
 

ประกาศกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เรื่อง ผลการวิพากษ์ผลงาน “การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ 

ส าหรับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที ่8” 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ได้ก าหนดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการและวิพากษ์ผลงาน  
“การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย  และการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มโ รงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ครั้งที่ 8 ส าหรับครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2562” เพ่ือเป็นการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี  บัดนี้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยได้ด าเนินการตัดสินผลการแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้  ครั้งที ่8 ของครเูสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อดังบัญชีท้าย
ประกาศนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่  15  สิงหาคม  2562 

  

 

                     (นายจงรัก  เกตแค) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
              ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 



ประกาศผลการครูผู้น าเสนองานวิจัย งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คร้ังท่ี 8 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562

ล ำดับ ผู้วิจัย โรงเรียน ระดับ

1 นำยวิเชียนศักด์ิ ทิพสิงห์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ ทอง

2 นำงสำวโสทิน สุธรรม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ ทอง

3 นำงเบ็ญจมำศ ใบลี โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ ทอง

4 นำยวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ ทอง

5 นำงสำวกัญญ์ชิตำ แก้วสวัสด์ิ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทอง

6 นำยหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทอง

7 นำงสำววีนัสญำ สำมสังข์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทอง

นำงสำวสุปรียำ เอ่ียมศรีทอง

นำงสำวทวิณำ ไชยยงยศ

9 นำงสำวอุมำวดี วุฒินำม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทอง

10 นำงจุรีพร ศรีธำดำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ทอง

11 นำงนำทกัญญำ นงภำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ทอง

12 นำงรัตนำ วรรณขำว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ทอง

13 นำงปิยะมำศ ผกำวรรณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี เงิน

14 นำงสำวปำริชำต นวลวิจิตร โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี เงิน

15 นำยอนุรัตน์ นำคสง่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี เงิน

16 นำยดรุณ ตอรบรัมย์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ เงิน

17 นำงประไพภัค เสำวกุล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ เงิน

18 นำงอัจฉรำ ธิมำชัย โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ เงิน

19 นำงสำวอโณทัย ประจวบมอญ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ เงิน

20 นำยรชำนนท์ โสภณฤทธิเดช โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ เงิน

21 นำงสำวอรวรรณ จันทร์ฟู โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) เงิน

22 นำงจิรัสยำ นำครำช โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) เงิน

23 นำยพรชัย อินทร์กล่ ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) เงิน

24 นำงอุเทน ทักคุ้ม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เงิน

25 นำงค ำสอน โสมทิพย์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เงิน

26 นำงวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เงิน

27 นำงสำวบุรณี อุนำพรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เงิน

28 นำงศิริรัตน์ ชำวระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เงิน

29 นำงสำวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เงิน

30 นำงสำวปำรวัณ รัตนทองคง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เงิน

31 นำงสำวผกำกรอง เอ่ียมป้ัน โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เงิน

32 นำยวณิชย์ เอ้ือน้อมจิตต์ กุล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เงิน

33 นำงสำวอรริษำ  พัฒน มำ ศ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เงิน

34 นำงสำวอัจจิมำ นำควิจิตร โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี เงิน

35 นำงกมลวรรณ วิศิษฏ์รุ่งเรือง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี เงิน

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทอง8



ประกาศผลการครูผู้น าเสนองานวิจัย งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คร้ังท่ี 8 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562

ล ำดับ ผู้วิจัย โรงเรียน ระดับ

36 นำยสรำวุฒิ อุสำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ทองแดง

37 นำงสำวกนกรัตน์ เล่ียนเส้ง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ทองแดง

38 นำงธัญญำ กัลยกรกุล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ทองแดง

39 นำยมำติณห์ สัญจร โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ทองแดง

40 นำยด้ำโอด ลูกเด็น โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ทองแดง

41 นำงสำวขนิษฐำ ชัยศีลำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ ทองแดง

42 นำงสำวอุไรวรรณ บุษมงคล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ ทองแดง

43 นำยณัฐพล พุ่มพวง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ทองแดง

44 นำงชมพูนุท สงวนศักด์ิ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ ทองแดง

45 นำงสำวสุวณีย์ เเสงน่ิม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทองแดง

46 นำงสำวทัศนีย์ ศรีเท่ียง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) ทองแดง

47 นำงนำที เทียนเหลือ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ทองแดง

48 นำงสำวพจนำรถ แก้วยศ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ทองแดง

49 นำงรัตมณี แสงสีดำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ทองแดง

50 นำงปภำนัน  นำมพลแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ทองแดง

51 นำงทัศนำรินทร์ นกสกุล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี ทองแดง

52 นำงสำวศนิชำ คุ้นประเสริฐ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี ทองแดง

53 นำงสำวนัทชลิดำ พุ่ม ก๋ง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี ทองแดง

54 ดวงพร อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี ทองแดง

55 นำยสุทธิ สีทอง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี ทองแดง

56 นำยปิยะ ไผ่เทศ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี ทองแดง

57 นำงสมคิด ตระกูลอินทร์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี ทองแดง

58 นำงสำวประภำพร วิจำรณ์ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี เข้ำร่วม

59 นำงสำวนุชนำฏ รำชบวร โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) เข้ำร่วม


