
 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง  ประกาศผลการแข่งขนัประกวด “Thailand Social Media Award 2013” 

------------------------- 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ได้ประกาศรับสมัครและ
คัดเลือกครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั่วประเทศ จํานวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของ
ครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555” เพ่ือให้ครูสามารถสร้างบล็อกและใช้เครื่องมือ Social Media นํามาเป็น
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องมือ Social 
Media ขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวด “Thailand Social Media Award 2013” มีผลงาน 
ส่งเข้าประกวด จํานวน 130 บล็อก และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
ผลงานการประกวด “Thailand Social Media Award 2013” ประจําปี 2555 ไปแล้ว ซึ่งบัดน้ีคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน
ผลงานการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ผลรางวัลดังต่อไปนี้  

ผลการประกวด “Thailand Social Media Award 2013” มีดังนี ้

 รางวัลประเภทยอดเย่ียม        

  ระดับ    ผู้จัดทํา    สังกัด 
1. ประถมศึกษาตอนต้น นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรี โรงเรียนบ้านหลุมข้าว  สพป.นครราชสีมา เขต 1 
2. ประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวขนิษฐา วทัญญู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  สพป.ลพบุรี เขต 1 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร  สพม.เขต 29 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าที่ร.ต.ชิตชัย โพธิ์ประภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  สพม.เขต 37 

 รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้จัดทํา    สังกัด 

คณิตศาสตร์                    1. นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริ  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  สพม.เขต 27 
  2. นายนฤพนธ์ สายเสมา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สพม.เขต 33 
  3. นายไพรวัล ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.เขต 28  
วิทยาศาสตร์ 1. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม.เขต 2           
                              2. นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา โรงเรียนบ้านกระสังพิทยาคม  สพม.เขต 32                                 

3. นางสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 
 4. นางอังสนา แสนเยีย โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  สพม.เขต 22 
   
            
            ภาษาต่างประเทศ... 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้จัดทํา      สังกัด 
 
ภาษาต่างประเทศ 1. นายมงคล คลังมนตรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  สพม.เขต 27 
 2. นางทิพยวรรณ สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.เขต 31 
  3. นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิตร  สพม.เขต 32 
 4. นายมนเฑียร อิ่นแก้ว โรงเรียนสา  สพม.เขต 37 

ภาษาไทย  1. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  สพม.เขต 37 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นายประสงค์ โนนตาเถร โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต  สพป.ชลบุรีเขต 3 
  2. นายพิทักษ์ สมาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2  สพม. เขต 6  

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายศาสตรา เพียรงาม โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  สพม.เขต 21 
 2. นายปิยะดนัย วิเคียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 35 
 3. นางสาวชมชญา แก้วกําพร้า โรงเรียนสวนแตงวิทยา  สพม.เขต 9 
  4. นายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สพม.เขต 4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1. นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สพป.สระแก้ว เขต 1 

ศิลปะ 1. นายพิพัฒน์ ตะภา โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

 รางวัลพิเศษ 

         ผู้จัดทํา    โรงเรียน       สังกัด 
1. นายธนกฤติ เลิศล้ํา   โรงเรียนบ้านนาหล่ม   สพป.พิษณุโลก เขต 3 
2. นายเทวฤทธ์ิ ขันโมลี   โรงเรียนศึกษานารี   สพม.เขต 1 
3. นางสาวปิติมา บุญประสิทธ์ิ  โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
4. นางสาววารุณี บํารุงสวัสดิ์  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   สพป.นครพนม เขต 1 
5. นางสมร ตาระพันธ์   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา   สพม.เขต 19 
6. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  สพม.เขต 10 
7. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   สพม.เขต 25 
8. นายจตุรภัทร ประทุม   โรงเรียนคํานาดีพิทยา   สพม.เขต 27 
9. นางสาววรวรรณ เหรียญทอง  โรงเรียนปิยบุตร์    สพม.เขต 5 
10. นายเทวัญ ภูพานทอง  โรงเรียนนามนพิทยาคม   สพม.เขต 24 
 
                             
             สําหรับ.... 
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 สําหรับรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย เกียรตบัิตรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเงินรางวัลพร้อม
โล่เกียรติยศ ดงัต่อไปนี ้
 รางวัลประเภทยอดเย่ียม 4 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท  
 รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท 
 รางวัลพิเศษ 10 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 30,000 บาท 

 ท้ังน้ี พิธมีอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังทางเว็บไซต์ http://thaismedu.com 

  ประกาศ ณ วันที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
                                                            

                     
(นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 


