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงวิัถีชีวิัต คำวัามเปิ่นอัยู่ ต้อังปิ่รับตัวัให้เข้ากับสิ�งแวัดีล้อัมกับผู้คำนกลุ่มใหม่ 
ที�อัาจีจีะไม่ใช่สิ�งที�คุ้ำนเคำย แต่คำงจีะไม่ใช่เร่�อังยุง่ยากจีนเกินไปิ่หากเรายอัมรับคำวัามเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงขอังโลกในยคุำปัิ่จีจุีบันและ
ยอัมปิ่ล่อัยวัางทุกอัยา่งลงและมีคำวัามสุขกับสิ�งที�เราเล่อักขอับพระคุำณ คุำณแม่ที�เปิ่นแบบอัยา่งในคำวัามอัดีทน ขอับคุำณ
เตี�ยที�เปิ่นแบบอัย่างในเร่�อังคำวัามมีระเบียบวิันัยขอับคุำณผู้มีพระคุำณทุกท่านที�ชี�แนะแนวัทาง ขอับใจีนักเรียน
ทุกคำนที�เปิ่นแรงใจีให้ให้ผ่านวัันเวัลามาจีนถึงวัันอัันเปิ่นเกียรติ วัันนี�แม้จีะถึงเวัลาที�ต้อังหยุดีพักตาม
วัาระแล้วัก็ตาม คำำาว่ัา “คำรู” จีะไม่ตายไปิ่จีากใจีและจีะจีดีจีำาวัันอัันสวัยงามและมีคำวัามสุขใน
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คำวัามรู้ คำวัามสามารถพิเศษ และทักษะชีวิัตขั�นสูงที�สุดี บางเร่�อังไม่มีสอันในสถาบันใดีๆ 
ทุกช่วังเวัลาผ่านไปิ่ด้ีวัยคำวัามต่�นเต้นเร้าใจีในทุกเร่�อังราวั ใคำรจีะเช่�อัว่ัาสอันปิ่ระถมต้อัง
เตรียมตัวัสอันถึงตีสอัง แม้จีะได้ีรับบทบาทละคำรชีวิัตที�หนักอึั�ง แต่ก็ทำาให้เราแข็งแกร่ง 
แบบก้าวักระโดีดีมากๆ นับเปิ่นปิ่ระสบการณ์ที�ล่มไม่ลงจีริงๆ
 27 กรกฎีาคำม 2530 โอันย้ายมารับตำาแหน่ง อัาจีารย์1 ระดัีบ 3 โรงเรียนหนอังกลับวิัทยาคำม 
อัำาเภอัสวัรรคำโลก จัีงหวััดีสุโขทัย สังกัดีกรมสามัญศึกษา มีนำ�าปิ่ระปิ่า มีไฟฟ้า มีบ้านพักคำรู 
มีรถยนต์โดียสารผ่านหน้าโรงเรียน 1 เที�ยวั ระยะทาง 9 กิโลเมตรเปิ่นดิีนลูกรัง ยังต้อังผจีญภัย
กับคำล่�นดิีนและผู้ไม่หวัังดีีบ้าง ปิ่ฏิบัติหน้าที�สอันวิัชาวิัทยาศาสตร์ และสุขศึกษาระดัีบ
ชั�น ม.1-3 หน้าที�พิเศษเจ้ีาหน้าที�ธุีรการที�มีทักษะพิมพ์ดีีดีดีีขึ�น และอีักหลายตำาแหน่ง นักเรียน
ที�นี�มีคำวัามรับผิดีชอับสูงมาก ทั�งด้ีานการเรียนและภาระทางบ้าน เขาจีะเปิ่นแรงงานสำาคัำญ
ขอังคำรอับคำรัวัเพราะทำานา 3 คำรั�ง ทำาสวัน ทำาไร่ จึีงขาดีเรียนคำรั�งหนึ�งหลายวัันแต่จีะไม่มี
ปัิ่ญหาด้ีานการเรียนเลย แต่ผู้ปิ่กคำรอังไม่ค่ำอัยสนับสนุนให้เรียน ดัีงนั�นการแนะแนวัจึีงต้อัง
ไปิ่ตอันกลางค่ำนด้ีวัยมอัเตอัร์ไซัด์ีเก่าๆ เพ่�อัไม่ให้ผู้ปิ่กคำรอังหลบทันแต่บรรยากาศการเรียนการสอันดีีมาก
รู้สึกได้ีถึงคำวัามเปิ่นคำรูวิัชาการมาก ส่วันการทำางานใช้ปิ่ระชาธิีปิ่ไตยเปิ่นหลัก
 22 เมษายน 2534 ได้ีรับคำำาสั�งย้ายมารับตำาแหน่งที�โรงเรียนสบปิ่ราบวิัทยา จีนปัิ่จีจุีบันเปิ่น
สบปิ่ราบพิทยาคำม ตลอัดีระยะเวัลา 31 ปีิ่ 5 เด่ีอันค่ำอันชีวิัตขอังการรับราชการคำรูที�นี� ได้ีเห็นพัฒนาการ 
การเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงขอังโรงเรียนมาทุกมิติ ช่วังแรกๆคำรูมีจีำานวันน้อัยไม่คำรบทุกสาขาวิัชา ต้อังไปิ่ช่วัยสอัน
วิัชาอ่ั�นๆ คำาบการสอันจีะไม่ตำ�ากว่ัา 25 คำาบ/สัปิ่ดีาห์ งานพิเศษก็หลากหลายมาก คำงเปิ่นคำรูผู้หญิงคำนแรก
ที�ต้อังขึ�นหลังคำาตึกสี�ชั�นเพ่�อัไปิ่โรยผ้าเป่ิ่ดีตึกใหม่แต่นั�นไม่ใช่ปัิ่ญหา เพราะมันค่ำอัส่วันหนึ�งขอังอุัดีมการณ์ขอังคำวัามเปิ่นคำรู ภาพชีวิัตคำรูต่างหากที�น่าสนใจี นอักจีาก
เร่�อังงาน หลังเลิกเรียน คุำณคำรูที�เทียวัไปิ่-กลับ หร่อัอัยู่ในเม่อัง ต้อังรีบวิั�งเพ่�อัไปิ่รอัรถโดียสารซึั�งมีเพียง 1 ถึง 2 คัำน หนึ�งในนั�นค่ำอัรถ ขอันแก่น-เชียงใหม่ มาเช้า 
เย็นกลับ ขามาก็เต็มมาจีากในเม่อังลำาปิ่าง บางวัันก็เต็มมาจีากเชียงใหม่ แล้วั เราเปิ่นคำนที�ขึ�นคำนสุดีท้าย ลงคำนแรกค่ำารถ 5 บาท บันไดีขั�นสุดีท้ายค่ำอัตำาแหน่งย่น
ขอังตัวัเอัง ตำาแหน่งอัาจีารยล่์มไปิ่เลย บางคำรั�งไม่ทันรถเน่�อังจีากปิ่ระชุมหลังเลิกเรียน ก็ได้ีโบกรถเพ่�อันร่วัมชาติกันบ้าง เขาก็จีอัดีบ้างไม่จีอัดีบ้าง ตามสิทธิีขอังเขา 
บางคัำนไม่ได้ีโบกแต่ก็จีอัดี แถมย่�นหลักฐานเปิ่นสมุดีบันทึกให้ดูีว่ัา เคำยรับคุำณคำรูขึ�นรถบ่อัยๆ ทำาให้เราอุ่ันใจี 
 ตลอัดีชีวิัตขอังคำวัามเปิ่นคำรูไม่ว่ัาจีะอัยู่ที�ไหนสิ�งที�อัยู่ในคำวัามรู้สึกเสมอัค่ำอัอุัดีมการณ์ คำวัามมุ่งมั�น ตั�งใจี เสียสละทำาหน้าที�เต็มศักยภาพ คำวัามสามารถที�มี 
ให้คำวัามรัก คำวัามปิ่รารถนาดีีต่อัลูกศิษยเ์พ่�อัให้พวักเขาได้ีเติบโตเปิ่นคำนดีี มีคุำณภาพขอังสังคำมซึั�งเปิ่นเป้ิ่าหมายสำาคัำญขอังคำวัามเปิ่นคำรู เม่�อัถึงเวัลาที�ต้อังยติุบทบาท
คำวัามเปิ่นคำรูในโรงเรียน ซึั�งน่ายินดีีและเปิ่นช่วังเวัลาที�เหมาะสมในการเปิ่ลี�ยนผ่านตามยุคำสมัยแต่บทบาทขอังคำวัามเปิ่นคำรูคำงยังหยั�งลึกในจิีตสำานึกจีนยากจีะลบเล่อัน.

 เริ�มรับราชการคำรั�งแรกเม่�อัวัันที� 1 ธัีนวัาคำม 2535 ณโรงเรียนราชปิ่ระชานุเคำราะห์ 21 

อัำาเภอัแม่ลาน้อัยจัีงหวััดีแม่ฮ่อังสอันสังกัดีกอังการศึกษาพิเศษเปิ่นเวัลา 6 ปีิ่ 8 เด่ีอัน และ

ย้ายมารับราชการที�โรงเรียนเม่อังปิ่านวิัทยานับตั�งแต่วัันที� 2 สิงหาคำม 2542 เปิ่นเวัลา 

10 ปีิ่ 6 เด่ีอัน และย้ายมารับราชการที�โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำมตั�งแต่ 

21 มกราคำม 2553 จีนกระทั�งถึงวัันนี�เปิ่นเวัลา 12 ปีิ่ 8 เด่ีอัน 9 วััน รวัมชีวิัต

ในการรับราชการ 29 ปีิ่ 8 เด่ีอัน ซึั�งเทียบกับคำนอ่ั�นที�เรียนจีบแล้วัได้ีเข้ารับ

ราชการซึั�งอัาจีจีะเปิ่นเวัลาที�น้อัยแต่คิำดีว่ัาตัวัเอังทำางานเต็มที�

เต็มเวัลาการใช้ชีวิัตราชการที�คุ้ำมค่ำามีทั�งคำวัามลำาบากในการ

เดิีนทางการใช้ชีวิัตในสังคำมที�แตกต่างจีากตัวัเราการอัยู่กับ

นักเรียนที�แตกต่างในด้ีานสังคำมคำวัามเปิ่นอัยู่แต่ก็มี

คำวัามสุขกับวิัถีชีวิัตขอังเด็ีกซึั�งมีอัยู่หลากหลายชนเผ่า

ซึั�งเปิ่นคำวัามท้าทายอีักแบบหนึ�งและเปิ่นการเก็บเกี�ยวั

ปิ่ระสบการณ์ที�หลากหลายให้กับรสชาติขอังชีวิัตซึั�งรวัมๆ แล้วัถ่อัว่ัา

เปิ่นสิ�งที�ดีีที�ชีวิัตเราได้ีสัมผัสกับคำวัามแตกต่างที�หลากหลายอัย่าง

มีคำวัามสุขและภาคำภูมิใจีในคำวัามเปิ่นคำรูเปิ่นอัย่างมากที�เห็น

ลูกศิษย์หลายๆ รุ่น ปิ่ระสบคำวัามสำาเร็จีในการศึกษา

มีคำวัามก้าวัหน้าในหน้าที�การงาน เปิ่นสมาชิกที�ดีีในสังคำม

และสามารถดูีแลตัวัเอังและคำรอับคำรัวัได้ีอัย่างมีคำวัามสุข

สิ�งเหล่านี�ค่ำอัสิ�งที�คำรูต้อังการและปิ่รารถนามากที�สุดี

จากใจคุณครูสมกร เขื่อนแก�ว จากวันนั้นสู�วันนี้ที่ภาคภูมิใจ
 เริ�มรับราชการคำรั�งแรกเม่�อัวัันที� 1 ธัีนวัาคำม 2535 ณโรงเรียนราชปิ่ระชานุเคำราะห์ 21 

อัำาเภอัแม่ลาน้อัยจัีงหวััดีแม่ฮ่อังสอันสังกัดีกอังการศึกษาพิเศษเปิ่นเวัลา 6 ปีิ่ 8 เด่ีอัน และ

ย้ายมารับราชการที�โรงเรียนเม่อังปิ่านวิัทยานับตั�งแต่วัันที� 2 สิงหาคำม 2542 เปิ่นเวัลา 

จากใจคุณครูสมกร เขื่อนแก�ว จากวันนั้นสู�วันนี้ที่ภาคภูมิใจจากใจคุณครูสมกร เขื่อนแก�ว จากวันนั้นสู�วันนี้ที่ภาคภูมิใจ

21 มกราคำม 2553 จีนกระทั�งถึงวัันนี�เปิ่นเวัลา 12 ปีิ่ 8 เด่ีอัน 9 วััน รวัมชีวิัต

ในการรับราชการ 29 ปีิ่ 8 เด่ีอัน ซึั�งเทียบกับคำนอ่ั�นที�เรียนจีบแล้วัได้ีเข้ารับ

ราชการซึั�งอัาจีจีะเปิ่นเวัลาที�น้อัยแต่คิำดีว่ัาตัวัเอังทำางานเต็มที�

ปิ่ระสบการณ์ที�หลากหลายให้กับรสชาติขอังชีวิัตซึั�งรวัมๆ แล้วัถ่อัว่ัา

เปิ่นสิ�งที�ดีีที�ชีวิัตเราได้ีสัมผัสกับคำวัามแตกต่างที�หลากหลายอัย่าง

ปิ่ระสบการณ์ที�หลากหลายให้กับรสชาติขอังชีวิัตซึั�งรวัมๆ แล้วัถ่อัว่ัา

เปิ่นสิ�งที�ดีีที�ชีวิัตเราได้ีสัมผัสกับคำวัามแตกต่างที�หลากหลายอัย่าง

วิัชาอ่ั�นๆ คำาบการสอันจีะไม่ตำ�ากว่ัา 25 คำาบ/สัปิ่ดีาห์ งานพิเศษก็หลากหลายมาก คำงเปิ่นคำรูผู้หญิงคำนแรก
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รายชื่อครูผู� ได�รับการคัดเลือกครูผู�สอนดีเด�น  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจําป�การศึกษา 2564รายชื่อครูผู� ได�รับการคัดเลือกครูผู�สอนดีเด�น  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจําป�การศึกษา 2564

รายชื่อครูผู� ได�รับการคัดเลือกครูผู�สอนดีเด�น ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มันธยมศึกษา ลําปาง ลําพูนรายชื่อครูผู� ได�รับการคัดเลือกครูผู�สอนดีเด�น ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มันธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
ประจําป�การศึกษา 2564ประจําป�การศึกษา 2564

นางสาวิกุนกุวิรรณ ข้นคำา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนงนุชื่  ช้ื่ยน้นตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คำณิตศาสตร์

นางพ้ชื่ราพร  วิรรณาร้กุษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปิ่ระเทศ

นายกุฤษดาล้กุษณ  มะโนวิงศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคงฤที่ธ์ิ  กุสิช่ื่วิิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปิ่ระเทศ

นางสาวิปาณิสรา ใจเร่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวิกิุตติยา แกุวิสิงห
กลุ่มสาระการเรียนรู้คำณิตศาสตร์

นายณ้ฐพงศ  เร่อนปาน้นที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวิณ้ฐริกุา  ค้นชิื่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คำณิตศาสตร์

นายสราวุิฒิ  คำาว้ิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา

นางสาวิชื่ลลดา สุภากุาว่ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นางสาวิอรพรรณ  หมูเที่พ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคำมศึกษา

ศาสนาและวััฒนธีรรม

นายสมบ้ติ  อ้ศวิะส้ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอัาชีพ

นางสาวิวิชิื่ราภรณ  หลาปวิงคำา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นางธมลพรรณ  ยอดคำา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอัาชีพ

นางสาวิพ้ชื่ราพร จามร่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นายท้ี่ศน้ย  ตะเข่�อนแกุวิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคำมศึกษา

ศาสนาและวััฒนธีรรม

นายจร้ญ  ปญญาดิบวิงศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปิ่ะ

นางอ้งคสุมาริน  ปะละจะเร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นางสาวิดารุณ่  คำานวิล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปิ่ะ

นางธ้ญสุตา  ณ ลำาปาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นางสาวิอำาพ้นธ  ชุื่มเช่ื่�อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปิ่ระเทศ

นายธรรมนูญ  ยะคำาปลูกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอัาชีพ

นางสาวิสายพิน  ตะมาส่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคำมศึกษา 

ศาสนา และวััฒนธีรรม

นางแสงจ้นที่ร  โกุมลเมนะ
กิจีกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสุวิิมล  พวิงสุยะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิัทยาศาสตร์

และเทคำโนโลยี

นางศิรินภา  ยะคำาปลูกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปิ่ระเทศ

นางสาวินลินร้ตน  อิมิว้ิฒน
กิจีกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นางนงเยาวิ  ชื่าประดิษฐ
คำรูชำานาญการพิเศษ (คำรูช่วัยราชการ) 

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลนวัตกรรมสร�างสรรค�คนดี รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลนวัตกรรมสร�างสรรค�คนดี 

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
ประเภทนวัตกรรมด�านการจัดการเรียนการสอนประเภทนวัตกรรมด�านการจัดการเรียนการสอน

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัล “พรหมป�ญโญ”รายชื่อครูที่ได�รับรางวัล “พรหมป�ญโญ”
ของพระครูบาเกียรติยศ  พรหมป�ญโญของพระครูบาเกียรติยศ  พรหมป�ญโญ

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัล อย.น�อย  รายชื่อครูที่ได�รับรางวัล อย.น�อย  
Bright spot ระดับประเทศBright spot ระดับประเทศ

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ 
“อาสาสมัครประกันภัยดีเด�นจังหวัดลําปาง”“อาสาสมัครประกันภัยดีเด�นจังหวัดลําปาง”

รายชื่อครูที่ได�รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการรายชื่อครูที่ได�รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป� 2564รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป� 2564
ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ของ สํานักงาน สกสค.จังหวัดลําปางของ สํานักงาน สกสค.จังหวัดลําปาง

นางนงนุชื่  ช้ื่ยน้นตา
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางนงนุชื่  ช้ื่ยน้นตา
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางนงนุชื่  ช้ื่ยน้นตา
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางธมลพรรณ  ยอดคำา
คำรูชำานาญการพิเศษ

รายชื่อครูที่ได�รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนรายชื่อครูที่ได�รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

แนะนําบุคลากรคนใหม� ประจําป� 2564แนะนําบุคลากรคนใหม� ประจําป� 2564

นางสุภาพร  เจริญผล
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางสาวิกิุตติยา  แกุวิสิงห
คำรูชำานาญการ

นางนงนุชื่  ช้ื่ยน้นตา
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางสาวิปาณิสรา  ใจเร่อน
คำรูชำานาญการ

นางสาวิว้ิชื่ราภรณ  สายวิงค
คำรูชำานาญการ

นางสาวิพ้ชื่รินที่ร  อินสะอาด
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางสุภาพร  เจริญผล
คำรูชำานาญการพิเศษ

นางสาวิพ้ชื่ราพร จามร่
คำรูชำานาญการ

นายธนว้ิฒน  วิงคคำาชุื่ม
คำรูอััตราจ้ีางพลศึกษา

นายท้ี่ศน้ย  ตะเข่�อนแกุวิ
คำรูชำานาญการ

Mr.Tyler Hummerนางสาวิอรพรรณ  หมูเที่พ
คำรูชำานาญการ
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คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นางสาวพิชยา วงค�นันชัย มัธยมศึกษาป�ที่ 6/1คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นางสาวพิชยา วงค�นันชัย มัธยมศึกษาป�ที่ 6/1

คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นางสาวป��นทิพย�  ภู�เสือ มัธยมศึกษาป�ที่ 6/2คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นางสาวป��นทิพย�  ภู�เสือ มัธยมศึกษาป�ที่ 6/2

 สวััสดีีค่ำะ ก่อันอ่ั�นเลย ต้อังขอับคุำณมากๆ เลยนะคำะที�เข้ามาอ่ัานบทคำวัามนี� ตั�งแต่พี�เข้ามาเรียนในโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม จีาก ม.1 
ถึง ม.6 พี�รู้สึกได้ีเลยว่ัาพี�เปิ่ลี�ยนไปิ่มาก เม่�อัก่อันพี�เปิ่นคำนไม่กล้าแสดีงอัอักเลย พี�กลัวัมากกับการพูดีหน้าชั�นเรียน หร่อัทักทายเพ่�อันใหม่ 
แม้กระทั�งการพูดีแนะนำาตัวัในห้อัง พี�ยังเกร็งไปิ่หมดี พี�ไม่กล้าแม้แต่จีะพูดีคุำยหร่อัสอับถามเน่�อัหาที�ไม่เข้าใจีจีากคุำณคำรู การแข่งขันงาน
โรงเรียนต่างๆ พี�ไม่เคำยเข้าร่วัม จีะเข้าชุมนุมอัะไรก็ต้อังเข้าตามเพ่�อัน ถ้าไม่มีเพ่�อันไปิ่ด้ีวัยก็ไม่ไปิ่ การแข่งขันทักษะวิัชาการต่างๆ พี�ก็ปิ่ฏิเสธี
ไปิ่หมดี คิำดีว่ัาตัวัเอังทำาไม่ได้ี ไม่กล้าที�จีะลงม่อัทำา ทำาให้พี�พลาดีโอักาสหลายๆ อัย่างในชีวิัตไปิ่ พอัขึ�นมอัสาม พี�เห็นเพ่�อันๆ ห้อังอ่ั�นไปิ่แข่งขัน
งานวิัชาการต่างๆ กันมากมาย ทำาให้พี�เกิดีคำำาถามในใจีขึ�นมาว่ัา “แล้วัเราล่ะ เรากำาลังทำาอัะไรอัยู่ ในขณะที�เพ่�อันเค้ำาก็เรียนไปิ่ด้ีวัย ทำากิจีกรรม
ไปิ่ด้ีวัย เค้ำามีคำวัามสามารถหลายด้ีานมากเลยนะ แต่เรายังทำาอัะไรไม่เปิ่นสักอัย่างเลย” เพราะคำำาว่ัา ไม่กล้าพอัที�จีะย่นและเดิีนอัอักไปิ่จีาก 
save zone หลังจีากนั�นพอัขึ�นมอัปิ่ลาย พี�ก็เปิ่ลี�ยนตัวัเอังอัย่างหนัก ตั�งใจีเรียนมากขึ�น กล้าที�จีะลอังทำากิจีกรรมต่างๆ เพิ�มมากขึ�น ด้ีวัย
คำวัามที�เราเล่อักสายเรียนทำาให้เราต้อังเจีอัคุำณคำรูที�สอันวิัชาหลักในสายเราไปิ่ตลอัดี ทำาให้พี�กล้าที�จีะถามคุำณคำรูในเน่�อัหาที�สงสัย น้อังรู้มั�ย
ว่ัาพอัพี�กล้าที�จีะเอ่ัยปิ่ากถามคำรูอัอักไปิ่ แล้วัคำรูเค้ำาอัธิีบายให้พี�ฟังใหม่ให้พี�เข้าใจีอีักคำรั�ง มันทำาให้พี�ถามตัวัเอังเลยว่ัา “ทำาไมเราไม่กล้าถาม
คุำณคำรูตั�งแต่มอัต้น” พอัเราคำลายข้อัสงสัยนั�นแล้วั เราก็จีะสามารถเรียนต่อัไปิ่ได้ีอัย่างเข้าใจีมากๆ พอัเราเข้าใจีเราก็จีะอัยากเรียนอัยากรู้ไปิ่
อีักเร่�อัยๆ ทำาให้การเรียนขอังเราสนุกขึ�นเยอัะเลย เพราะฉุะนั�นถ้าน้อังๆ สงสัยเน่�อัหาส่วันไหนให้ยกม่อัถามคำรูเลยนะ อัย่าเก็บมันไว้ั แค่ำเรา
มีคำวัามกล้าที�จีะถาม เราก็จีะได้ีรับคำวัามรู้เพิ�มขึ�น ถ้าเราถามเราก็จีะมี 2 ตัวัเล่อักค่ำอั ได้ีคำวัามรู้ใหม่ กับไม่ได้ี (เพราะอัาจีโดีนคำรูบอักว่ัาเม่�อั
กี�ทำาไมไม่ฟัง) แต่ถ้าเราไม่ถามเราก็จีะไม่ได้ีคำวัามรู้เลย (ข้อัคิำดีนี�พี�ได้ีมาจีากคุำณคำรูท่านหนึ�งบอักกับพี�) น้อังอัาจีกลัวัเพ่�อันในห้อังพูดีว่ัาถาม
อัะไรเยอัะแยะ แต่พี�อัยากให้น้อังคิำดีเอัาเอังเลยว่ัา ขนาดีเรายังไม่รู้ แล้วัเพ่�อันจีะรู้เหรอั ถามไปิ่เลย เพราะมันต้อังมีแน่ๆ คำนที�ไม่รู้เหม่อันกับเราน่ะ พอัพี�ถามคำรูบ่อัยๆ  ตั�งใจี
เรียนมากขึ�น ทำาให้มีคุำณคำรูหลายๆ ท่านชวันพี�ไปิ่ทำากิจีกรรมแข่งขันงานต่างๆ ถ้าเปิ่นเม่�อัก่อันพี�คำงปิ่ฏิเสธีลูกเดีียวั แต่พอัพี�กล้าที�จีะลอังทำา ทำาให้พี�ค้ำนพบตัวัเอังในอีักมุมหนึ�ง 
มุมที�เราสามารถเรียนไปิ่ด้ีวัย ทำากิจีกรรมไปิ่ด้ีวัย มันดีีมาก กิจีกรรมต่างๆ ที�พี�ได้ีลอังทำาเหม่อันเปิ่นการผ่อันคำลายพี�จีากการเรียนด้ีวัย ตอันนั�นพี�รู้สึกว่ัา เห้ย แกเก่งจัีงว่ัะ 
พอัทำากิจีกรรมเยอัะขึ�นก็ได้ีทำางานร่วัมกับคำนอ่ั�นๆ เยอัะขึ�นด้ีวัย กิจีกรรมเป่ิ่ดีโลกพี�มากๆ พี�มีคำวัามกล้ามากขึ�นจีากเม่�อัก่อันเยอัะ พี�ดีีใจีมากๆ ที�ตอันนั�นพี�เป่ิ่ดีใจีทำากล้าลอัง
ทำาสิ�งใหม่ๆ และดีีใจีมากๆ ที�คุำณคำรูทุกคำนให้โอักาสพี�ได้ีทำากิจีกรรมต่างๆ กิจีกรรมให้ปิ่ระสบการณ์ต่างๆ กับชีวิัต แต่การเรียนให้คำวัามรู้กับชีวิัตเรานะ พี�อัยากให้น้อังๆ 
แบ่งเวัลาตัวัเอังให้ได้ี ว่ัาเวัลานี�คำวัรทำาอัะไร คำาบเรียนเราก็ต้อังเข้าเรียนและตั�งใจีเรียน พอัว่ัางๆ เราค่ำอัยแบ่งเวัลามาทำากิจีกรรม ทำาให้เต็มที�และสนุกกับมันให้มากๆ นะ 
ช่วังมัธียมผ่านไปิ่เร็วัมากๆ พี�อัยากให้น้อังเก็บคำวัามทรงจีำาดีีๆ ไว้ัเยอัะๆ พอัจีะต้อังจีบมอัหกแล้วัพี�ยังใจีหายอัยู่เลย ยังรู้สึกว่ัาตัวัเอังยังทำาอัะไรต่างๆ ได้ีไม่เต็มที� ด้ีวัยเพราะ
สถานการณ์โรคำ Covid-19 ที�เข้ามา แต่ไม่เปิ่นไรนะ ถ้าต้อังเรียนอัอันไลน์เรามีเวัลาว่ัางเยอัะขึ�นก็เรียนให้เต็มที�ไปิ่เลย ฝกคำวัามรู้หลายๆ ด้ีาน เปิ่นคำวัามสามารถพิเศษไว้ัติดีตัวั 
พอัเป่ิ่ดีมาเรียนก็แบ่งเวัลามาทำากิจีกรรมด้ีวัย เก็บเกี�ยวัช่วังเวัลามัธียมกับเพ่�อันไว้ัเยอัะๆ นะ สุดีท้ายนี�หนูขอับคุำณคุำณคำรูทุกท่านที�คำอัยชี�แนะ ที�คำอัยสอัน คำอัยให้คำวัามรู้ต่างๆ 
กับหนู คำอัยย่�นโอักาสต่างๆ ให้หนูมากมาย ถึงแม้ว่ัาบางคำรั�งหนูจีะทำาผิดีพลาดีบ้าง ถามคำรูเยอัะไปิ่บ้าง ด่ี�อับ้าง แต่คุำณคำรูทุกคำนไม่เคำยดุีด่ีาว่ัากล่าวัหนูเลย มีแต่จีะคำอัย
ช่วัยเหล่อัคำอัยเปิ่นกำาลังใจีให้หนูมาตลอัดี ขอับคุำณคุำณคำรูทุกๆ คำนมากเลยนะคำะที�ทำาให้หนูเปิ่นหนูในทุกวัันนี�ได้ี ขอับคุำณโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำมที�ก่อัตั�งขึ�นเพ่�อัให้เด็ีก
ตัวัเล็กๆ อัย่างพวักหนูได้ีเข้ามาเรียน มาทำากิจีกรรม มาพบมิตรภาพที�ดีีแบบนี� ขอับคุำณมากๆ เลยนะคำะ              

พิชื่ยา วิงคน้นช้ื่ย น้กุเร่ยนช้ื่�นม้ธยมศึกุษาปท่ี่� 6/2

 จากุพ่�สูนอง สวััสดีีค่ำะน้อังๆทุกคำน พี�ช่�อันางสาวัป่ิ่�นทิพย์ ภู่เส่อั ช่�อัเล่น แอัล นะคำะ บางคำนชอับเรียกผิดีเปิ่น เอัล ก็มีค่ำะ โอัเคำค่ำะ
เรามาเข้าเร่�อังกันเลยดีีกว่ัา ตอันพี�อัยู่มัธียมศึกษาตอันต้นนั�นพี�อัยู่ห้อังวิัทย์-คำณิต ซึั�งพี�ไม่ชอับวิัชาพวักนี�เลย เรียกได้ีว่ัาไม่ถูกกันเลยก็ว่ัาได้ี 
ผลการเรียนขอังพี�ก็ไม่ค่ำอัยดีี พอัขึ�นมัธียมศึกษาตอันปิ่ลายพี�ก็เล่อักเข้าเรียนสายศิลปิ่อัังกฤษ-จีีน เพราะไม่ถูกกับวิัทย์-คำณิต แล้วัก็ไม่ค่ำอัย
ชอับไทย-สังคำม พี�ไม่รู้จีะเรียนอัะไรบวักกับสมอังไวัด้ีานภาษา เลยลงเรียนสายนี� พี�ไม่เคำยเรียนภาษาจีีนเลย รู้แค่ำหนีฮ่าวั(สวััสดีี) หลังจีาก
เรียนไปิ่ได้ีสักพักพี�ก็ได้ีไปิ่ดูีซีัรี�ย์จีีนเร่�อังหนึ�งช่�อัว่ัา ปิ่รมาจีารย์ลัทธิีมาร ปิ่กติพี�ไม่ค่ำอัยดูีซีัรี�ย์จีีนสักเท่าไหร่ แต่เพ่�อันเเนะนำามาเลยลอังไปิ่ดูี 
ดูีไปิ่ดูีมา รู้สึกสนุก เลยกลายเปิ่นจุีดีเปิ่ลี�ยนไปิ่เลย จีากที�เฉุยๆ กับภาษาจีีนกลายเปิ่นสนุกเวัลาได้ีเรียน จีนในที�สุดีก็ชอับ พอัชอับผลการเรียน
ขอังพี�ก็ดีีขึ�น ตอันนี�พี�เล่อักศึกษาต่อัระดัีบอุัดีมศึกษา คำณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีีน (ศศ.บ.) มหาวิัทยาลัยราชภัฏลำาปิ่าง คำวัามฝันขอัง
พี�ก็ค่ำอัอัยากดูีหนังและฟังเพลงโดียไม่ต้อังดูีซัับ คำวัามหมายที�พี�อัยากจีะส่�อัก็ค่ำอั การที�เราชอับอัะไรสักอัย่างมันไม่ได้ีไร้สาระเสมอัไปิ่ ขอัแค่ำ
เรามีคำวัามสุขกับสิ�งนั�น และไม่ได้ีทำาให้ผู้อ่ั�นเด่ีอัดีร้อันก็พอั คำนอ่ั�นจีะว่ัาอัย่างไรหร่อัดูีถูกเราก็ไม่ต้อังเก็บคำำาพูดีพวักนั�นมาบั�นทอันคุำณค่ำาและ
จิีตใจีขอังเรา อัยากที�บอักไปิ่ขอัแค่ำเรามีคำวัามสุขกับมันก็พอั เราไม่จีำาเปิ่นจีะต้อังเรียนอัย่างเดีียวั เราสามารถทำาอัย่างอ่ั�นที�เราชอับบ้างก็ได้ี 
ไม่ต้อังกดีดัีนตัวัเอังจีนมากเกินไปิ่ ไม่คำวัรเอัาตัวัไปิ่เปิ่รียบเทียบกับคำนอ่ั�น เพราะคำนเราอัาจีจีะเก่งกันคำนละด้ีาน พยายามหาอัะไรมาฮีล
ตัวัเอังยามที�เคำรียดี เช่นขอังพี�ค่ำอัการดูีหนัง ฟังเพลง ส่วันใคำรที�ยังไม่รู้ว่ัาตัวัเอังนั�นชอับอัะไรให้ลอังหาเวัลาว่ัางอัยู่กับตัวัเอังเงียบๆ นั�งคิำดี
ทบทวันดูี มันอัาจีจีะไม่ได้ีผลอัะไรมากแต่สำาหรับพี� พี�ว่ัามันเปิ่นวิัธีีที�เวิัร์คำอัยู่ในระดัีบหนึ�ง
 สุดีท้ายนี�พี�อัยากจีะบอักอีักรอับว่ัา คำวัามชอับและคำวัามฝันขอังเรานั�นไม่ได้ีไร้สาระเสมอัไปิ่ขอัแค่ำเพียงเรามีคำวัามสุขกับมัน รึจีะนำามา
เปิ่นแรงบันดีาลใจีในการทำาสิ�งใดีสิ�งหนึ�งก็ได้ี ไม่คำวัรดูีถูกคำวัามชอับขอังคำนอ่ั�นและตนเอัง อัย่าเอัาตัวัเอังไปิ่เปิ่รียบเทียบกับคำนอ่ั�นจีนลดีคุำณค่ำา
ขอังตนเอัง คำนเราเก่งไม่เหม่อันกัน อัย่าเล่นจีนล่มเรียนแล้วัก็อัย่าเรียนจีนล่มหาคำวัามสุขให้ตัวัเราเอัง สุขภาพจิีตและร่างกายขอังเรานั�น
สำาคัำญที�สุดี อัยากทำาอัะไรก็ทำาเลยถ้าไม่ทำาให้ผู้อ่ั�นหร่อัตนเอังเด่ีอัดีร้อัน เพราะชีวิัตคำนเราไม่แน่นอัน หาเวัลาคำลายเคำรียดีพักผ่อันบ้าง 
อัย่ากดีดัีนจีนเกินไปิ่ คำอัยให้กำาลังใจีตัวัเอังด้ีวัยคำำาพูดี ลอังมอังโลกในหลายๆ มุม จีะทำาให้เราได้ีเห็นอัะไรดีีๆ อีักมากมาย และทำาให้เปิ่นคำน
น่าเข้าหา เวัลาจีะทำาอัะไรก็ต้อังคิำดีให้มากๆ คิำดีถึงผลที�จีะตามมา คิำดีถึงคำนที�เขาเลี�ยงเรามาหร่อัคำนที�เขาหวัังดีีกับเรา เขาคำงอัยากเห็นเรา
มีชีวิัตที�ดีี มีคำวัามสุข ปิ่ระสบคำวัามสำาเร็จีและเปิ่นคำนดีี และถ้าอัยากให้คำนอ่ั�นให้เกียรติเรา เราก็ต้อังให้เกียรติเขาก่อัน แล้วัก็อัย่าล่มรักตัวัเอัง
ให้มากๆ ก่อันที�จีะไปิ่รักคำนอ่ั�นนะคำะ ที�พูดีมาทั�งหมดีนั�นไม่อัยากให้คิำดีว่ัาสอัน ให้คิำดีว่ัานี�ค่ำอัคำวัามหวัังดีีจีากพี�สาวัคำนหนึ�งก็พอั สามารถ
นำาไปิ่คิำดีตามได้ีนะคำะ เผ่�อัจีะสามารถเปิ่ลี�ยนแปิ่ลงชีวิัตขอังเรา ทำาให้มีมุมมอังเพิ�มมากขึ�น แล้วัก็ขอัให้ปิ่ระสบคำวัามสำาเร็จีอัย่างที�หวัังนะคำะ

ดวิยร้กุจากุพ่�สาวิคนหนึ�ง

ปนทิี่พย  ภูเส่อ น้กุเร่ยนช้ื่�นม้ธยมศึกุษาปท่ี่� 6/2

อัะไรเยอัะแยะ แต่พี�อัยากให้น้อังคิำดีเอัาเอังเลยว่ัา ขนาดีเรายังไม่รู้ แล้วัเพ่�อันจีะรู้เหรอั ถามไปิ่เลย เพราะมันต้อังมีแน่ๆ คำนที�ไม่รู้เหม่อันกับเราน่ะ พอัพี�ถามคำรูบ่อัยๆ  ตั�งใจี

10 สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565



 สวััสดีีทุกๆ ท่านนะคำรับ ผม นายธีนาภัคำ นวัลจัีนทร์ หร่อั นายตะวัันที�หลายๆ ท่านรู้จัีก ปัิ่จีจุีบันศึกษาอัยู่ในระดัีบชั�นมัธียมศึกษา

ปีิ่ที� 6/4 แผนการเรียนอุัตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ารุ่นสุดีท้ายคำรับ  

 ตลอัดีระเวัลา 6 ปีิ่ ที�ได้ีศึกษาอัยู่ในรั�วัแดีง-เทา โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม แห่งนี� ซึั�งเปิ่รียบเสม่อันเปิ่นบ้านหลังที� 2 ที�แสนอับอุ่ัน 

เปิ่นสถาบันที�พัฒนาผมให้มีคำวัามรู้คำวัามสามารถ และมีทักษะต่างๆ มากยิ�งขึ�น เปิ่นจุีดีปิ่ระกาย ต่อัยอัดีให้ผมกล้า และมั�นใจีที�จีะอัอักไปิ่

เรียนรู้อัะไรใหม่ๆ อีักมากมายคำรับ เริ�มจีากด้ีานการเรียนขอังผม ถึงแม้อัาจีจีะไม่ได้ีมีผลการเรียนโดีดีเด่ีนเปิ่นอัันดัีบ 1 ขอังห้อัง แต่ผม ก็มี

เพ่�อันๆ ที�ดีี และคำรูทุกท่านที�ได้ีสั�งสอันให้คำวัามรู้กับผม โดียเฉุพาะในระดัีบมัธียมศึกษาตอันปิ่ลาย ที�ผมได้ีเล่อักเรียนในแผนการเรียน

อุัตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ก็ทำาให้ผมได้ีเรียนรู้ในสาขาวิัชาชีพที�คำล้ายคำลึงกับการเรียนขอังเพ่�อันๆ สายอัาชีพ ที�ผมไม่จีำาเปิ่นต้อังไปิ่

ศึกษาในสถาบันที�ไกลบ้าน มีค่ำาใช้จ่ีายสูงแต่ก็ได้ีรับคำวัามรู้ไม่ต่างกับสถาบันการศึกษาเหล่านั�น มีคำวัามรู้ และปิ่ระสบการณ์ ไม่ต่าง

จีากสถาบันอุัดีมศึกษาเลย ผมจึีงไม่เคำยคิำดีเสียดีาย และถ่อัว่ัาเล่อักไม่ผิดีเลย ที�ได้ีเล่อักเรียนในแผนการเรียนนี�คำรับ

 คำวัามเปิ่นโรงเรียนคุำณธีรรมต้นแบบ ส่งเสริมให้พวักเรามีทักษะชีวิัต เน้นจิีตอัาสา นั�น ต่อัยอัดีให้ผมได้ีเข้าร่วัมเปิ่น

อัาสาสมัคำรกู้ภัยขอังสมาคำมกู้ภัยลำาปิ่าง จุีดีสบปิ่ราบ ส่งเสริมให้ผมมีจิีตอัาสา ช่วัยเหล่อัสังคำม และเรียนรู้การทำางานร่วัมกับ

ผู้อ่ั�น รู้จัีกการทำางานเปิ่นทีม ซึั�งถ่อัเปิ่นจุีดีเริ�มต้นที�ทำาให้หลายๆ ท่านรู้จัีกผมมากขึ�น ในฐานะที�เปิ่น “กูุภ้ยนอย” ที�หลายๆ ท่าน

ต่างเคำยเห็น และเปิ่นงานจิีตอัาสาที�แสนภาคำภูมิใจีขอังผมคำรับ

 อีักปิ่ระการหนึ�งที�ผมไม่กล่าวัถึงไม่ได้ีเลย ค่ำอัด้ีานทักษะกีฬาฟุตบอัลที�ผมได้ีเรียนรู้ และมีปิ่ระสบการณ์ในการเปิ่นตัวัแทน

ขอังโรงเรียนตั�งแต่ในระดัีบมัธียมศึกษาตอันต้นนั�น ส่งผลให้ผม กล้าอัอักไปิ่เรียนรู้ร่วัมกับ รุ่นพี� ผู้ใหญ่หลายๆท่าน จีนได้ีรับการ

อัมรม เปิ่น ผูต้ดสินกุ่ฬาฟุตบอล ขอัง ชมรมฟุตบอัลเยาวัชนและปิ่ระชาชนจัีงหวััดีลำาปิ่าง สมาคำมกีฬาจัีงหวััดีลำาปิ่าง และ 

มหาวิัทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิัทยาเขตลำาปิ่าง เปิ่นเกียรติปิ่ระวััติด้ีานกีฬา ที�ผมช่�นชอับและภาคำภูมิใจี จนไดรับโควตา 

เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลําปาง ต่อัยอัดีทางการศึกษาในระดัีบอุัดีมศึกษาขอังผมอีักด้ีวัยคำรับ

 ทั�งหมดีที�กล่าวัมานี� ก็เพ่�อัต้อังการชี�ให้ทุกท่านเห็นว่ัา ไม่สำาคัำญว่ัาเราจีะเรียนเก่ง ได้ีเกรดีสูงแค่ำไหน แต่ถ้าขาดีการต่อัยอัดีทางการเรียนรู้ และให้

โอักาสตัวัเอังได้ีไปิ่เรียนรู้สิ�งใหม่ๆ ก็เท่ากับเราไม่สามารถนำาคำวัามรู้ที�มีไปิ่ใช้ให้เกิดีปิ่ระโยชน์ได้ีเลย สิ�งสำาคัำญค่ำอั ต้อังรู้จัีกเสียสละ ช่วัยเหล่อัผู้อ่ั�น มีนำ�าใจี

นักกีฬา เคำารพ เข้าใจีในการอัยู่ร่วัมกันกับผู้อ่ั�น รู้จัีกสร้างสัมพันธีภาพที�ดีีกับผู้อ่ั�น ก็จีะช่วัยเก่�อัหนุนให้เราอัยู่ร่วัมกับผู้อ่ั�นได้ีอัย่างมีคำวัามสุขในสังคำมคำรับ

 ธนาภ้ค นวิลจ้นที่ร น้กุเร่ยนช้ื่�นม้ธยมศึกุษาปท่ี่� 6/4

คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายพิชชากร ลาดใจ  มัธยมศึกษาป�ที่ 6/3คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายพิชชากร ลาดใจ  มัธยมศึกษาป�ที่ 6/3

คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายธนาภัค นวลจันทร� มัธยมศึกษาป�ที่ 6/4คนเก�งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายธนาภัค นวลจันทร� มัธยมศึกษาป�ที่ 6/4

 สวััสดีีคำรับ น้อังๆ ชาวัแดีง – เทา ทุกๆ คำนคำรับ พี�ช่�อั นายพิชชากร ลาดีใจี หร่อับางคำนอัาจีจีะรู้จัีกในช่�อั คิำมตั�น โรงเรียน

แห่งนี�เปิ่รียบเสม่อันบ้านหลังที�สอังเลยก็ว่ัาได้ี เพราะที�แห่งนี�มีทั�งคำวัามรักและคำวัามอับอุ่ันมอับให้กันเสมอั หกปีิ่ที�ได้ีก้าวัเข้ามา

ในรั�วัแดีง – เทา เปิ่นหกปีิ่แห่งการเรียนรู้ที�พี�ภูมิใจีและปิ่ระทับใจีมากที�สุดี เพราะการเรียนที�สบปิ่ราบพิทยาคำมนี�ทำาให้พี�ได้ีเรียน

รู้อัะไรหลายๆ อัย่าง ได้ีเปิ่นลูกศิษย์ขอังคุำณคำรูที�ดีีที�สุดี เก่งที�สุดี รักและให้คำวัามรู้แก่นักเรียนทุกคำนอัย่างเต็มที� อับรมสั�งสอันให้

มีคุำณธีรรม จีริยธีรรม มีระเบียบวิันัยเสมอั อีักทั�งได้ีรับคำวัามรู้และปิ่ระสบการณ์ในการเปิ่นส่วันหนึ�งในการพัฒนาโรงเรียน

สบปิ่ราบพิทยาคำมขอังเรา จีากการได้ีดีำารงตำาแหน่งเปิ่นปิ่ระธีานสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม 

ปิ่ระจีำาปีิ่การศึกษา 2563 ที�สำาคัำญเพ่�อันๆ ทุกคำนบอักได้ีเลยว่ัาร่วัมทุกข์ ร่วัมสุข กันมาจีริงๆ พวักเราร่วัม

ด้ีวัยช่วัยกันเพ่�อัสบปิ่ราบพิทยาคำม ในการทำากิจีกรรมต่างๆ ขอังโรงเรียนด้ีวัยกันมา เปิ่นหกปีิ่แห่งคำวัามทรง

จีำาที�ดีีที�สุดีที�จีะไม่มีวัันลบเล่อันไปิ่จีากใจี 

 สอังปีิ่ที�ผ่านมาบอักได้ีเลยว่ัาเราต้อังปิ่รับตัวักับการแพร่ระบาดีขอังโรคำติดีเช่�อัไวัรัสโคำโรนา (Covid-19) 

เพราะมันส่งผลกระทบต่อัการเรียนเปิ่นอัยา่งมาก ต้อังปิ่รับตัวัจีากการเรียนในห้อังเรียนที�สามารถตอับโต้ส่�อัสาร

กับคำรูตัวัต่อัตัวั เปิ่นการเรียนอัอันไลน์อัยู่ที�บ้าน ตอันแรกๆ ยอัมรับเลยว่ัาก็มีเคำรียดีและกดีดัีนบ้างอัยู่เหม่อันกัน แต่

คิำดีดูีดีีๆแล้วัการเรียนอัอันไลน์นั�นทำาให้มีเวัลามากขึ�นด้ีวัยซัำ�า ยิ�งอัยูใ่นช่วังใกล้จีะจีบ ม.6 ก็ต้อังการเวัลาในการอ่ัานหนังส่อั 

ทบทวันบทเรียน เพ่�อัที�จีะสอับเข้ามหาวิัทยาลัยที�ชอับ คำณะสาขาที�ใช่ ที�ได้ีตั�งเป้ิ่าหมายไว้ัเพ่�อัอันาคำต ในปีิ่ต่อัไปิ่พี�อัยากจีะ

ฝากถึงน้อังๆ ทุกคำนคำรับว่ัา อัยากให้ทุกคำนเตรียมตัวัรับม่อักับทุกสิ�งทุกอัย่างที�เปิ่ลี�ยนแปิ่ลงและที�จีะเกิดีขึ�นในอันาคำตเสมอั สิ�งที�สำาคัำญที�สุดีค่ำอัการเปิ่นคำนดีี 

มีคุำณธีรรม เปิ่นนักเรียนที�ดีีขอังสบปิ่ราบพิทยาคำมเราคำรับ 

 สุดีท้ายนี� กระผมขอัขอับคุำณสถาบันแห่งนี�ที�ให้ผมได้ีเรียนรู้และได้ีรับปิ่ระสบการณ์ในการทำางานช่วัยเหล่อัและพัฒนาโรงเรียน ขอัขอับคุำณ ผู้บริหาร 

คำณะคำรูทุกท่านที�ได้ีอับรมสั�งสอันมอับวิัชาคำวัามรู้ ทักษะต่างๆ ทั�งการเรียนและการใช้ชีวิัต อับรมลูกศิษย์ทุกคำนให้เปิ่นคำนดีีขอังสังคำม และที�ขาดีไม่ได้ีเลย 

ค่ำอั เพ่�อันๆ ที�อัยู่ด้ีวัยกัน คำอัยช่วัยเหล่อักันและกัน เปิ่นคำวัามทรงจีำาดีีๆ ให้กัน และจีะขอัจีดีจีำาไว้ัว่ัารั�วัแดีง – เทา แห่งนี�ได้ีสร้างคำนเก่งและคำนดีีอัอักมาสู่สังคำม

ได้ีอัย่างมีคุำณภาพ

นายพิชื่ชื่ากุร  ลาดใจ  น้กุเร่ยนช้ื่�นม้ธยมศึกุษาปท่ี่� 6/3

11โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม



สารจากประธานสภานักเรียนสารจากประธานสภานักเรียน

บทความ  กิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ป�การศึกษา 2564บทความ  กิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ป�การศึกษา 2564

 ในปีิ่การศึกษา 2564 นี� กระผมได้ีมีโอักาสและได้ีรับการคัำดีเล่อักจีากคำณะคำรูและนักเรียน มาทำางานในตำาแหน่ง 

ปิ่ระธีานสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ตลอัดีระยะเวัลาที�ผ่านมาได้ีมีโอักาสการดีำาเนินงานร่วัมกับคำณะคำรู นักเรียน 

ด้ีานการกิจีกรรมต่างๆ มีการปิ่ระชุมคำณะกรรมการ การดีำาเนินงานส่งเสริมกิจีกรรมต่างๆขอังนักเรียน และบริการช่วัยเหล่อั

โรงเรียน โดียใช้กระบวันการฝกการเรียนรู้ การปิ่ฏิบัติตามสภาพขอังโรงเรียนที�มุ่งเน้นจีะพัฒนานักเรียน ให้มีคุำณลักษณะ

ที�พึงปิ่ระสงค์ำ คุำณธีรรมอััตลักษณ์ ภายใต้คำวัามมีวิันัย พอัเพียง และจิีตอัาสา โดียมีการบูรณาการกิจีกรรมขอังสภานักเรียน

ร่วัมกับหน่วัยงานภายนอัก เช่น กอังทุนโลงศพวััดีนาไม้แดีง  โรงพยาบาลสบปิ่ราบ  สมาคำมกู้ภัยลำาปิ่าง จุีดี สบปิ่ราบ เปิ่นต้น 

เพ่�อัเปิ่นการสร้างกิจีกรรมที�ให้นักเรียนได้ีลงม่อัปิ่ฏิบัติงานร่วัมกับชุมชนตามหลัก “บวัร บ้าน วััดี โรงเรียน” ปิ่ลูกฝังคำวัาม

สามัคำคีำทำาให้เกิดีแหล่งเรียนรู้ที�ไม่สิ�นสุดีแค่ำในรั�วัโรงเรียน ฝกฝนการเปิ่นทั�งผู้ให้และผู้รับ ผู้นำาและผู้ตามที�ดีี โดียผ่านกิจีกรรม

การที�ทางสภานักเรียนได้ีจัีดีขึ�นต่างๆ ตัวัอัย่างเช่น “โคำรงการสภาจิีตอัาสา ทำาคำวัามดีีด้ีวัยหัวัใจี” การทำางานร่วัมกับ 

พระปิ่ลัดี ทนงศักดิี� ปัิ่ญญาพหุโล ปิ่ระธีานกอังทุนโลงศพวััดีนาไม้แดีง ซึั�งเปิ่นกิจีกรรมที�สภานักเรียนได้ีลงพ่�นที�ร่วัมกับ

ทางกอังทุนในการเยี�ยมเย่อันส่งมอับช่วัยเหล่อัผู้ปิ่วัยติดีเตียงและผู้ยากไร้ในเขตพ่�นที�อัำาเภอัสบปิ่ราบ เปิ่นต้น การรณรงค์ำ

ดูีแลมาตราการป้ิ่อังกันCovid-19 ภายในโรงเรียน อีักหลายๆกิจีกรรมที�ทางกระผมและสภานักเรียนได้ีร่วัมกันสร้างแนวัคิำดี 

รูปิ่แบบกิจีกรรมในการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคำนดีี คำนเก่ง คำนกล้า คู่ำคุำณธีรรมอััตลักษณ์ขอังโรงเรียน ภายใต้พ่�นฐานขอัง

การปิ่กคำรอังในระบอับปิ่ระชาธิีปิ่ไตยอัันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปิ่นปิ่ระมุข

 สุดีท้ายนี�ขอัขอับคุำณผู้บริหาร คำณะคำรู นักเรียนและตลอัดีจีนผู้มีส่วันเกี�ยวัข้อังทุกฝายที�ให้การสนับสนุนให้คำวัามร่วัม

ม่อัในการดีำาเนินการกิจีกรรมต่างๆทำาให้โรงเรียนเกิดีคำวัามเข้มแข็งมีผลงานเปิ่นที�ปิ่ระจัีกษ์และเปิ่นที�ยอัมรับขอังชุมชนอังค์ำ

กรอ่ั�นๆโดียตลอัดีมา ณ โอักาสนี�หวัังเปิ่นอัย่างยิ�งว่ัาเรา “สภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม” จีะได้ีรับคำวัามร่วัมม่อั

และการสนับสนุนจีากทุกฝายเพ่�อัพัฒนาโรงเรียนให้เจีริญก้าวัหน้าต่อัไปิ่

นายน้นที่พงศ  จิตรจำานงศ

ประธานสภาน้กุเร่ยนโรงเรยนสบปราบพิที่ยาคม

 คำณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ปีิ่การศึกษา 2564 รับตำาแหน่งเม่�อัวัันจัีนทร์ที� 6 เด่ีอัน กันยายน พ.ศ. 2564 

โดียมีนายนันทพงศ์ จิีตรจีำานงศ์ เปิ่นปิ่ระธีานสภานักเรียน นายธีนพล บุญมา เปิ่นรอังปิ่ระธีานสภานักเรียน คำนที� 1 

และนางสาวัมนทิตา ทาดีี เปิ่นรอังปิ่ระธีานสภานักเรียน คำนที� 2 รวัมคำณะกรรมการสภานักเรียนมีจีำานวัน

ทั�งสิ�น 32 คำน

 คำณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ปีิ่การศึกษา 2564 ได้ี

ดีำาเนินกิจีกรรมต่างๆ ตามวััตถุปิ่ระสงค์ำอัย่างต่อัเน่�อังและเข้มแข็ง เช่น ปิ่ระสานงาน

กิจีกรรมต่างๆ ขอังโรงเรียนเพ่�อัแจ้ีงให้นักเรียนในโรงเรียนทราบ ช่วัยสอัดีส่อังดูีแล

ปิ่ระพฤติกรรมขอังนักเรียนเพ่�อัให้ปิ่ฏิบัติตัวัอัยู่ในกฎีระเบียบโรงเรียน ดูีแลคำวับคุำมการ

เดิีนแถวัเข้ามาในโรงเรียน การตรวัจีวััดีอุัณหภูมิ การรักษาระยะห่างภายใต้สถานการณ์

การระบาดีขอังโรคำติดีเช่�อัไวัรัสโคำโรนา 2019 (COVID-19) กิจีกรรมหน้าเสาธีง 

การปิ่ระชุมสภานักเรียน การดีำาเนินกิจีกรรมส่งเสริมอััตลักษณ์ขอังโรงเรียน กิจีกรรม

สภาจิีตอัาสา กิจีกรรมปิ่ระชาสัมพันธ์ีเสียงตามสาย เพจีปิ่ระชาสัมพันธ์ีกิจีกรรมต่างๆ 

ขอังสภานักเรียนเพ่�อัรายงานคำวัามเคำล่�อันไหวัขอังโรงเรียนและข่าวัสารข้อัมูลต่างๆ 

ให้นักเรียน และชุมชนทราบ

คุณครูพ้ชื่รินที่ร  อินสะอาด (เร่ยบเร่ยง)
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13โรงเร�ยนสบปราบพิทยาคมโรงเร�ยนสบปราบพิทยาคม



รองผู�อํานวยการสถานศึกษาดีเด�นรองผู�อํานวยการสถานศึกษาดีเด�น
จากสมาคมรองผู�อํานวยการสถานศึกษาจากสมาคมรองผู�อํานวยการสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานแห�งประเทศไทยการศึกษาขั้นพื้นฐานแห�งประเทศไทย

นวัตกรรมสร�างสรรค�คนดีนวัตกรรมสร�างสรรค�คนดี
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ประเภทนวัตกรรมด�านการบริหารประเภทนวัตกรรมด�านการบริหาร

คุณครูปาณิสรา ใจำเรือน (เรียบเรียง)

 รางวััล “วััฒนคุำณาธีร” เปิ่นรางวััลเกียรติยศขอังกระทรวังวััฒนธีรรม

ในระดัีบปิ่ระเทศ ที�มอับให้เพ่�อั ยกย่อังและเชิดีชูเกียรติบุคำคำลและอังค์ำกรที�ดีำาเนินงาน

อันุรักษ์มรดีกทางศิลปิ่วััฒนธีรรมขอังชาติ และมีผลงานโดีดีเด่ีนในการปิ่ฏิบัติงาน 

ส่งเสริมงานด้ีานศาสนา ศิลปิ่ะ วััฒนธีรรม ด้ีวัยคำวัามเสียสละ วิัริยะ อุัตสาหะ 

มีคำวัามคิำดีริเริ�มสร้างสรรค์ำ และมีผลงานเปิ่นที�ปิ่ระจัีกษ์แก่ผู้ร่วัมงานและสาธีารณชน 

ที�ก่อัให้เกิดีปิ่ระโยชน์แก่ชุมชน สังคำม และปิ่ระเทศชาติ 

 ในปีิ่การศึกษา 2564 นายน้นที่พงศ จิตรจำานงศ นักเรียนชั�นมัธียมศึกษา

ปีิ่ที� 5/3 ปิ่ระธีานสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม คำณะกรรมการสภาวััฒนธีรรม

ตำาบลนายางและอัำาเภอัสบปิ่ราบได้ีรับคัำดีเล่อักเข้ารับโล่ “ว้ิฒนคุณาธร” ผู้ทำา

คุำณปิ่ระโยชน์ต่อักระทรวังวััฒนธีรรม ปิ่ระเภทเด็ีกหร่อัเยาวัชน ปิ่ระจีำาปีิ่ 2564 

ระดัีบปิ่ระเทศ โดียมี นายอิัทธิีพล คุำณปิ่ล่�ม รัฐมนตรีว่ัาการกระทรวังวััฒนธีรรม 

เปิ่นปิ่ระธีานในการมอับใน วัันพฤหัสบดีี ที� 23 ธัีนวัาคำม 2564 ณ หอัปิ่ระชุมใหญ่ 

ศูนย์วััฒนธีรรมแห่งปิ่ระเทศไทย กรุงเทพมหานคำร

 แสดีงให้เห็นว่ัาโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำมได้ี “สร้าง ส่งเสริม พัฒนา

คุำณธีรรมจีริยธีรรม” จีากการทำากิจีกรรม “เข้าวััดีวัันพระ” ทำาให้คำนในชุมชนได้ี

ใกล้ชิดีกับนักเรียนถ่ายทอัดีคำวัามรู้ ทำากิจีกรรมต่างๆ ส่บสาน อันุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปิ่วััฒนธีรรมพ่�นบ้านล้านนา ปิ่ระเพณี ภูมิปัิ่ญญาแบบชาวับ้าน และการทำางาน

ร่วัมกันทำาให้นักเรียนได้ีฝกกระบวันการคิำดีวิัเคำราะห์และสังเคำราะห์นำามาปิ่รับใช้

ให้เข้ากับชีวิัตปิ่ระจีำาวัันทั�งส่วันตนและส่วันรวัม มีจิีตสำานึกขอังการทำาปิ่ระโยชน์

เพ่�อัสังคำมเปิ่นแบบอัย่างที�ดีีให้กับนักเรียนรุ่นต่อัๆ ไปิ่

 ตามโคำรงการ “เด็ีกดีีขอังสังคำม” ขอังธีนาคำารอัอัมสินเปิ่นโคำรงการที�ให้

ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั�งระดัีบการศึกษาขั�นพ่�นฐานและระดัีบ

อัาชีวัศึกษาและเปิ่น “เด็ีกดีี” นอักจีากช่วัยเหล่อั ทำาดีี ต่อัคำรอับคำรัวัตนเอังแล้วั 

“เด็ีกดีี” ยงัเปิ่นพลเม่อังที�ดีี มีคำวัามเข้าใจีที�ถูกต้อัง มีคำวัามรักเทิดีทูนสถาบันสำาคัำญ

ขอังชาติ อัันได้ีแก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็ีกดีี” มีจิีตอัาสา ร่วัมกัน 

ทำาดีี อัย่างมีปัิ่ญญา มีกระบวันการคิำดี วิัเคำราะห์ ค้ำนหาปัิ่ญหา สาเหตุ เป้ิ่าหมาย 

ทางแก้ ในการคำลี�คำลาย ลดีทอันปัิ่ญหา ขอังสังคำม ชุมชนที�ตนเอังอัาศัยอัยู่

อัยา่งเปิ่นระบบ ฝกฝนเพ่�อัจีะได้ีเติบโตขึ�นมาเปิ่นพลเม่อังที�ดีี รับผิดีชอับต่อัสังคำม 

อัย่างมีปัิ่ญญา

 ในปีิ่การศึกษา 2564 นายนันทวััฒน์ ยะชะระ นักเรียนชั�นมัธียมศึกษา

ปีิ่ที� 6/1 อัดีีตรอังปิ่ระธีานสภานักเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม รอังปิ่ระธีาน

สภาเด็ีกและเยาวัชนจัีงหวััดีลำาปิ่าง ได้ีรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจีาก

โคำรงการดัีงกล่าวั ปิ่ระจีำาปีิ่ 2564 ระดัีบปิ่ระเทศ 

“จากออมสิน สู� เด็กดีของสังคม”“จากออมสิน สู� เด็กดีของสังคม”
“วัฒนคุณาธร” “วัฒนคุณาธร” 

รางวัลเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม

นายอนุเทพ ชาประดิษฐ�  นายอนุเทพ ชาประดิษฐ�  
รองผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษรองผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ

นายธเนศร�  กามาด  นายธเนศร�  กามาด  
รองผู�อํานวยการชํานาญการรองผู�อํานวยการชํานาญการ

รางวัลเกียรติยศรางวัลเกียรติยศ
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 กลุ่มเยาวัชนที�มีส่วันร่วัมในภารกิจีเพ่�อั
คุ้ำมคำรอังผู้บริโภคำให้ได้ีรับผลิตภัณฑ์ิสุขภาพที�ปิ่ลอัดีภัยคุ้ำมค่ำาทั�งใน
โรงเรียนและชุมชน กิจีกรรมที� อัย.น้อัยทำาเปิ่นกิจีกรรมที�ก่อัให้เกิดี
ปิ่ระโยชน์ทั�งตนเอัง เพ่�อันนักเรียน คำรอับคำรัวั และชุมชน จีากการที�
สำานักงานคำณะกรรมการอัาหารและยา กระทรวังสาธีารณสุข ได้ีมี
โคำรงการสนับสนุนให้สถานศึกษาทั�วัปิ่ระเทศจัีดีกิจีกรรมภายในโรงเรียน
ภายใต้ช่�อัโคำรงการ อัย.น้อัย โดียกิจีกรรมหลักๆ ค่ำอั การก่อัตั�งชุมชน/
ชมรม อัย.น้อัย ในสถานศึกษา เพ่�อัทำาหน้าที�ในการเฝ้าระวัังปัิ่ญหาอัาหาร
ปิ่ลอัดีภัย (Food Safety) ภายในโรงเรียนโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม 
ได้ีเริ�มดีำาเนินการมาตั�งแต่ปีิ่ พ.ศ.2546 จีนถึงปัิ่จีจุีบัน เปิ่นเวัลา 19 ปีิ่ 
โดียการเชิญชวันเด็ีกนักเรียนเข้าร่วัมโคำรงการ อัย.น้อัย ผ่านการจัีดีตั�ง
ชมรมดูีแลผู้บริโภคำในโรงเรียน มีคำรูอัาจีารยที์�ปิ่รึกษาชมรม อัย น้อัย และ
ทำากิจีกรรมต่างๆ เช่น เผยแพร่ปิ่ระชาสัมพันธ์ีรณรงค์ำจัีดีกิจีกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ขยายเคำร่อัข่ายกระจีายคำวัามรู้มุ่งสู่การเฝ้าระวััง อับรม

 นางสุภาพร เจีริญผล ตำาแหน่ง 
คำรูชำานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคำมศึกษา ศาสนา และวััฒนธีรรม ได้ีรับ
รางวััลอัาสาสมัคำรปิ่ระกันภัยดีีเด่ีน จัีงหวััดี

ลำาปิ่าง ปิ่ระจีำาปีิ่ 2564 ซึั�งทำาหน้าที�เปิ่น
อัาสาสมัคำรเปิ่นส่�อักลางในการสร้างคำวัามรู้

คำวัามเข้า ใจีด้ีานการปิ่ระกันภัย แก่นักเรียนและปิ่ระชาชนทั�วัไปิ่ รวัมทั�ง
ให้คำวัามช่วัยเหล่อัแนะนำา ให้คำำาปิ่รึกษาและรักษาสิทธิีปิ่ระโยชน์
ตามสัญญาปิ่ระกันภัย ติดีต่อัปิ่ระสานงานกับสำานักงานคำณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการปิ่ระกอับธุีรกิจีปิ่ระกันภัย (คำปิ่ภ.) จัีงหวััดีลำาปิ่าง 
กรณีเกิดีเหตุปิ่ระสบภัยจีากรถ 
 รางวััลอััจีฉุริยะยุวัชนปิ่ระกันภัย ตามโคำรงการอััจีฉุริยะยุวัชนปิ่ระกันภัย 
เปิ่นกิจีกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนมีคำวัามรู้ คำวัามเข้าใจีเกี�ยวักับพระราช
บัญญัติคุ้ำมคำรอังผู้ปิ่ระสบภัยจีากรถ พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

ให้คำวัามรู้เกี�ยวักับการบริโภคำผลิตภัณฑ์ิสุขภาพ
อัยา่งปิ่ลอัดีภัย การให้เด็ีกนักเรียนเก็บตัวัอัยา่ง
อัาหารเพ่�อัตรวัจีสอับหาสารปิ่นเปิ่อันโดียใช้
ชุดีทดีสอับเบ่�อังต้น เพ่�อัให้ได้ีทดีสอับด้ีวัย
ตนเอัง และทำาให้ทราบว่ัาอัาหารที�บริโภคำ
ปิ่นเปิ่อันหร่อัไม่ หร่อัมีคำวัามปิ่ลอัดีภัยมากน้อัย
แค่ำไหน มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอัน 
 ในสถานการณ์โคำวิัดี-19 เพ่�อัเผยแพร่คำวัามรู้ได้ีอัยา่งทั�วัถึง ได้ีจัีดีทำา 
คำลิปิ่วึัดีีโอั เร่�อัง ลดีคำวัามอ้ัวันไม่ใช่เร่�อังยาก และคำลิปิ่เสียง 2 เร่�อัง 
ยาชุดีอัันตราย อัยากหน้าสวัยไม่อัยากเสี�ยงหน้าพัง และจัีดีทำาคำลิปิ่เพลง
อัยากหน้าสวัยไม่อัยากเสี�ยงหน้าพัง จัีดีทำาโดียนักเรียนแกนนำา อัย. น้อัย 
คิำดี เขียนบท และดีำาเนินการผลิต จีนได้ีรับรางวััล การจัีดีกิจีกรรม อัย. น้อัย
โดีดีเด่ีน ระดัีบปิ่ระเทศ

อย.น�อย อย.น�อย 
"โดดเด�น ระดับประเทศ""โดดเด�น ระดับประเทศ"

รางวัลอาสาสมัครประกันภัย ดีเด�นรางวัลอาสาสมัครประกันภัย ดีเด�น

คลิปเพลงอยากหน�าสวยคลิปเพลงอยากหน�าสวย
ไม�อยากเสี่ยงหน�าพังไม�อยากเสี่ยงหน�าพัง

ซึั�งเกี�ยวัข้อังกับนักเรียนและชุมชน
เปิ่นอัย่างยิ�ง จึีงเข้าร่วัมโคำรงการ
อััจีฉุริยะยวุัชนปิ่ระกันภัย จีนได้ีรับ
รางวััลปิ่ระจีำา ปีิ่การศึกษา 2564 
ดัีงนี� รางวััลรอังชนะเลิศ อัันดัีบ 1 
ระดัีบภาคำเหน่อัและรางวััลชนะเลิศ 
ระดัีบจัีงหวััดีลำาปิ่าง ปิ่ระเภทเพลง โดียทีม SPK Band นายบูรพา 
มหัทธีีรนางกูร นายชินวััตร แน่งน้อัย นายฉัุตรชัย อ่ัอันหวัาน นายกันตธีีร์ 
บุตรคำำา นายอัาณัฐชัย พิชัยศิริ นางสาวัมณฑิิตา ทาดีี นางสาวัอัรชภรณ์ 
ใจีนันต๊ะ และนางสาวัสโรชา มะโนเร่อัน คำรูที�ปิ่รึกษา คำรูสุภาพร เจีริญผล 
นางสาวัอัรพรรณ หมูเทพและคำรูดีารุณี คำำานวัล 
 รางวััลรอังชนะเลิศ อัันดัีบ 1 ระดัีบจัีงหวััดี ปิ่ระเภทคำลิปิ่วีัดีีโอัสั�น 
ทีมเหินฟ้าฟ่ล์ม นายพิชชากร ลาดีใจี นายเทอัดีพงศ์ ขวัานทอัง นางสาวั
มณีพลอัย ต๊ะนางอัย และนางสาวัมนัสนันท์ หล้าปิ่วังคำำา คำรูที�ปิ่รึกษา 
คำรูสุภาพร เจีริญผล คำรูทัศนัย ต๊ะเข่�อันแก้วั และนางสาวัหทัยชนก อิันต๊ะโม 
โดียนักเรียนได้ีเผยแพร่คำวัามรู้จีากการทำากิจีกรรมอััจีฉุริยะยุวัชนปิ่ระกันภัย
สู่ชุมชน สามารถให้คำวัามรู้ คำำาแนะนำาและปิ่ระสานหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อัง
เม่�อัมีผู้ปิ่ระสบภัยจีากรถในโรงเรียนและชุมชนด้ีวัยจิีตอัาสา

คุณครูธิมีลัพรรณ์ ยอด็คำา (เรียบเรียง)

คุณครูสุภาพร เจำริญผลั (เรียบเรียง)
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จากวันวานที่พากเพียร สู�วันนี้ที่ภาคภูมิ  "วันเกียรติยศ"  มัธยมศึกษาป�ที่ 3 และ 6 จากวันวานที่พากเพียร สู�วันนี้ที่ภาคภูมิ  "วันเกียรติยศ"  มัธยมศึกษาป�ที่ 3 และ 6 

 วัันที� 17 มีนาคำม 2565 โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ได้ีจัีดีพิธีีมอับใบปิ่ระกาศนียบัตรแด่ีผู้สำาเร็จีการศึกษามัธียมศึกษาปีิ่ที� 3 และมัธียมศึกษาปีิ่ที� 6 
ปิ่ระจีำาปีิ่การศึกษา 2564 โดียมี นายทั�น ตากัน ปิ่ระธีานคำณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพ่�นฐาน โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ให้เกียรติมอับ
ใบปิ่ระกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จีการศึกษามัธียมศึกษาปีิ่ที� 3 และ ดีร.ศานติกรศิ� วังค์ำเขียวั ผู้อัำานวัยการโรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม ให้เกียรติมอับ
ใบปิ่ระกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จีการศึกษามัธียมศึกษาปีิ่ที� 6 ณ หอัปิ่ระชุมธีรรมวััฒน์ โรงเรียนสบปิ่ราบพิทยาคำม
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ติว Gat Pat กับอาจารย�ผู�ทรงคุณวุฒิติว Gat Pat กับอาจารย�ผู�ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมส�งเสริมความเป�นเลิศทางด�านวิชาการกิจกรรมส�งเสริมความเป�นเลิศทางด�านวิชาการ

นักเรียนโปรแกรมช�างยนต� ให�บริการชุมชนนักเรียนโปรแกรมช�างยนต� ให�บริการชุมชน

รับสมัครนักเรียน ณ สถานที่ตั้งสถานศึกษารับสมัครนักเรียน ณ สถานที่ตั้งสถานศึกษา
เขตอําเภอสบปราบเขตอําเภอสบปราบ

แนะแนวศึกษาต�อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 แนะแนวศึกษาต�อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ป�การศึกษา 2565ป�การศึกษา 2565
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กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษากลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะดนตรีกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะดนตรี

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

เวทีศักยภาพทักษะทางด�านวิชาการ 25 กุมภาพันธ� 2565เวทีศักยภาพทักษะทางด�านวิชาการ 25 กุมภาพันธ� 2565

18 สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป� 2565สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป� 2565



เยี่ยมบ�านเยี่ยมบ�าน

เข�าวัดวันพระเข�าวัดวันพระ

พาน�องกลับมาเรียนพาน�องกลับมาเรียน

รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมรวมภาพกิจกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ เนตรนารีลูกเสือ เนตรนารี

จิตอาสาจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

สรางสรรคสังคมสรางสรรคสังคม

นักเรียนอาสาสมัครกูภัยจิตอาสานักเรียนอาสาสมัครกูภัยจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
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กิจกรรมเขาแถวระดับช้ัน และกิจกรรมเวรเขตพ้ืนท่ี  ร.ร.เล็ก ใน ร.ร.ใหญกิจกรรมเขาแถวระดับช้ัน และกิจกรรมเวรเขตพ้ืนท่ี  ร.ร.เล็ก ใน ร.ร.ใหญ

มัธยมศึกษา ปท่ี 1มัธยมศึกษา ปท่ี 1

มัธยมศึกษา ปท่ี 3มัธยมศึกษา ปท่ี 3

มัธยมศึกษา ปท่ี 5มัธยมศึกษา ปท่ี 5

มัธยมศึกษา ปท่ี 4มัธยมศึกษา ปท่ี 4

มัธยมศึกษา ปท่ี 6มัธยมศึกษา ปท่ี 6

มัธยมศึกษา ปท่ี 2มัธยมศึกษา ปท่ี 2
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เวทีเสวนาวิชาการ

มาตรการปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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ยกยองคนดี คนเกง
เดือนมกราคม

ลําดับ รายช่ือ ช้ัน

1. เด็ีกหญิงสุวิันตรา ใจีเร่อัน ม.1/1

2. เด็ีกหญิงวัริศรา ทอังหลาง ม.1/3

3. เด็ีกหญิงพุทธิีดีา จัี�นทอัง ม.1/4

4. เด็ีกหญิงณัฏฐนิชา อิันจัีนทร์ ม.1/5

5. เด็ีกหญิงสิริวิัมล ปิ่านันท์ ม.2/1

6. เด็ีกชายปิ่กรณ์ วังค์ำสอัน ม.2/2

7. เด็ีกหญิงปิ่รเมษฐ์ สุริยะเร่อัน ม.2/3

8. เด็ีกหญิงสุชานาถ กาหล้า ม.3/4

9. เด็ีกชายเฉุลิมเกียรติ สีทอัง ม.3/4

10. เด็ีกชายเตวิัช จีอัมดีวัง ม.3/4

11. เด็ีกชายระพีพัฒน์ ทาเหลี�ยม ม.3/4

12. เด็ีกชายเฉุลิมชล กิติมา  ม.3/4

13. นายอิัศรา ยะฟู ม.4/1

14. นางสาวักิติมา นันตา ม.4/2

15. นางสาวักนกวัรรณ เตจ๊ีะ ม.4/3

16. นายอัภิรักษ์ ต๊ะนะ ม.4/4

17. นางสาวัพิมลดีา พรมทิ ม.5/1

18. นายทินภัทร บุญช่วัย ม.5/2

19. นายปัิ่ญญากร พรมวััง ม.5/3

20. นางสาวัสิรินรัตน์ สิบต๊ะ ม.5/4

21. นางสาวัพิชญา วังค์ำนันชัย ม.6/1

22. นางสาวัพัชรินทร์ ป่ิ่กมา ม.6/2

23. นายพิชชากร ลาดีใจี ม.6/3

24. นายชนันนัทธ์ี เข่�อันใจี ม.6/4

เดือนกุมภาพันธ
ลําดับ รายช่ือ ช้ัน

1. เด็ีกชายธีนานนท์ เตชะ ม.1/๒

2. เด็ีกหญิงเพชรรัตน์ ยะชะระ ม.1/3

3. เด็ีกหญิงป่ิ่ยะวัรรณ แสงสว่ัาง ม.1/4

4. เด็ีกชายชัยพิพัฒน์ ตาวัตา ม.1/5

5. เด็ีกหญิงพิมพ์สุดีา นนท์เพีย ม.2/1

6. เด็ีกหญิงจุีฬาลักษณ์ ตะนะ ม.2/4

7. เด็ีกชายณัฐธีวััช แก่นจัีนทร์ ม.2/5

8. เด็ีกชายอันุชา โกศิลา ม.2/6

9. เด็ีกหญิงเนตรนัดีดีา ฟูธีรรม ม.3/1

10. เด็ีกหญิงรวิัสรา เสนสม ม.3/2

11. เด็ีกหญิงกัลยากร แสวังธีรรม ม.3/3

12. เด็ีกชายคำณาวุัฒิ มังปิ่อัง ม.3/5

13. นางสาวัณัฐชยา แสนปิ่ระเสริฐ ม.4/1

14. นางสาวัชลธิีชา จัีนดีี ม.4/2

15. นางสาวัพัชรินทร์ เม่อังมูล ม.4/3

16. นายธีีร์ธีวััช เทพสิงห์ ม.4/4

17. นางสาวัศศิวิัมล มุสี ม.5/1

18. นางสาวัมนทิตา ทาดีี ม.5/2

19. นายนราธีร จีอัมแก้วั ม.5/3

20. นางสาวัจิีตรานุช ยะวังค์ำ ม.5/4

21. นางสาวัจีีรายุพรรณ ตาอิันคำำา ม.6/1

22. นางสาวัป่ิ่�นทิพย์ ภู่เส่อั ม.6/2

23. นางสาวัมลฤดีี ทะนันชัย ม.6/3

24. นายจัีตตุดีล คำำาแก้วั ม.6/4

ยกยองคนดี คนเกง ม.ตน  มกราคม 2565ยกยองคนดี คนเกง ม.ตน  มกราคม 2565 ยกยองคนดี คนเกง ม.ตน  กุมภาพันธ 2565ยกยองคนดี คนเกง ม.ตน  กุมภาพันธ 2565

ยกยองคนดี คนเกง ม.ปลาย  มกราคม 2565ยกยองคนดี คนเกง ม.ปลาย  มกราคม 2565 ยกยองคนดี คนเกง ม.ปลาย  กุมภาพันธ 2565ยกยองคนดี คนเกง ม.ปลาย  กุมภาพันธ 2565
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คนเก�งของเรา

ป�ที่ 1
มัธยมศึกษา

ป�ที่ 2
มัธยมศึกษา

ป�ที่ 3
มัธยมศึกษา

ป�ที่ 4
มัธยมศึกษา

ป�ที่ 5
มัธยมศึกษา

ป�ที่ 6
มัธยมศึกษา

ภัณฑิตา เทพสิงหภัณฑิตา เทพสิงห

เนตรนัดดา  ฟูธรรมเนตรนัดดา  ฟูธรรม

อิสรา ยะฟูอิสรา ยะฟู

พิมลดา  พรมทิพิมลดา  พรมทิ

พิชญา  วงคนันชัยพิชญา  วงคนันชัย

ชนินาถ  ทินวังชนินาถ  ทินวัง

ณัชชา คําผงณัชชา คําผง

ศจิษฐา  หลาปวงคําศจิษฐา  หลาปวงคํา

กนกวรรณ  ดวงหม่ืนกนกวรรณ  ดวงหม่ืน

ผกามาศ คําผงผกามาศ คําผง

ธัญชนก  แกวศรีสุขธัญชนก  แกวศรีสุข

จาราวี  วงศาจาราวี  วงศา

พัสกร  กันทาพัสกร  กันทา

จีรายุพรรณ  ตาอินคําจีรายุพรรณ  ตาอินคํา

ปรียารีย พุทธิมาปรียารีย พุทธิมา

ปุญญิสา เตชะไพฑูรยสุขปุญญิสา เตชะไพฑูรยสุข อภิรดา มะโนมูลอภิรดา มะโนมูล นริษรา  อุนแกวนริษรา  อุนแกว ปยวรรณ แสงสวางปยวรรณ แสงสวาง สุวินตรา  ใจเรือนสุวินตรา  ใจเรือน

คุณครูกฤษดาลักษณ มะโนวงศ (เรียบเรียง)
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สรุปผลโควตา / ระบบ TCAS รอบท่ี 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงานของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 แยกตามสถาบัน

ท่ี่� สถาบ้นกุารศึกุษา ระด้บกุารศึกุษา จำานวิน(คน)

1 มหาวิัทยาลัยเชียงใหม่ ปิ่ริญญาตรี 5

2 มหาวิัทยาลัยศิลปิ่ากร ปิ่ริญญาตรี 3

3 มหาวิัทยาลัยมหาสารคำาม ปิ่ริญญาตรี 1

4 มหาวิัทยาลัยเทคำโนโลยีสุรนารี ปิ่ริญญาตรี 2

5 มหาวิัทยาลัยนเรศวัร ปิ่ริญญาตรี 6

6 มหาวิัทยาลัยพะเยา ปิ่ริญญาตรี 11

7 มหาวิัทยาลัยแม่โจ้ี ปิ่ริญญาตรี 9

8 มหาวิัทยาลัยแม่โจ้ี-แพร่ เฉุลิมพระเกียรติ ปิ่ริญญาตรี 4

9 วิัทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคำรลำาปิ่าง ปิ่ริญญาตรี 4

10 มหาวิัทยาลัยนวัมินทราธิีราช ปิ่ริญญาตรี 1

11 มหาวิัทยาลัยวัลัยลักษณ์ ปิ่ริญญาตรี 1

12 มหาวิัทยาลัยเทคำโนโลยีพระจีอัมเกล้าพระนคำรเหน่อั ปิ่ริญญาตรี 1

13 มหาวิัทยาลัยเทคำโนโลยีพระจีอัมเกล้าพระนคำรเหน่อัวิัทยาเขตระยอัง ปิ่ริญญาตรี 3

14 มหาวิัทยาลัยเทคำโนโลยีราชมงคำลล้านนา ภาคำพายัพ เชียงใหม่ ปิ่ริญญาตรี 2

15 มหาวิัทยาลัยเทคำโนโลยีราชมงคำลล้านนา ลำาปิ่าง ปิ่ริญญาตรี 3

16 มหาวิัทยาลัยราชภัฏสวันสุนันทา ปิ่ริญญาตรี 1

17 มหาวิัทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคำราม ปิ่ริญญาตรี 1

18 มหาวิัทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิ่ริญญาตรี 10

19 มหาวิัทยาลัยราชภัฏลำาปิ่าง ปิ่ริญญาตรี 19

20 มหาวิัทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิัทยาเขตลำาปิ่าง ปิ่ริญญาตรี 4

21 มหาวิัทยาลัยพายัพ ปิ่ริญญาตรี 1

22 มหาวิัทยาลัยหัวัเฉีุยวัเฉุลิมพระเกียรติ ปิ่ริญญาตรี 2

23 วิัทยาลัยเชียงราย ปิ่ริญญาตรี 1

24 วิัทยาลัยอัาชีวัศึกษาลำาปิ่าง
ปิ่ระกาศนียบัตรวิัชาชีพ

ปิ่ระกาศนียบัตรวิัชาชีพชั�นสูง
1
5

25 วิัทยาลัยเทคำนิคำลำาปิ่าง
ปิ่ระกาศนียบัตรวิัชาชีพ

ปิ่ระกาศนียบัตรวิัชาชีพชั�นสูง
11
10

คุณครูนลินรัตน อิมิวัฒน (เรียบเรียง)

รายช่ือนักเรียนท่ีไดโควตา โครงการรบัตรง โครงการพิเศษของสถาบันการศึกษา แยกตามโครงการ

รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน  รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน  
ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ีปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ี

รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการสานฝนปนนักวิิที่ยาศึาสตร์  รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการสานฝนปนนักวิิที่ยาศึาสตร์  
ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ีปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัจีีรนันท์  คำำาผง ม.6/1 วิัทยาศาสตร์และ

เทคำโนโลยีการอัาหาร

อุัตสาหกรรมเกษตร

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร  ทาดีี ม.6/1 วิัทยาศาสตร์ วิัทยาศาสตร์

2 นางสาวัณิชา  จัีนทร์ศิริ ม.6/1 วิัทยาศาสตร์ วิัทยาศาสตร์

รอบทีี่� 1 แบบทีี่� 1 แฟ้้มีสะสมีผลังาน Portfolio โครงการการรับนักเรียนรอบทีี่� 1 แบบทีี่� 1 แฟ้้มีสะสมีผลังาน Portfolio โครงการการรับนักเรียน
ทีี่�มีีผลัการเรียนด็ี ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ี ทีี่�มีีผลัการเรียนด็ี ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเชียงใหม่ี 

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัดุีษฎีีพร  นันทวิัชัย ม.6/1
วิัทยาศาสตร์และ

เทคำโนโลยีการอัาหาร
อุัตสาหกรรมเกษตร

2 นางสาวัเสาวัลักษณ์  เจีริญบุญ ม.6/1
เทคำโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ิ 
อุัตสาหกรรมเกษตร

โครงการค่ายอัจำฉริยภาพวิิศึวิศิึลัปากร รอบทีี่� 1 แฟ้้มีสะสมีผลังาน(Portfolio) โครงการค่ายอัจำฉริยภาพวิิศึวิศิึลัปากร รอบทีี่� 1 แฟ้้มีสะสมีผลังาน(Portfolio) 
ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยศิึลัปากรปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยศิึลัปากร

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร  ทาดีี ม.6/1
วิัศวักรรมวััสดุีและ

นาโนเทคำโนโลยี
วิัศวักรรมศาสตร์

2 นางสาวัณิชา  จัีนทร์ศิริ ม.6/1 ป่ิ่โตรเคำมีและวััสดุีพอัลิเมอัร์ วิัศวักรรมศาสตร์

3 นางสาวัภัทราภรณ์ อ่ัอันคำำา ม.6/1 ป่ิ่โตรเคำมีและวััสดุีพอัลิเมอัร์ วิัศวักรรมศาสตร์
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โครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน มีหาวิิที่ยาลััยมีหาสารคามี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565โครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน มีหาวิิที่ยาลััยมีหาสารคามี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565 รอบ 1 : Portfolio  มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565รอบ 1 : Portfolio  มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565

รอบ 1 : Portfolio ครั�งทีี่� 2 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565รอบ 1 : Portfolio ครั�งทีี่� 2 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี  ประจำำาปีการศึึกษา 2565 โครงการคัด็เลืัอกนักเรียนทีี่�มีีผลัการเรียนเป็นเลิัศึ ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนเรศึวิรโครงการคัด็เลืัอกนักเรียนทีี่�มีีผลัการเรียนเป็นเลิัศึ ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนเรศึวิร

โครงการรับตรงมีหาวิิที่ยาลััยพะเยา (โควิตาคณะ) ประจำำาปีการศึึกษา 2565โครงการรับตรงมีหาวิิที่ยาลััยพะเยา (โควิตาคณะ) ประจำำาปีการศึึกษา 2565

TCAS รอบทีี่� 1.2 (การจัำด็สรรโควิตาสำาหรับอาจำารย์แนะแนวิ)  TCAS รอบทีี่� 1.2 (การจัำด็สรรโควิตาสำาหรับอาจำารย์แนะแนวิ)  
ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ 

TCAS รอบทีี่� 1.2 Portfolio ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ-แพร่ เฉลิัมีพระเกียรติTCAS รอบทีี่� 1.2 Portfolio ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ-แพร่ เฉลิัมีพระเกียรติ

รอบทีี่� 1 รับด้็วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน (Portfolio) ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนวิมิีนที่ราธิิราชรอบทีี่� 1 รับด้็วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน (Portfolio) ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนวิมิีนที่ราธิิราช
TCAS65 รอบ 1.1  Portfolio มีหาวิิที่ยาลััยวิลััยลัักษณ์TCAS65 รอบ 1.1  Portfolio มีหาวิิที่ยาลััยวิลััยลัักษณ์

โครงการโควิตาเรียนดี็  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพระจำอมีเกล้ัาพระนครเหนือโครงการโควิตาเรียนดี็  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพระจำอมีเกล้ัาพระนครเหนือ

โครงการโควิตาเรียนด็ี  ปีการศึึกษา 2565 โครงการโควิตาเรียนด็ี  ปีการศึึกษา 2565 
มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพระจำอมีเกล้ัาพระนครเหนือ วิิที่ยาเขตระยองมีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพระจำอมีเกล้ัาพระนครเหนือ วิิที่ยาเขตระยอง

รอบทีี่� 1 : TCAS 1 Portfolio  ปีการศึึกษา 2565 รอบทีี่� 1 : TCAS 1 Portfolio  ปีการศึึกษา 2565 
มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีราชมีงคลัล้ัานนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ีมีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีราชมีงคลัล้ัานนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ี

รอบทีี่� 1 การรับด็้วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏสวินสุนันที่ารอบทีี่� 1 การรับด็้วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏสวินสุนันที่า

รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการควิามีร่วิมีมืีอที่างวิิชาการ (MOU) รอบทีี่� 1 Portfolio โครงการควิามีร่วิมีมืีอที่างวิิชาการ (MOU) 
ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยพยาบาลับรมีราชชนนี นครลัำาปางปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยพยาบาลับรมีราชชนนี นครลัำาปาง

TCAS รอบทีี่� 1.1 (การจัำด็สรรโควิตาสำาหรับอาจำารย์แนะแนวิ) ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ TCAS รอบทีี่� 1.1 (การจัำด็สรรโควิตาสำาหรับอาจำารย์แนะแนวิ) ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยแม่ีโจ้ำ 

โครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนเรศึวิรโครงการเด็็กด็ีมีีทีี่�เรียน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยนเรศึวิร โครงการรับตรงมีหาวิิที่ยาลััยพะเยา (โควิตาครูแนะแนวิ) ประจำำาปีการศึึกษา 2565โครงการรับตรงมีหาวิิที่ยาลััยพะเยา (โควิตาครูแนะแนวิ) ประจำำาปีการศึึกษา 2565

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นายนันทวััฒน์ ยะชะระ ม.6/1 ฉุุกเฉิุนการแพทย์ แพทยศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร  ทาดีี ม.6/1 วิัศวักรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัจีีรนันท์  คำำาผง ม.6/1 วิัศวักรรมศาสตร์ วิัศวักรรมศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร  ทาดีี ม.6/1 วิัศวักรรมอุัตสาหการ วิัศวักรรมศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัเจีนธีีรา วีัรชิต ม.6/1 นวััตกรรมการตลาดีและการตลาดีจิีติทัล บริหารธุีรกิจี

2 นางสาวัพัชรินทร์  ป่ิ่กมา ม.6/2 การจัีดีการ บริหารธุีรกิจี

ที� ช่�อั-สกุล ชั�น สาขาวิัชา

1 นางสาวักนกวัรรณ  พรมวััง ม.6/1 เทคำโนโลยีชีวัภาพทางอุัตสาหกรรมเกษตร

2 นางสาวักมลพร  อิันมา ม.6/1 เทคำโนโลยีชีวัภาพทางอุัตสาหกรรมเกษตร

3 นางสาวัเสาวัลักษณ์  เจีริญบุญ ม.6/1 เทคำโนโลยีชีวัภาพทางอุัตสาหกรรมเกษตร

4 นางสาวัดุีษฎีีพร  นันทวิัชัย ม.6/1 เทคำโนโลยีชีวัภาพทางอุัตสาหกรรมเกษตร

ที� ช่�อั-สกุล ชั�น สาขาวิัชา

1 นายนันทวััฒน์  ยะชะระ ม.6/1 พยาบาลศาสตร์เก่�อัการุณย์ ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า สำาน้กุวิิชื่า

1 นายนันทวััฒน์  ยะชะระ ม.6/1 ป่ิ่โตรเคำมีและพอัลิเมอัร์ วิัศวักรรมศาสตร์และเทคำโนโลยี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า คณะ

1 นางสาวัณิชา  จัีนทร์ศิริ ม.6/1 เคำมีอุัตสาหกรรม วิัทยาศาสตร์ปิ่ระยุกต์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า คณะ

1 นางสาวัภัทราภรณ์ อ่ัอันคำำา ม.6/1 บริหารธุีรกิจีอุัตสาหกรรมและโลจิีสติกส์ บริหารธุีรกิจี

2 นางสาวักนกวัรรณ  พรมวััง ม.6/1 บริหารธุีรกิจีอุัตสาหกรรมและโลจิีสติกส์ บริหารธุีรกิจี

3 นางสาวัเจีนธีีรา วีัรชิต ม.6/1 บริหารธุีรกิจีอุัตสาหกรรมและโลจิีสติกส์ บริหารธุีรกิจี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า คณะ

1 นางสาวัภัทราภรณ์ อ่ัอันคำำา ม.6/1 การจัีดีการธุีรกิจี บริหารธุีรกิจีและศิลปิ่ศาสตร์

2 นางสาวัณัฏฐา  ผาลอัย ม.6/1 การบัญชี บริหารธุีรกิจีและศิลปิ่ศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น แขนงวิิชื่า วิิที่ยาล้ย

1 นายเทอัดีพงศ์  ขวัานทอัง ม.6/3 ภาพยนตร์และส่�อัดิีจิีทัล นิเทศศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น คณะ

1 นางสาวักุลลินี  โม้ป้ิ่อั ม.6/1 พยาบาลศาสตร์

2 นางสาวัจีีรนันท์  คำำาผง ม.6/1 พยาบาลศาสตร์

3 นางสาวักนกวัรรณ  ดีวังหม่�น ม.6/1 พยาบาลศาสตร์

4 นางสาวัพิชญา  วังค์ำนันชัย ม.6/1 พยาบาลศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัเสาวัลักษณ์ เจีริญบุญ ม.6/1 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2 นางสาวัณัฏฐา ผาลอัย ม.6/1 การบัญชี บริหารธุีรกิจี

3 นางสาวัภัทราภรณ์ อ่ัอันคำำา ม.6/1 นวััตกรรมการตลาดีและการตลาดีดิีจิีทัล บริหารธุีรกิจี

4 นางสาวัเปิ่มิกา ใจีเร่อัน ม.6/1 การบริหารการเงินและการลงทุน บริหารธุีรกิจี

5 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร ทาดีี ม.6/1 การบริหารการเงินและการลงทุน บริหารธุีรกิจี

6 นางสาวัวิัลาศิณี ยีพะบาง ม.6/1 การจัีดีการ บริหารธุีรกิจี

7 นางสาวัริชานันท์ ด่ีานอิันถา ม.6/2 การจัีดีการ บริหารธุีรกิจี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1
นางสาวัดุีษฎีีพร 

นันทวิัชัย
ม.6/1

วิัทยาศาสตร์และ

เทคำโนโลยีการอัาหาร

เกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธีรรมชาตแิละสิ�งแวัดีล้อัม

2
นางสาวักมลพร 

อิันมา
ม.6/1

วิัทยาศาสตร์และ

เทคำโนโลยีการอัาหาร

เกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธีรรมชาตแิละสิ�งแวัดีล้อัม

3
นางสาวัภัทราภรณ์ 

อ่ัอันคำำา
ม.6/1

โลจิีสติกส์และดิีจิีทัล

ซััพพลายเชน
โลจิีสติกส์และดิีจิีทัลซััพพลายเชน

4
นางสาวัเจีนธีีรา 

วีัรชิต
ม.6/1

โลจิีสติกส์และดิีจิีทัล

ซััพพลายเชน
โลจิีสติกส์และดิีจิีทัลซััพพลายเชน

5
นางสาวักนกวัรรณ 

พรมวััง
ม.6/1

โลจิีสติกส์และดิีจิีทัล

ซััพพลายเชน
โลจิีสติกส์และดิีจิีทัลซััพพลายเชน

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัวิัลาศิณี  ยีพะบาง ม.6/1 อันามัยชุมชน สาธีารณสขุศาสตรบัณฑิิต 

2 นางสาวักนกวัรรณ  พรมวััง ม.6/1 อันามัยชุมชน สาธีารณสขุศาสตรบัณฑิิต 

3 นางสาวัจีีรนันท์  คำำาผง ม.6/1 จุีลชีวัวิัทยา วิัทยาศาสตรบัณฑิิต 

4 นางสาวักุลลินี  โม้ป้ิ่อั ม.6/1
โภชนาการและ 

การกำาหนดีอัาหาร
วิัทยาศาสตรบัณฑิิต 

5 นางสาวักมลพร  อิันมา ม.6/1
โภชนาการและ

การกำาหนดีอัาหาร
วิัทยาศาสตรบัณฑิิต 

6 นาย นันทวััฒน์  ยะชะระ ม.6/1

การจัีดีการศึกษาหลักสูตรระดัีบปิ่ริญญาตรี 

คำวับปิ่ริญญาโท (หลักสูตรวิัทยาศาสตรบัณฑิิต 

สาขาวิัชาชีวัวิัทยา และหลักสูตรวิัทยาศาสตร

มหาบัณฑิิต สาขาวิัชาชีวัวิัทยา)

7 นางสาวักีรติ  เคำร่อัศิริยงค์ำ ม.6/1

การจัีดีการศึกษาหลักสูตรคำวับระดัีบปิ่ริญญาตรี 2 

ปิ่ริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิิต และหลักสูตร

ศิลปิ่ศาสตรบัณฑิิต สาขาวิัชาภาษาอัังกฤษ)

8 นางสาวัป่ิ่�นอัักษร  ทาดีี ม.6/1 การจัีดีการธุีรกิจี บริหารธุีรกิจีบัณฑิิต 

9 นางสาวัภัทราภรณ์  อ่ัอันคำำา ม.6/1 การตลาดีดิีจิีทัล บริหารธุีรกิจีบัณฑิิต 

10 นางสาวัอัริสรา  อิันมา ม.6/1 พัฒนาสังคำม ศิลปิ่ศาสตรบัณฑิิต

11 นางสาวัริชานันท์  ด่ีานอิันถา ม.6/2 พัฒนาสังคำม ศิลปิ่ศาสตรบัณฑิิต

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวักมลพร  อิันมา ม.6/1 วิัทยาศาสตร์และเทคำโนโลยีการอัาหาร วิัทยาศาสตรบัณฑิิต

26 สบปราบพิิทยาคมสาร ประจำำาปี 2565สบปราบพิิทยาคมสาร ประจำำาปี 2565



รอบโควิตาทัี่�วิไป ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยอาชีวิศึึกษาลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพชั�นสูง (ปวิส.)รอบโควิตาทัี่�วิไป ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยอาชีวิศึึกษาลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพชั�นสูง (ปวิส.)

นักศึึกษาโควิตา ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเที่คนิคลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพ (ปวิช.)นักศึึกษาโควิตา ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเที่คนิคลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพ (ปวิช.)

นักศึึกษาโควิตา ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเที่คนิคลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพชั�นสูง (ปวิส.)นักศึึกษาโควิตา ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเที่คนิคลัำาปาง ระดั็บประกาศึนียบัตรวิิชาชีพชั�นสูง (ปวิส.)

ประเภที่โควิตา ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยการกีฬาแห่งชาติ วิิที่ยาเขตลัำาปางประเภที่โควิตา ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยการกีฬาแห่งชาติ วิิที่ยาเขตลัำาปาง

รอบรับตรงครั�งทีี่� 1 ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยพายัพรอบรับตรงครั�งทีี่� 1 ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยพายัพ

รอบทีี่� 1  ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเชียงรายรอบทีี่� 1  ปีการศึึกษา 2565 วิิที่ยาลััยเชียงราย

รอบโควิตาทัี่�วิไป ปีการศึึกษา 2565   วิิที่ยาลััยอาชีวิศึึกษาลัำาปาง รอบโควิตาทัี่�วิไป ปีการศึึกษา 2565   วิิที่ยาลััยอาชีวิศึึกษาลัำาปาง 
ระด็ับประกาศึนียบัตรวิิชาชีพ (ปวิช.) ระด็ับประกาศึนียบัตรวิิชาชีพ (ปวิช.) 

รอบรับตรง ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉียวิเฉลิัมีพระเกียรติรอบรับตรง ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉียวิเฉลิัมีพระเกียรติ

รอบทีี่� 1 การรับด็้วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565  รอบทีี่� 1 การรับด็้วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565  
มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏพิบูลัสงครามีมีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏพิบูลัสงครามี

โครงการโควิตาพิเศึษ "นักนวัิตกรรมี เที่คโนโลัยีเกษตร คอมีพิวิเตอร์ แลัะอุตสาหกรรมีอาหาร"โครงการโควิตาพิเศึษ "นักนวัิตกรรมี เที่คโนโลัยีเกษตร คอมีพิวิเตอร์ แลัะอุตสาหกรรมีอาหาร"  
ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีราชมีงคลัล้ัานนา ลัำาปางปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีราชมีงคลัล้ัานนา ลัำาปาง

รอบพิเศึษ CMRU Education Expo  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ี รอบพิเศึษ CMRU Education Expo  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ี 

รอบโควิตา  มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏลัำาปาง รอบโควิตา  มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏลัำาปาง 
รอบทีี่� 1 ประจำำาปีการศึึกษา 2565  มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏลัำาปางรอบทีี่� 1 ประจำำาปีการศึึกษา 2565  มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏลัำาปาง

รอบทีี่� 1 การรับด้็วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ี รอบทีี่� 1 การรับด้็วิยแฟ้้มีสะสมีผลังาน  ปีการศึึกษา 2565 มีหาวิิที่ยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ี 

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า

1 นายเจีนณรงค์ำ  ศรีจัีนทร์ ม.6/3 อัาหารและโภชนาการ

2 นายจีารุวิัทย์  ดีวังคำำา ม.6/3 อัาหารและโภชนาการ

3 นางสาวันันทัชพร  ชัยน่าน ม.6/3 การตลาดี

4 นางสาวัรุจิีรา  ป่ิ่งวังค์ำ ม.6/3 การตลาดี

5 นางสาวัสุพิชญา  หล้าปิ่วังคำำา ม.6/3 การตลาดี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า

1 นายวัริษฐ์ธีร  บุญฉิุม ม.3/1 ช่างยนต์

2 นายนราวิัชญ์  สามี ม.3/4 ช่างกลโรงงาน

3 นายจัีกรพล  คำำามา ม.3/4 ช่างกลโรงงาน

4 นายธีนกร  สมุทรสินธ์ุี ม.3/4 ช่างกลโรงงาน

5 นายเมธัีส  อิันแก้วัวังศ์ ม.3/4 ช่างกลโรงงาน

6 นายสุทธิีชาติ  ชุมภู ม.3/4 ช่างเช่�อัมโลหะ

7 นายศิรวิัทย์  บุญสูง ม.3/1 ช่างไฟฟ้ากำาลัง

8 นายณัฏฐนันท์  วังค์ำนันชัย ม.3/2 ช่างไฟฟ้ากำาลัง

9 นางสาวักานต์ธิีดีา  อิันทร์แพง ม.3/2 โยธีา

10 นายธีีระเดีช  สมกำาเนิดี ม.3/1 โยธีา

11 นายธีนาธิีปิ่  วังศ์มา ม.3/3 โยธีา

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า คณะ

1 นางสาวัอัารีรัตน์ ดีวังทอัง ม.6/2 พลศึกษา ศึกษาศาสตร์

2 นางสาวัอันัญลักษณ์ จีอัมคำำา ม.6/2 พลศึกษา ศึกษาศาสตร์

3 นายเกียรติ�กิติศักดิี� รัตนวัรรณ์ ม.6/3 พลศึกษา ศึกษาศาสตร์

4 นายธีนาภัคำ นวัลจัีนทร์ ม.6/3 พลศึกษา ศึกษาศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวักุลลินี  โม้ป้ิ่อั ม.6/1 พยาบาลศาสตร์แมคำคำอัร์มิคำ พยาบาลศาสตร์แมคำคำอัร์มิคำ

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวันุชปิ่ระวีัณ์  เตจ๊ีะ ม.6/2 พยาบาลศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวัวัรัชยา  เกี�ยงแก้วั ม.3/3 การบัญชี

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขา คณะ

1 นางสาวัณิชา  จัีนทร์ศิริ ม.6/1 เทคำนิคำการแพทย์ เทคำนิคำการแพทย์

2 นางสาวักมลพร  อิันมา ม.6/1 เทคำนิคำการแพทย์ เทคำนิคำการแพทย์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น คณะ

1 นางสาวักุลลินี  โม้ป้ิ่อั ม.6/1 พยาบาลศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวัวิัลาศิณี  ยีพะบาง ม.6/1 ชีวัวิัทยา (วัท.บ. 4 ปีิ่)  

2 นางสาวัเปิ่มิกา  ใจีเร่อัน ม6/1 การตลาดี (บธี.บ. 4 ปีิ่)

3 นางสาวักนกวัรรณ  ดีวังหม่�น ม.6/1 การตลาดี (บธี.บ. 4 ปีิ่)

4 นางสาวัเสาวัลักษณ์  เจีริญบุญ ม.6/1 ธุีรกิจีระหว่ัางปิ่ระเทศ (บธี.บ. 4 ปีิ่)

5 นางสาวัดุีษฎีีพร  นันทวิัชัย ม.6/1 วิัทยาศาสตร์และเทคำโนโลยีการอัาหาร (วัท.บ. 4 ปีิ่)

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวัวัริศรา  แก้วัปัิ่น ม.6/1 เทคำโนโลยีโยธีา (ทล.บ.)

2 นางสาวัพวังชมพู  จีอัมแก้วั ม.6/1 การศึกษาปิ่ฐมวััย  (คำ.บ.)

3 นางสาวัมนัสนันท์  หล้าปิ่วังคำำา ม.6/3 สังคำมศึกษา (คำ.บ.)

4 นางสาวัวิัไลวัรรณ  เข่�อันใจี ม.6/1 คำณิตศาสตร์ (คำ.บ.)

5 นางสาวัพิชญา วังค์ำนันชัย  ม.6/1 ชีวัวิัทยา (คำ.บ.)

6 นางสาวัเกตวัริน  วัันมะโน ม.6/1 คำอัมพิวัเตอัร์ธุีรกิจี (บธี.บ.)

7 นางสาวักรรณิการ์  คำงชมคำวัามสุข ม.6/1 จัีดีการธุีรกิจีเอัเซีัย  (บธี.บ.)

8 นางสาวัศศิวิัมล  ใจีมูล ม.6/3 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวักีรติ  เคำร่อัศิริยงค์ำ ม.6/1 ภาษาอัังกฤษ (คำ.บ.)

2 นางสาวัไอัริณ  วังศ์จิีนา ม.6/2 ภาษาอัังกฤษ (ศศ.บ.)

3 นางสาวัป่ิ่�นทิพย์  ภู่เส่อั ม.6/2 ภาษาจีีน (ศศ.บ.)

4 นางสาวักฤติยาภรณ์  ใจีถา ม.6/2 การท่อังเที�ยวัและธุีรกิจีบริการ (ศศ.บ.)

5 นางสาวัพัชราพร  พุ่มแก้วั  ม.6/2 การจัีดีการ (บธี.บ.)

6 นางสาวัณัฎีฐณิชา  คำรุธีธีา ม.6/2 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

7 นางสาวัเบญญาภา   โปิ่ทา ม.6/2 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

8 นายภูริพัฒน์  กันทาเขียวั ม.6/2 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

9 นางสาวัแพรพิไล  ป่ิ่งวังศ์ ม.6/2 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

10 นางสาวัอััจีฉุราภรณ์  คำำาวััน ม.6/2 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

11 นางสาวัฉัุตรพร  ตุ่นแจ้ี ม.6/3 รัฐปิ่ระศาสนศาสตร์ (รปิ่.บ.)

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวักีรติ เคำร่อัศิริยงค์ำ ม.6/1 ภาษาอัังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคำมศาสตร์

2 นางสาวัพวังชมพู จีอัมเเก้วั ม.6/1 สาธีารณสุขชุมชน วิัทยาศาสตร์และเทคำโนโลยี

3 นางสาวัจีีรายุพรรณ ตาอิันคำำา ม.6/1
สถิติปิ่ระยุกต์ แขนงวิัชา

วิัทยาการข้อัมูลเชิงสถิติ
วิัทยาศาสตร์และเทคำโนโลยี

4 นางสาวัพัชรินทร์ ป่ิ่กมา ม.6/2 การศึกษาปิ่ฐมวััย คำรุศาสตร์

5 นางสาวัแพรพิไล ป่ิ่งวังศ์ ม.6/2 จิีตวิัทยา (จิีตวิัทยาอังค์ำการ) คำรุศาสตร์

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น หล้กุสูตร

1 นางสาวัอัริสรา อิันมา ม.6/1 วัท.บ. เทคำโนโลยีสารสนเทศ

2 นางสาวัฉัุตรพร  ตุ่นแจ้ี ม.6/3 วัท.บ. เทคำโนโลยีสารสนเทศ

3 นายภูริช  ศรีวิัชัย ม.6/3 วัท.บ. เกษตรศาสตร์ (พ่ชศาสตร์ สัตวัศาสตร์ ปิ่ระมง)

ท่ี่� ช่ื่�อ-สกุุล ช้ื่�น สาขาวิิชื่า

1 นางสาวัธัีนยพร  อุัดีกันทา ม.6/3 เทคำนิคำก่อัสร้าง

2 นายทัตพงศ์  ยะฟู ม.6/3 เทคำนิคำก่อัสร้าง

3 นางสาวัมณีพลอัย  ต๊ะนางอัย ม.6/3 โยธีา

4 นางสาวัจิีนดีารัตน์  อุัตโม ม.6/3 โยธีา

5 นายสรวิัศ  แสนวังค์ำ ม.6/3 โยธีา

6 นายภัทรนันท์  คำำาวััน ม.6/3 โยธีา

7 นายนิธีวััช  ตามติดี ม.6/3 โยธีา

8 นายวีัรภัทร  บุญย่น ม.6/3 โยธีา

9 นางสาวัปัิ่ชชาพร  ตาคำำาปัิ่ญญา ม.6/2 นักพัฒนาซัอัฟต์แวัร์คำอัมพิวัเตอัร์

10 นางสาวันพนารี  เคำร่อัพรหมมินทร์ ม.6/2 นักพัฒนาซัอัฟต์แวัร์คำอัมพิวัเตอัร์

27โรงเรียนสบปราบพิิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิิทยาคม



ทําเนียบรุนคณะนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

1 เด็กชายธรีะเดช สมกําเนิด 2 เด็กชายภชูนะ ชยัเขยีว 3 เด็กชายวรษิฐธ์ร บุญฉิม 4 เด็กชายชนะพงษ์ เน่ืองไชล ี 5 เด็กชายศริวิทย ์บุญสงู
6 เด็กชายภรูวัิฒน์ ขาวหมดจด 7 เด็กชายต้นธง โปทา 8 เด็กชายตรีณะ ขาวหมดจด 9 เด็กหญงิสริวิิมล ชะระ 10 เด็กหญงิญาณิศา ก๋าต๊ิบ
11 เด็กหญงิปิยะธิดา อุดกันทา 12 เด็กหญงิดวงกมล เต็มเปียง 13 เด็กหญงิอุมากรณ์ อินต๊ะ 14 เด็กหญงิสติานัน พรมคํา 15 เด็กหญงิศศชิา จันตา
16 เด็กหญงิธัญชนก แก้วศรสีขุ 17 เด็กหญงิอรวรา ตาคําปัญญา 18 เด็กหญงิอัจฉรา ใจวงศ ์ 19 เด็กหญงิจรีนันท์ เลาเงิน 20 เด็กหญงิชฎาพร ด่านอินถา
21 เด็กหญงิณิชมน พลศร ี 22 เด็กหญงิพรธรีา จํานวน 23 เด็กหญงิคตีาภัทร หนิซุย 24 เด็กหญงิชนินาถ ทินวัง 25 เด็กหญงิธนวด ีเมอืงมา
26 เด็กหญงิสโรชา มะโนเรอืน 27 เด็กหญงิเนตรนัดดา ฟธูรรม 28 เด็กหญงิพทัธวรรณ ชุมภู

1.นางสาวละเอยีด ทะนันชยั    2. นางสาวสายพนิ ต๊ะมาสี
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/1

3/1

"รวมดวยชวยกัน เพ่ือสบปราบพิทยาคม""รวมดวยชวยกัน เพ่ือสบปราบพิทยาคม"

28 สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565



1. นางสายทิพย ์วรรณาการ  2. นายชํานาญ สอนอินต๊ะ
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/3

3/3

3/2

1. นางสาวชลลดา สภุากาว ี  2. นางสาวจุฑามาศ โปทา
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/2

1 เด็กชายเจษฎา คําวัน 2 เด็กชายธนภัทร ชยัน่าน 3 เด็กชายภาณุพนัธ์ สารทิ 4 เด็กชายรฐัภมิู ใจยะโส 5 เด็กชายธวัชชยั เสาสนีาด
6 เด็กชายชยัวัฒน์ รตันชยั 7 เด็กชายภาคภมู ิเสนสม 8 เด็กชายณัฏฐนันท์ วงค์นันชยั 9 เด็กชายธนวัฒน์ สเุมง็ 10 เด็กชายธนพฒัน์ พทุธิมา
11 เด็กชายธรีะวัฒน์ วันบรรเจิด 12 เด็กหญงินันทกานต์ เต็มเปียง 13 เด็กหญงิปทิตตา ตุ่นแจ้ 14 เด็กหญงิอพณิญา เพชรแสง 15 เด็กหญงิธนิกานต์ วาจาดี
16 เด็กหญงิธัญชนก จ่ันทอง 17 เด็กหญงิสพุตัรา ทองด ี 18 เด็กหญงินภัสสร จอมดวง 19 เด็กหญงิเกษรนิทร ์อินจันทร ์ 20 เด็กหญงิสริมิา ทินวัง
21 เด็กหญงิพชีชานันท์ ราศร ี 22 เด็กหญงิพรรณนิภา ต๊ะบุญธง 23 เด็กหญงิอภิชญา พรมเสน 24 เด็กหญงิรวิสรา เสนสม 25 เด็กหญงิทิฆมัพร ชมภชูยัเกิด
26 เด็กหญงิกานต์ธิดา อินทรแ์พง 27 เด็กหญงิพรศิา รตันวรรณ์ 28 เด็กหญงิภัทธวรนิทร ์ศรวิีชยั

1 เด็กชายภรูณัิฐ ศรจัีนทร ์ 2 เด็กชายกฤษติศกัดิ ์อินต๊ะ 3 เด็กชายธนาธิป วงศม์า 4 เด็กชายธนภมิู วงศม์า 5 เด็กชายรณกร ตาคําปัญญา
6 เด็กชายนนทชา แก้วใส 7 เด็กชายภสูทิธิ ์ฟองแก้ว 8 เด็กชายอานัทพล ฟองแก้ว 9 เด็กชายศษิฏ์ธนัตถ์ ดวงหม่ืน 10 เด็กชายเปรมณัช ชา้งเทศ
11 เด็กชายเมธาสทิธิ ์คําวงษา 12 เด็กหญงิจิรญัญา เพชรพญาไม ้ 13 เด็กหญงินภัสสร คําม ี 14 เด็กหญงิพชัรดิา สทีอง 15 เด็กหญงิกัลยกร แสวงธรรม
16 เด็กหญงิหทัยชนก ทองฟ ู 17 เด็กหญงิวิไลวรรณ มงัป๋อง 18 เด็กหญงิมณวีรรณ ชยันันต๊ะ 19 เด็กหญงิวรชัยา เกีย๋งแก้ว 20 เด็กหญงิอภิชญา ด่านอินถา
21 เด็กหญงิปวันพสัตร ์มงคลสนธิ 22 เด็กหญงินันท์ชพร รยิะสาร 23 เด็กหญงิวรางคนา จันตา 24 เด็กหญงิหยาดทิพย ์นุฝิ่ น 25 เด็กหญงิสวิุมล สงิหเ์รอืง
26 เด็กหญงิวรญัญา นวลจันทร ์ 27 เด็กหญงิพชัรดิา ขนันันตา 28 เด็กหญงินาขวัญ สนุประโคน
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นายรุง่โรจน์ วรรณาการ, นางสวิุมล พวงสยุะ
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/5

3/5

3/4

1 เด็กชายณัฐวัฒน์ เกตแุก้ว 2 เด็กชายกิตติพงศ ์โสอิน 3 เด็กชายวิทวัส ตะสะ 4 เด็กชายทัตพิชา ชยัรตัน์ 5 เด็กชายอธิป ดวงวิชยับุรี
6 เด็กชายรฐัภมู ิคําภรีะ 7 เด็กชายเมธพนธ์ ยะด้วง 8 เด็กชายธนัชชยั ทิพยต์า 9 เด็กชายพสิทิธิก์มล เตยา 10 เด็กชายคณาวุฒ ิมงัป๋อง
11 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญทองด ี 12 เด็กชายนราวิชญ ์สาม ี 13 เด็กชายธนากร ชยัวัฒน์ 14 เด็กชายวัชรพงษ์ ปิงวงศ ์ 15 เด็กชายขจรศกัดิ ์ชุม่ธิ
16 เด็กหญงิดวงกมล นันทวิชยั 17 เด็กหญงิพมิลรตัน์ ขดัผาบ 18 เด็กหญงิฟา้ใส วงศห์อม 19 เด็กหญงิจอมขวัญ ด้วงบุญมา 20 เด็กหญงินัทธิฌา กาวิระ
21 เด็กหญงิโสธิชา แสวงสขุ 22 เด็กหญงิชมพนุูช วงศช์ยั 23 เด็กหญงิกนิษฐนาฏ อุ่นแก้ว 24 เด็กหญงิกิติยา โฉมฉาย

1 เด็กชายเฉลิมเกยีรติ สทีอง 2 เด็กชายระพพีฒัน์ ทาเหลีย่ม 3 เด็กชายศวิกร เข่ือนใจ 4 เด็กชายธนันชยั ทินวัง 5 เด็กชายเมธัส อินแก้ววงศ์
6 เด็กชายเตวิช จอมดวง 7 เด็กชายพงศภัค พลูทอง 8 เด็กชายอภิภ ูทินวัง 9 เด็กชายเฉลิมชล กิติมา 10 เด็กชายธนกร สมทุรสนิธ์ุ
11 เด็กชายจักรพล คํามา 12 เด็กชายรญัญาวัตร ปานันท์ 13 เด็กชายนพรตัน์ คําแก้ว 14 เด็กชายสทุธิชาติ ชุมภ ู 15 เด็กหญงิศภัุชญา ใจเยน็
16 เด็กหญงิภิญาดา เมอืงมลู 17 เด็กหญงิอุษณิษา บวัเขยีว 18 เด็กหญงิณัฐณิชา สทิธิมา 19 เด็กหญงิอัญชลกีร คําวัน 20 เด็กหญงิชนันญา มาใจ
21 เด็กหญงิอรสิา วัทโล 22 เด็กหญงิฐติิมา เสาสนีาด 23 เด็กหญงิปรางวด ียะเงีย้ว 24 เด็กหญงิอรวรนิทร ์คําวัน 25 เด็กหญงิกันยารตัน์ เถาว์โท

นายรุง่โรจน์ วรรณาการ, นางสวิุมล พวงสยุะ
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/5

นายรุง่โรจน์ วรรณาการ, นางสวิุมล พวงสยุะ
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/5

นายรุง่โรจน์ วรรณาการ, นางสวิุมล พวงสยุะ

นางสาวพชัรนิทร ์อินสะอาด, นายสนัติ คําเสน
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/4

นางสาวพชัรนิทร ์อินสะอาด, นายสนัติ คําเสน
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/4

1. นางเมธาว ีขาวสมบูรณ์   2. นางสาวดารุณ ีคํานวล
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/5

1. นายสมเกยีรติ ขาวสมบูรณ์   2. นายธรีเกยีรติ ์ขนัคํา
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.3/4

30 สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565สบปราบพิทยาคมสาร ประจําป 2565



ทําเนียบรุนคณะนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

นางธัญสตุา ณ ลําปาง, นายพเิชฏฐ ์ชัยยงั
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/2

6/2

6/1

1 นายอดิเทพ เมอืงมา 2 นายนันทวัฒน์ ยะชะระ 3 นางสาวกนกวรรณ ดวงหม่ืน 4 นางสาวกนกวรรณ พรมวัง 5 นางสาวกลุลิน ีโมป้้อ
6 นางสาวณัฏฐา ผาลอย 7 นางสาวณิชา จันทรศ์ริ ิ 8 นางสาวป่ินอักษร ทาด ี 9 นางสาวเปมกิา ใจเรอืน 10 นางสาวภัทราภรณ์ อ่อนคํา
11 นางสาววิไลวรรณ เขื่อนใจ 12 นางสาวกมลพร อินมา 13 นางสาวกรีติ เครอืศริยิงค์ 14 นางสาวจรีายุพรรณ ตาอินคํา 15 นางสาวดษุฎพีร นันทวิชยั
16 นางสาวพชิญา วงค์นันชยั 17 นางสาวเสาวลักษณ์ เจรญิบุญ 18 นางสาวอรสิรา อินมา 19 นางสาวพวงชมพ ูจอมแก้ว 20 นางสาวมณพนัธ์ จันทรท์อง
21 นางสาวรุง่ฟา้ ยอดอ้าย 22 นางสาววิลาศณิ ียพีระบาง 23 นางสาวจรีนันท์ คําผง 24 นางสาวเจนธรีา วรีชติ 25 นางสาวเกตวรนิ วันมะโน
26 นางสาววรศิรา แก้วปัน 27 นางสาวกรรณิการ ์คงชมความสขุ

1 นายภรูพิฒัน์ กันทาเขยีว 2 นางสาวป่ินทิพย ์ภู่เสอื 3 นางสาวอารรีตัน์ ดวงทอง 4 นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจถา 5 นางสาวปัชชาพร ตาคําปัญญา
6 นางสาวอภิชยา โสอิน 7 นางสาวนุชประวณ์ี เตจ๊ะ 8 นางสาวเบญญาภา โปทา 9 นางสาวพชัรนิทร ์ปิกมา 10 นางสาวรชิานันท์ ด่านอินถา
11 นางสาวอัจฉราภรณ์ คําวัน 12 นางสาวณัฎฐณิชา ครุธธา 13 นางสาวนพนาร ีเครอืพรหมมนิทร ์ 14 นางสาวพชัราพร พุ่มแก้ว 15 นางสาวแพรพไิล ปิงวงศ์
16 นางสาวสชุานันท์ ก๋าคํา 17 นางสาวอนัญลักษณ์ จอมคํา 18 นางสาวนภัสสร มุณวีรรณ์ 19 นางสาวไอรณิ วงศจิ์นา 20 นางสาวสชุานาถ ปิงวงค์

นางธัญสตุา ณ ลําปาง, นายพเิชฏฐ ์ชัยยงั
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/2

นางธัญสตุา ณ ลําปาง, นายพเิชฏฐ ์ชัยยงั
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/2

นางธัญสตุา ณ ลําปาง, นายพเิชฏฐ ์ชัยยงั

นางสาวอังสนุยี ์สวุรรณชัย, นางสาวกรองกาญจน์ อินทราเครอื
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/1

นางสาวอังสนุยี ์สวุรรณชัย, นางสาวกรองกาญจน์ อินทราเครอื
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/1

นางสาวอังสนุยี ์สวุรรณชัย, นางสาวกรองกาญจน์ อินทราเครอื
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/1

นางสาวอังสนุยี ์สวุรรณชัย, นางสาวกรองกาญจน์ อินทราเครอื

1. นางธัญสตุา ณ ลําปาง    2. นายพเิชฏฐ ์ชัยยงั
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/2

1. นางธมลพรรณ์ ยอดคํา   2. นางสาวสพิุศ แก้วบุญเรอืง
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/1
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 1. นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว 2. นางสภุาพร เจรญิผล
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/3

1. นายสมบติั อัศวสยั   2. นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์
ครูทีป่รกึษาประจําช้ัน ม.6/4

6/4

6/3

1 นายอัษฎา เพชรประสทิธิ ์ 2 นายจัตตดุล คําแก้ว 3 นายอาชญั สริป้ิอ 4 นายนนต์ธวัตน์ บุญแนน 5 นายพงษ์พสิทุธิ ์สดุใจ
6 นายวรตัถ์ ปิงวงค์ 7 นายอัษฎาวุธ คําม ี 8 นายธนาภัค นวลจันทร ์ 9 นายสภุกฤต ชะระ 10 นายอาณัฐชยั พชิยัศริิ
11 นายกลทกานต์ ด้วงหมื่น 12 นายณัฐนันท์ ไชยอ้าย 13 นายธนกร ลือไชย 14 นายบวรชยั จันทะโพธิ ์ 15 นายสรสชิ เขยีวราช
16 นายอนันตชยั จอมคํา 17 นายชนันนัทธ์ เขื่อนใจ 18 นายณัฐพล เทพสงิห ์ 19 นายทยาวัต ใจวงค์ 20 นายภัทรนัย ปงก๋าวงค์
21 นายศภุกร ยะชะระ 22 นายคณุากร ใจวงค์

1 นายจารุวิทย ์ดวงคํา 2 นายทัตพงศ ์ยะฟ ู 3 นายนิธวัช ตามติด 4 นายพชิชากร ลาดใจ 5 นายภัทรนันท์ คําวัน
6 นายสรวิศ แสนวงค์ 7 นายเกยีรติกิ์ติศกัดิ ์รตันวรรณ์ 8 นายภราดา สอนด ี 9 นายภรูชิ ศรวิีชยั 10 นายเทอดพงศ ์ขวานทอง
11 นายวรีภัทร บุญยนื 12 นายเจนณรงค์ ศรจัีนทร ์ 13 นางสาวสริลัิกษณ์ ตะนะ 14 นางสาวจินดารตัน์ อุตโม 15 นางสาวปนัดดา ขา่ยสวุรรณ
16 นางสาวสภัุสสร สคํีาด ี 17 นางสาวมณพีลอย ต๊ะนางอย 18 นางสาวรุจิรา ปิงวงค์ 19 นางสาวฉัตรพร ตุ่นแจ้ 20 นางสาวธันยพร อุดกันทา
21 นางสาวนันทัชพร ชยัน่าน 22 นางสาวนุชวรา วงค์รนิทร ์ 23 นางสาวมลฤด ีทะนันชยั 24 นางสาวรุง่นภา ฟูธรรม 25 นางสาวสพุชิญา หล้าปวงคํา
26 นางสาวนันทิชา หล้าปวงคํา 27 นางสาวมนัสนันท์ หล้าปวงคํา 28 นางสาวภัททิยา เมืองมา 29 นางสาวศศวิิมล ใจมลู
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