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ที่   ศธ ๐๒๕๘/2043                                                            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
      ถนนแสงชูโต   ตำบลปากแพรก   
                                                                                   อำเภอเมืองกาญจนบุรี   
                                                                                   จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐                                                              

                                                             ๑6  กันยายน  ๒๕๖5 

เรื่อง  ประกาศผลการประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมกาญจน์ 65”  

เรียน  ---แจ้งท้าย------- 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศผลการแข่งขัน    จำนวน 1 ฉบับ 

    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานมหกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู ผู ้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่องพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำนวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และ 3) เพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษานำร่องพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา  โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน“นวัตกรรมกาญจน์ 65” วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  บัดนี้ การดำเนินการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการ
ประกวดแข่งขัน“นวัตกรรมกาญจน์ 65”  ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 115 ราย ประกอบด้วย นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ดีเด่น จำนวน 67 ราย  นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาดีเด่น จำนวน 13 ราย นวัตกรรม
การนิเทศการศึกษาดีเด่น จำนวน 7 ราย  นวัตกรรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาดีเด่น จำนวน 6 ทีม นวัตกร    
รุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น จำนวน 22 ทีม  

  ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์  ผล
การประกวดแข่งขันกับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดทราบ และสามารถดาวโหลด
เกียรติบัตรการแข่งขันได้ที ่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi Education 
Sandbox ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           ขอแสดงความนับถือ 

                

                       

          (นายโอภาส  ต้นทอง)     
      ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 



แจ้งท้าย 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
8. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 

 

















































ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ดนตรี เร่ือง การ

จัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ในสถานการณ์โควิด 19 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 โดย
ใช้รูปแบบดนตรีออนไลน์

นายณัฐพงศ์ ปานอ าพันธ์ ทองผาภูมิวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

เข้าร่วมประกวด

2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 6Rx2

นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี
เข้าร่วมประกวด

3 การพัฒนาสมรรถะการอ่านช้ันสูงโดยใช้กระบวนการ ๕อ  
ส. สร้างสรรค์ ด้วยข้อมูลวรรณกรรมท้องถ่ิน อ าเภอไทรโยค
 จังหวัดกาญจบุรี

นายเสนา เหมือนหงส์ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี

เข้าร่วมประกวด

4 ค่ายคณิต คิดสนุก (MATH CAMP) นางสาวรุจิรา ด้วงเดช เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

5 STEM Studio นายธีระพล สุภาพ เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 หนูน้อยร้อยล้าน สานค าพ่อหลวง นางสาวอัจฉรา ยืนยง วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

7 กิจกรรม mini PLC นางสาวจินดาพร ทองอัม ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทองแดง

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

8 การพัฒนาการการเรียนรู้ไวยากรณ์
(grammar)ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ 3Ps ร่วมกับ
เพลงและเกมการ์ด Plickers ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
 6 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ)

นางสาวชินาภา พฤฑฒิกุล ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทองแดง

9 การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเป็นฐาน ร่วม
ด้วนกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P

นายศิลา เมฆป้ัน ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

10 การพัฒนาทักษะการเขียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จากการสร้างส่ือนิทาน (Improving the Tenth Grade 
Students' Writing Comprehension Achievement by 
creating fable)

นางสาวประกัสสร ชินโคตร ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active 4Ps (PPPP) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เร่ือง
 Let's read daily of life รายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ)

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

12 การจัดการเรียนรู้ Hybrid Active Learning หลักสูตร
บูรณาการท้องถ่ิน"ชุมชนล่ินถ่ินรักษ์ไม้ไผ่ น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต"
โดยใช้กระบวนการบันได 5 ข้ัน (QSCCS) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 5/3 ปีการศึกษา 2564

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา 
นางสาวสมฤทัย พาที

ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะ "การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์" (Scientific 
Literacy) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน   ร่ม
เกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ)

นางสาวสมฤทัย พาที ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

14 การใช้ส่ือผสมเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์พินอิน
ภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนร่ม
เกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ)

นางสาวปิยะพร เสมอเหมือน ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เข้าร่วมประกวด

15 การพัฒนาการอ่านภาษาจีนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบU Active 3Ps ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี            (ในโครงการ
พระราชด าริ)

นางสาวพจนาถ กลีบสัตบุตร ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

16 นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านโลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ ผ่านการเข้าร่วมโครงการของทางสถาบันวิจัย
ทางดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : NARIT ท่ี
มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของตนเอง

นางสาวสุกัญญา ตาปิน ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี

เข้าร่วมประกวด

17 การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม รายวิชา
เคมีพ้ืนฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5e โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน

นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์ ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

18 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills ในยุค COVID-19 โดยใช้เทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติผ่านกิจกรรม "นักวิชาการรุ่นเยาว์
เราท าได้"

นางสาวยุลาวรรณ ว่ิงปัญญา ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

19 การพัฒนาทักษะการอ่านข้ันสูง ด้วยเทคนิคบันได ๖ ช้ัน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

นายกิตติชัย ทองทวี ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

20 การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้เทคนิค Cooperative learning จาก
ชุดกิจกรรม Let's go shoppingของนักเรียน         ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

นางสาวไปรยา แสงมาศ ร่มเกล้า กาญจนบุรี(ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

21 เกมการศึกษาแบบออนไลน์ นายจักรกฤษ เนตรยอง 
นางสาวมะลิษา สุดเพียร

วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทองแดง

22 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 (Active Learning) เร่ือง Thai Soap with COVID-19

นางอุบลภา กาญจนบูรพา 
นางสาวพัชราภรณ์ ธีระชวาลวงศ์
นางสาวอังคณา อร่ามศรี
นางสาวนันทิยา นันตะเคน  
นางสาวสายสุนีย์ ปทุมสูตร

ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วง
เฒ่า)

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

23 Learn English With Puffin นางสาวเปรมฤทัย ยางระหงษ์ เทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เหรียญทอง

24 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(เคมี) ด้วยรูปแบบ MESDS เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เร่ืองพอลิเมอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6

นายศริชัย จิรจีรังชัย ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง สพม.กาญจนบุรี เหรียญทองแดง

25 นวัตกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยวิธีการสอนศิลปะ
ตามข้ันตอน DEKSINPA MODELบนฐานการเรียนรู้
ทางเลือก Choice-Based Art Education จากแนวคิดการ
ขับเคล่ือนการศึกษาฐานสมรรถนะและพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวฐิตาพร ทัด ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี1  
เหรียญทอง

26 พัฒนาทักษะด้านวิทยาการค านวณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยนวัตกรรมส่ือการสอน CODING ไข
รหัสลับ เท่ียวกาญจนบุรี

นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ อนุบาลศรีสวัสด์ิ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง

27 Happy Child Happy Learn Happy for life นางสาววรัญญา นิติคุณธรรม อนุบาลศรีสวัสด์ิ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

28 Learn For Life การเรียนรู้ทักษะอาชีพเพ่ือชีวิตแห่งอนาคต นายยอดชาย จันทร์สว่าง บ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

29 "9 ก้าวกล้าอ่าน (9 steps to a reader)" นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน

30 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบน I CARE U DIAGRAM เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2

นางสาวสุชญาดา แสงเงิน บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

31 "อาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา)" นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า 
นายปียะณัฐ เอ็นดู
นางสาวมณีรัตน์ จิตนิยม 
นางสาวนภวรรณ มุ่งเสรี
นางสาวกัลยา พงษ์สุระ

บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

32 Slave Math Card การเปรียบเทียบทศนิยม นางสาวญาณิน ไทรแก้ว บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

33 ส่ือแม่เหล็กธงโภชนาการ นายมนัส วรรณะ บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

34 เกมเศรษฐีความรู้ (สถานะของสาร) นางสาวอภิรนันท์ เอ่ียมน้อย บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

35 เกมบันไดงูการจ าแนกกลุ่มสัตว์ นางสาวขวัญนภา วงษ์อัยรา บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

36 Instrument card นางสาวสมิตา เมืองเกษม บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

37 ไขปริศนาชนิดของค า นางสาวนันทนา พลีเพ่ือชาติ บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

38 เซียมซีสระ นางสาวพรวิภาวี ศรีนิล บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
39 PDSG Coding Model นางสาวนิภาวรรณ มีสุข บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

40 My word ค าศัพท์ของฉัน นางสาวรัตนาภรณ์ ข าอวยชัย บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

41 3 กล้า Model เพ่ือการส่ือสาร นางสาวนิออน ชัยวิชญ์มงคล บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

42 Magic Box กล่องปริศนามหาสนุก นางสาวนริศษา อินต๊ะนา บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

43 3 อ่าน 3 เขียน ฝึกเรียนรู้ นางสาวอัญชลา แช่ตัน บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

44 6 Steps Spelling English With Gamification นางสาวนภวรรณ มุ่งเสรี  นางสาว
มิลวรรณ พวงไทย

บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

45 สืบสานงานสานต านานท้องถ่ิน นางจีราภรณ์ ปานเรือง
นางแสงเดือน ไทยถานันดร์
นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์

วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

46 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 5E Model นายพีรวิชญ์ ป้ันด า บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทองแดง

47 3D Model นางสาวชูติรัตน์ ประดิษฐเวคิน จ ารูญเนติศาสตร์ (ควบ
รวมกับโรงเรียนบ้าน
หนองสองห้อง)

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทองแดง

48 3P 2W Model English Teaching Innovation นางสาวกัญญารัตน์ ช้อยเครือ บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทองแดง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

49 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 5E Model นางสาวชนิกานต์ จันทร์เปรียง บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทองแดง

50 เก่งสูตรคูณ พิชิตคณิต นางสาวนัฐฐา ข าพระบุตร วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

51 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ผจญภัยโรงเรียนวัด
ใหม่ดงสัก(Watmaidongsak School Adventure) เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6"

นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

52 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning : PBL) โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถ่ิน เร่ือง Innovative Bamboo ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

นางสุกัลยา สกุลพานิชชัย 
นางบุญศรี คงนะ
นายมาโนช คงนะ

พนมทวนพิทยาคม(สว่าง
เคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

53 PVC ห่วงโซ่คุณค่า พัฒนาการเรียนรู้ (Pangkasi Value 
Chain)

นายนจรส ศิริขรรแสง วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

54 QR CODE "เปิดโลกนักอ่าน" นางสาวสิรินรัตน์ น้อยเจริญ ราษฎร์บ ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน

55 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล

นางสาวจิระประภา ค าภาเกะ ราษฎร์บ ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทองแดง

56 การพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนโดยใช้
วิธีการอ่านแบบ SQ4R

นางเมธาวดี จับจุ พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญทองแดง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

57 PLAY TO KNOW GOAL ของฉันสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ นางสาวอังศุมาลิน บุญทอง อนุบาลสังขละบุรี (บ้าน
วังกะ)

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

58 ผจญภัยทวีปอเมริกา นางสาวปพิชญา จีนอ่ิม วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

59 ขับร้องหลักธรรม น าชีวิต นายวรวิทย์ ฤทธ์ิเดช วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

60 เปิดกรุบรรจุภัยพิบัติ นางสาววารินทร์ วันทอง วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

61 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เน้นให้
นักเรียนมีทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบ 
(MICA MODEL) กิจกรรมเป็นฐานเพ่ือให้มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 5 สมรรถนะ

นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี2 
เหรียญทอง

62 การพัฒนาทักษะการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
GPAS 5 Steps ร่วมกับวิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio - 
Lingual Method)

นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์ ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง



ล ำดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้ำประกวด โรงเรียน สังกัด รำงวัล

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกำญจน์ 65"
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยำยน ๒๕65
ประเภท: นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น

63 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ RIKA 
Model ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
โลก และอวกาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

64 บทเรียนออนไลน์โดยสร้างวีดีโอส่ือการสอนรูปแบบ MUSIC
 VIDEO ลงใน YOUTUBE ในรายวิชาศิลปะ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

นางสาวณธรา วงศ์สุนทร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 1 
(บ้านเก่าวิทยา)

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

เหรียญเงิน

65 Mathematics NS3H นางสาวฉัตรฐิกา บุญทา บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทองแดง

66 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Double R Triple C

นางสาวอรทัย วณิซซากรกูล เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ เหรียญทอง

67 Five Senses to child development "ประสาทสัมผัสท้ัง
 5 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย"

นางสาวภัณฑิรา สุขสมทิพย์ เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ เหรียญทอง



ประเภท: การบริหารจัดการศึกษาดีเด่น
ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด โรงเรียน สังกัด รางวัล

1 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนวิสุทธรังษี (STEM-PAR MODEL)

นายหงษ์ดี ศรีเสน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง

2 NSH&JEERA Model นายจีระ ศรีสุขใส บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

3 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MESUK MODEL

นายอานนท์ เกียรติสาร บ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

4 นามกุยโมเดล NAMMAkUI MODEL นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ บ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง

5 7 Good 7 Culture “วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
สู่เป้าหมายความส าเร็จ”

นางรุ่งนภา สังขวิภาส อนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน

6 นวัตกรรม PKS 3L นางพัชรา ดีหล้า วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 TMS POWER MODEL นายสุเมธ จันทร์เจือจุน เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ รองชนะเลิศอันดับท่ี1 

 เหรียญทอง
8 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
 ด้วยกระบวนการ TDALIN

นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65



ประเภท: การบริหารจัดการศึกษาดีเด่น
ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด โรงเรียน สังกัด รางวัล

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

9 การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาของครูด้วยเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้เรียน

นายยงยุทธ สงพะโยม ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี2  
เหรียญทอง

10 การบริหารจัดการในรูปแบบ Model HTA นายโชค เอียดช่วย
นายประยูร อนันต๊ะ
นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว
นางสาวอัญชลี นุชนารถ
นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง
นางสาวอภิชญา สระแก้ว
นางสุภัสรีญา เสต
นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย

บ้านห้วยน้ าขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

11 รูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้
กระบวนการประเมินผลเชิงพัฒนา 
(Developmental
Evaluation : DE)

นางสาววิไล กวางคีรี เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน



ประเภท: การบริหารจัดการศึกษาดีเด่น
ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด โรงเรียน สังกัด รางวัล

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

12 นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้
รูปแบบ STAP MODEL

นายอักษรินทร์ ชัยอัครพันธ์ุ
นายทรงพล บุญชัย
นางสาววราภรณ์ เพียรทอง
นางสาวรุ่งนภา สายเปล่ียน
นางสาววันวิสา ศิริศิลป์

อนุบาลศรีสวัสด์ิ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

13 การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบ
ROMKLAO KAN โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
(ในโครงการพระราชด าริ)

ว่าท่ีร้อยตรี สุริยัน จันทรา 
นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวสมฤทัย พาที
นางสาวพรพรรณ เสมทับ

ร่มเกล้า กาญจนบุรี (ใน
โครงการพระราชด าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน



ประเภท : การนิเทศการศึกษาดีเด่น
ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด โรงเรียน สังกัด รางวัล

1 MANEEKAN Model นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม
นายเสนา เหมือนหงส์

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  
เหรียญทอง

2 การพฒันารูปแบบการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน ภายใต้
รูปแบบ STAP MODEL

นางวิรุฬห์ยุพา คุณากรดุษิต
นางสาวบุษกร ศรีบุญ
นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์
นางพรรณนิภา แก้วสะอาด
นายอนุชา แสนชู

อนุบาลศรีสวัสด์ิ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

3 รูปแบบการนิเทศส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ Active Learning สู่
การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน

ว่าท่ีร้อยตรี สุริยัน จันทรา
นางสาวสมฤทัย พาที
นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวพรพรรณ เสมทับ

ร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ)สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

4 กระบวนการนิเทศ "PP-IIE 
MODEL"

นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ  
นางสาวรตนพร แพพิพัฒน์       
นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว

พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคล้ิม
สุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์)

สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
เหรียญทอง

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65



ประเภท : การนิเทศการศึกษาดีเด่น
ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด โรงเรียน สังกัด รางวัล

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

5 กระบวนการนิเทศการจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA
 ผ่านการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(VISUT: Plan-See-Reflect 
Model)

นางสาวปพิชญา จีนอ่ิม
นายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
น.ส.ธนวรรณ อนุสนธิ
น.ส.กุลปริยา ศิริพันธ์ุ

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง

6 DIAMOND MODEL นางสาวอุษณี ผูกไมตรี เทพศิรินทร์ลาดหญ้า สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

7 การนิเทศภายในแบบผสมผสาน
(Integrated Supervision)

นางสาวมณีรัตน์ จิตนิยม บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน



ประเภท: นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับประถมศึกษาดีเด่น

ล าดับท่ี ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล
1 Waffie By Ladya (W&L) เด็กหญิงรุ่งรวี แปงงาเครือ

เด็กหญิงปุญชรัสมี ทองดี
เด็กหญิงกิตติญา บันเทิง

นางสุนันทนา พลอามาตย์  
นางสาวปภิญญาภัชร์  ตรีชะวะนันท์ 
นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร

วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาด
หญ้าวิทยา"

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  
เหรียญทอง

2 ภาพพมิพ ์D.I.Y เด็กหญิงน ้าเพชร เฉลิมกีรติกุล 
เด็กหญิงชนันวรรณ ทองศรี

นางศุภวรรณ ทักษิณ เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง

3 สเปรยแ์อลกอฮอรล์า้ง

มอืพกพา
เด็กหญิงญาณิศา ศรีเจริญ
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีพุต

นางสาวกัญญาภัทร โพธ์ิทอง ราษฎร์บ้ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

4 ถังขยะอจัฉรยิะ เด็กชายปฏิพัทธ์ วงค้ามี
เด็กชายธนกฤต สระศรีสม
เด็กหญิงจรัตน์ชฎา โตสน่ัน

นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์               
นางสาวสุดารัตน์  ปราณี

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
เหรียญทอง

5 สิง่ประดษิฐแ์ละ

นวัตกรรม

นักวทิยาศาสตรน์อ้ย 

เครือ่งตากปลา สานฝัน 

สูอ่าชพี

เด็กหญิงษมาสินี สังข์รุ่งเรือง 
เด็กหญิงสุทัตตา ขวัญธ้ารงศีล 
เด็กหญิงน ้าทิพย์ ไม่มีนามสกุล

นางสาวทักข์ธนภรณ์ แสนโท อนุบาลสังขละบุรี (บ้าน
วังกะ)

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง

6 "ดนิแดนเขาวงกต" เด็กชายกิตติภพ ม่วงแก้ว
เด็กหญิงสุพัตรา จันทนา
เด็กหญิงธนัฏฐา  แก่นยงค์

นางกัสสร ข้ากุศล
นางสาวกัญญนัช เทวี

เทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เหรียญทอง

สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

1 เศษผ้าสร้างสรรค์ผลงาน นายปุญญฤทธ์ิ บุญกล่ิน 
นางสาวจีรานันท์ ถนอมสิงห์
นางสาวศิริวรรณ ศิริสมบูรณ์

นางศิรินภา ชูศรี พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

2 เคร่ืองรดน ้าต้นไม้ นายอมรเทพ จันทร์ดาลุน
นายพิษณุ พงษ์พัว
นายอภินันท์ ใจคง

นายวัชรชัย นนท์ช้าง พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

3 MATH CARD นายภาณุพงศ์ บุญชัย
นางสาวจุฬามณี ตุณฑกิจ

นายวัชรชัย นนท์ช้าง พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

4 CFMP : Coaster From
 Mangosteen Peel (ท่ี
รองแก้วจากเปลือกมังคุด)

นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อึ ง
นางสาวชินิภรณ์ สระสรง
นางสาวศศิประภา จันทร์โพธ์ิ

นางสาววรัญญา ธัญญาผล  
 นางสาวสุทธิพร ชุนใช้

ท่าม่วงราษฎร์บ้ารุง สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

5 ศาสตร์พระราชา น้าภูมิ
ปัญญา สู่ความพอเพียง

เด็กชายภัสกร สุธาพจน์
เด็กหญิงบรรชร เอ่ียมส้าราญ
เด็กหญิงกรรณิการ์ ฉุยเนย

นางจีราภรณ์ ปานเรือง
นางแสงเดือน ไทยถานันดร์
นางปภังกร ทองเงิน

วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 เหรียญทอง

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

6 ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
พลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวกมลชนก เดือมทั ม
นายซาพุเหนาะ -
นายปริวัฒน์ ทองมาก
นายธนภูมิ จิรวัฒน์ธนากุล

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวสมฤทัย พาที
นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

7 ริเร่ิม - ปฏิบัติ - ต่อยอด นายจักรกฤษณ์ สมอาสา
นางสาวมรกต ไม่ปรากฏ
นามสกุล
นางสาวโยธกา ช้างพลาย

นางสาวสุกัญญา ตาปีน
นางสาวภัสสร ซิบเข

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

8 ดอกไม้จากตอกไม้ไผ่ นางสาวนลินนิภา โพธ์ิสิงห์
นางสาวประภา รักทอง
นางสาวกุลชา สุริวงค์

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวสมฤทัย พาที 
นายกิตติชัย ทองทวี

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 เหรียญทอง

9 เคร่ืองผสมน ้ายางพารา
อัตโนมัติ

นางสาวอริสา วรโชติรัตนเมธี 
นายอัษฎาวุธ แฝกหอม
นายพรหมทอง แตงพรม

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวสมฤทัย พาที
นางสาวพุทธิพร เมธาพิทักษ์

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

10 Sefa houre นางสาวสุวีรยา กล้าใจ
นางสาวพลอยไพลิน เขียวอ่ิม
นางสาวหยดน ้า   -

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
นายพรศักด์ิ จบเจนภัย

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

11 เคร่ืองกดเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

นางสาววรุณพร นามเจริญกิจ
นางสาวพรรพษา สีชาวนา
นางสาววารี ลิขิตชัชวาล
นางสาวอาทิติยา อั นคง

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
นายพรศักด์ิ จบเจนภัย

ร่มเกล้า กาญจนบุรี  
  (ในโครงการ
พระราชด้าริ)

สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

12 PETG RECICLE นางสาวอาฑิตยา กิจโมกข์
นางสาวจิรวราภรณ์ อาญาเมือง
นางสาวอัจฉรา ธานีรัตน์

นายวิบูรณ์ วังกราน
นายเบญจพล อุดมรัตน์

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

13 เคร่ือง Mini CNC Laser เด็กชายนนทกร ต้นงอ
เด็กชายวรรธนะ วีระวงษ์
เด็กหญิงธิค้าพร บุญคุ้ม

นายสมชาย อินทรกุล
นางสาวจันทร์นภา สุดยอด
นางสาวณัฐชา หาญพุฒน์

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

14 รถเข็นเก้าอี เด็กหญิงสาธิกา - 
เด็กหญิงธันยชนก ยิ มไพร 
เด็กชายอนุพงศ์ มุ่งหมาย

นายเกษม ธีรสุนทรานันท์ เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน

15 กล่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ เด็กหญิงพนมวรรณ แก่นจันทร์ 
เด็กหญิงจันทริกา ดีแย้ม

นายยุ่นทนา จันทร์ช้านิ ราษฎร์บ้ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง

16 สบู่&โลชันจากข้าวไร่และ
ไข่ผ้า

นางสาวดาริน เดชดีจ้านงค์
นางสาวศุภิศรา เปียทอง
นางสาวอินทิรา เต๊ะปานันท์

นายปัณณวิชญ์ ชาไข
นางสาวอรุณี รักงาม

ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง

17 การพัฒนาเมล็ดกาแฟตก
เกรด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี

นางสาวขวัญ -
นางสาวจิติญาดา วิเศษสิงห์
นางสาวรัญชิดา อินทร์สมบูรณ์

นายปัณณวิชญ์ ชาไข
นางสาวอรุณี รักงาม

ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

18 ผงเจลาตินจากเกล็ดปลา
ก้าจัดลูกน ้า

นายสมเกียรติ -
นายอธิพัฒน์ คณิศรกุล
นางสาวรุ่งรัตนา กัญจน์ณิชา

นายปัณณวิชญ์ ชาไข
นางสาวอรุณี รักงาม

ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง

19 ภาษาพาเพลิน นางสาวน ้าใส พัชรกฤษฎ์ิ
นางสาวสุธาวัลย์ รุจิราผาทอง
นางสาวเล็ก -
นางสาวอัจฉรานันท์ วงศรีรัตนชัย

นางสาวสมรส สววรค์งาม
นางเพ็ญประภา อินทร์สุข
นายนิติ จ้าปีขาว

ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
 เหรียญทอง

20 เคร่ืองวัดส่วนสูงอัตโนมัติ นายกิตติมากร จานแก้ว
นายธาวิน ป้องกัน
นายนิติพันธ์ โพธิบุตร

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
นางสาวอุษา เอ่ียมยอด
นายด้ารงค์ มะโนเสริฐ
นางสาวณพชนก สุวรรณมณี

ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง



ประเภท : นวัตกรรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
ล ำดับ

ท่ี

ช่ือนวัตกรรม ผู้เข้าประกวด ครูท่ีปรึกษา โรงเรียน สังกัด รางวัล

        สรุปผลการประกวดแข่งขัน "นวัตกรรมกาญจน์ 65"
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
        วันท่ี 12 กันยายน ๒๕65

21 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง กระดาษจากปอกะ
บิด

นายพีรพล เหลืองประดิษฐ์
นายรัฐภูมิ จันทร์พูล
นางสาวอินทิรา มีทรัพย์ม่ัน
นางสาวณัชชา สุขเกษม
นางสาวสุมิตา พรานเจริญ

นายยุทธนา ฉุยเนย พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน

22 คู่มือท่องเท่ียวชุมชน 
"เท่ียว ท่อง ปรังกาสี"

เด็กหญิงรัตนามณี ชัยรัตน์
เด็กชายคอนระวี -
เด็กหญิงวีรภัทรา จันทร์ศรี

นายนจรส ศิริขรรแสง วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง


