รายชื่อผูท้ ี่ได้รับรางวัลสุ ดยอดขวัญใจมหาชน จานวน 1 รางวัล ได้แก่
อาจารย์เถวียน ริ นทร จากโรงเรี ยนน้ าคาวิทยา จังหวัดศรี สะเกษ
ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับรางวัลแผนการสอนและสื่ อการเรี ยนรู้ยอดนิ ยมแต่ละกลุ่มสาระวิชา จานวน 88 รางวัล ดังนี้
สาระการเรี ยนรู ้ : ภาษาไทย
ชั้น
ชื่ อ-สกุล
โรงเรี ยน
ป.1 อังคณา กาญจนเดชะ
โรงเรี ยนวัดมงคลโคธาวาส
ป.2 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.3 บัณฑิดา เมืองวงค์
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.4 รุ ้งดาวัลย์ รุ่ งรัตนไชย
โรงเรี ยนคีรีมาศพิทยาคม
ป.5 พิชญา แดงช่วง
โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา
ป.6 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
ม.1 เถวียน ริ นทร
โรงเรี ยนน้ าคาวิทยา
ม.2 นพมาศ สวัสดีนนั ทน์
โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศึกษา
ม.3 ศรี รัช สันคม
โรงเรี ยนดอนทองวิทยา
ม.4 ศรี รัช สันคม
โรงเรี ยนดอนทองวิทยา
ม.5 ศรี รัช สันคม
โรงเรี ยนดอนทองวิทยา
ม.6 ศรี รัช สันคม
โรงเรี ยนดอนทองวิทยา
สาระการเรี ยนรู ้ : สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ป.1 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.2 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.3 บัณฑิดา เมืองวงค์
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.4 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.5 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.6 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ม.1 ดารารายณ์ พรหมพื้น
โรงเรี ยนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ม.2 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ม.3 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ม.4-6 บัณฑิดา เมืองวงค์
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
สาระการเรี ยนรู ้ : ภาษาอังกฤษ
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ชั้น

ชื่ อ-สกุล
ป.1 มนู ญศักดิ์ กลิ่นหอม
ป.2 กาญจนา กิ่งก้าน
ป.3 ทานตะวัน เทียมถนอม
ป.4 มนู ญศักดิ์ กลิ่นหอม
ป.5 มนู ญศักดิ์ กลิ่นหอม
ป.6 ทานตะวัน เทียมถนอม
ม.1 มนู ญศักดิ์ กลิ่นหอม
ม.2 ทานตะวัน เทียมถนอม
ม.3 ชูชยั มูลดับ
ม.4 ทานตะวัน เทียมถนอม
ม.5 ทานตะวัน เทียมถนอม
ม.6 มนู ญศักดิ์ กลิ่นหอม
สาระการเรี ยนรู ้ : คณิ ตศาสตร์
ป.1 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
ป.2 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
ป.3 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
ป.4 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
ป.5 ชนานันท์ วัฒนสุนทร
ป.6 ทานตะวัน เทียมถนอม
ม.1 กุลธิ ดา แก่นแก้ว
ม.2 กุลธิ ดา แก่นแก้ว
ม.3 กุลธิ ดา แก่นแก้ว
ม.4 ปิ ยะวัฒน์ ศรี สงั วาลย์
ม.5 นริ นทร์ โชติ บุณยนันท์สิริ
ม.4-6 พลอยพัชร พงษ์ศาสตร์
สาระการเรี ยนรู ้ : วิทยาศาสตร์
ป.1 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
ป.2 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
ป.3 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
ป.4 จริ ยา ฉายศรี

โรงเรี ยน
นักศึกษา ม. รามคาแหง (ครู ฝึกสอน จ.พะเยา)
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นักศึกษา ม. รามคาแหง (ครู ฝึกสอน จ.พะเยา)
นักศึกษา ม. รามคาแหง (ครู ฝึกสอน จ.พะเยา)
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นักศึกษา ม. รามคาแหง (ครู ฝึกสอน จ.พะเยา)
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนพนาสนวิทยา
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นักศึกษา ม. รามคาแหง (ครู ฝึกสอน จ.พะเยา)

รางวัลเงินสด เกียรติบตั ร
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โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา
นิ สิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรี ยนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ
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โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
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ชั้น

ชื่ อ-สกุล
โรงเรี ยน
ป.5 พรเพ็ญ อินต๊ะ
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.6 ยุทธภูมิ จารัส
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ม.1 กุลธิ ดา แก่นแก้ว
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา
ม.2 รุ่ งทิพย์ วงค์ภูมี
โรงเรี ยนเวียงคาวิทยาคาร
ม.3 กุลธิ ดา แก่นแก้ว
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา
ม.4-6 นิ ทรา มาศวิวฒั น์
โรงเรี ยนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สาระการเรี ยนรู ้ : สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ป.1 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
ป.2 สุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.3 นุ ชนารถ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม
ป.4 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ป.5 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ป.6 ทานตะวัน เทียมถนอม โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ม.1 สาราญ เจริ ญชัย
โรงเรี ยนกันทรารมณ์
ม.2 มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
โรงเรี ยนดงเจนวิทยาคม
ม.3 สาราญ เจริ ญชัย
โรงเรี ยนกันทรารมณ์
ม.4-6 มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
โรงเรี ยนดงเจนวิทยาคม
สาระการเรี ยนรู ้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ป.1 วรกฤต เอกธนารัฐ
โรงเรี ยนเทศบาล 4 สิ ทธิ ไชยอุปถัมภ์
ป.2 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
ป.3 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ป.4 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ป.5 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ป.6 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ม.1 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ม.2 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ม.3 ธวัชชัย สาบัว
โรงเรี ยนบ้านท่าเกวียน
ม.4-6 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
สาระการเรี ยนรู ้ : ศิลปะ
ป.1 ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
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ชั้น
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ชื่ อ-สกุล
ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
ทานตะวัน เทียมถนอม
เฉลิมขวัญ สุ ปิงคลัด
ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
ชูเกียรติ เมืองกรุ ง
นิ รชา อัน๋ ฉิ ม
ธมนวรรณ ประเสริ ฐผล
คมไผ่ แข็งแรง
รัชนี นาฏ ทินราช
มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
ทานตะวัน เทียมถนอม

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนเมืองสุ รินทร์
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
โรงเรี ยนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บารุ ง
โรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง
โรงเรี ยนเทศบาลท่าเรื อประชานุกูล
ศูนย์การศึกษาชุมชนบ้านดิน
โรงเรี ยนสุรธรรมพิทกั ษ์
โรงเรี ยนดงเจนวิทยาคม
โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

รางวัลเงินสด เกียรติบตั ร
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หมายเหตุ: - ทางผูด้ าเนิ นโครงการฯ จะจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 10.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เดอวิลล์ กรุ งเทพมหานคร

- ขอแจ้ งให้ ผ้ ูทไี่ ด้รับรางวัลส่ ง e-mail ตอบรับมาที่ tta@wpp.co.th โดยระบุข้อมูลดังนี้
1. ท่านสะดวกเข้าร่ วมในงานมอบรางวัล ในวันที่ 8 มิ.ย. 2556 หรื อไม่
2. ท่านสามารถพาผูต้ ิดตามมาร่ วมงานได้ 1 ท่าน โปรดระบุ
*** ผูท้ ี่ได้รับรางวัลกรุ ณาแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชน เพือ่ เป็ นเอกสารในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อ คุณทิพวัลย์ โทร. 081-8403385 หรื อ 02-2221016 ต่อ 164

