
แบบเสนอชอืเพอืเข้ารับประกาศเกยีรติคุณ “วัฒนธรรมวนิิต” (ผู้นาํทาง
วัฒนธรรม)

เนืองในงานวันเดก็แหง่ชาต ิประจาํปี ๒๕๖๓
หน่วยงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ลาํพูน
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๑. ข้อมูลของเดก็ประพฤตดิมีีคุณธรรม

ชือ – สกลุ  นายกานตก์นก  โสภาวบิูลรตัน ์  ชอืเล่น เจ๋ง
วนั เดือน ปีเกิด   ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๖    อายุ   ๑๖  ปี  ส่วนสูง  ๑๗๐  
เซนตเิมตร
ระดบัการศกึษา   ชนัมธัยมศกึษาปีท ี๔    สถานศกึษา     โรงเรยีนส่วนบุญ
โญปถมัภ ์ลําพูน
ทีอยู่ปัจจบุนั   ๑๔๖  ม. ๕   ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน ๕๑๑๒๐
โทรศพัท ์   -     โทรสาร    -      มือถือ  ๐๙๕ – ๖๗๓๘๗๑๘
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์ E-mail)    Master2003mm1@gmail.com

2. ข้อมูลของผู้ปกครอง

ชือ – สกลุ   นางกงิกาญจน ์ โสภาวบิูลรตัน์
อาชีพ   รบัราชการ    สถานททีํางาน/หน่วยงาน   โรงเรยีนส่วนบุญ
โญปถมัภ ์ลําพูน
ทีอยู่ปัจจบุนั   ๑๔๖  ม. ๕   ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน  ๕๑๑๒๐
โทรศพัท ์   -      โทรสาร    -      มือถือ  ๐๙๑ – ๐๗๒๗๗๑๘
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส(์E-mail)    kingkan400@gmail.com
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3. เอกสารและหลักฐานเกียวกับคุณสมบัติพนืฐาน 
- เป็นแบบอย่างทดีใีนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย

อัญเชิญนาํพระราชทาน งานประเพณีสรงนาํวัดพระธาตุหรภิุญชัย

ลากราชรถทอัีญเชิญนาํพระราชทาน งานประเพณีสรงนาํวัดพระธาตุหรภิุญชัย
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ลากราชรถทอัีญเชิญนาํพระราชทาน งานประเพณีสรงนาํวัดพระธาตุหรภิุญชัย
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บวชทดแทนบุญคุณ
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ครูบาประกอบบุญช่วยปลุกเสกดาบคู่กาย

ท่านผู้ว่าอรรษิษฐ ์ สมัพนัธรตัน ์ใหเ้กยีรตมิอบดาบทปีลุกเสกให้
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แต่งกายชุดนักดาบไทยโบราณเดนิขบวนกีฬาภายใน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์
ลาํพูน

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าของโรงเรียน
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ร่วมตีกลองสะบัดชัย งานไหว้ครูพ่อครูคาํ  กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ

ได้รับมอบเกียรติบัตร ทผ่ีานการอบรมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาสู่
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เยาวชน ทจีดัโดยกองทุนสง่เสรมิงานวฒันธรรม กรมสง่เสรมิ
วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม รว่มกบัศูนยก์ารเรยีนรู ้

บา้นกลองสะบดัชยั พ่อครูคาํ  กาไวย ์ศลิปินแห่งชาต ิจาก
ท่านนายอาํเภอหางดง จ.เชยีงใหม่

เรียนรู้ และสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแต้มลายรดนาํ (ลงรักปิดทอง) จากครูภูมิปัญญา 
โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
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เรียนรู้ และสร้างสรรคผ์ลงานเทคนิคการจาํลายแบบล้านนา จากครูภูมปัิญญา 
โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
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สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะฝาผนัง บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ตามโครงการบ้าน

หลังเรียน
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ได้รับเกียรตบัิตร โครงการบ้านหลังเรียน (ละอ่อนฮอมแฮงแป๋งเมืองลาํพูน)
 จากท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลาํพูน

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะบนฝาผนัง ทขี่วงพันปี ร่วมกับครูช้าง
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                        สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะบนฝาผนัง ทขี่วงพันปี ร่วมกับครูช้าง
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 สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะบนฝาผนัง ทขี่วงพันปี รว่มกบัครูชา้ง ท่านสําเรงิ  
ไชยเสน รองผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน และท่านประภสัร ์ ภู่
เจรญิ นายกเทศมนตรเีมอืงลําพูน ใหเ้กยีรตถิา่ยรูปดว้ย

- เป็นเดก็ทมีีนาํใจไมตร ีมีกิรยิามารยาท การแต่งกาย การใช้ภาษา ถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถเป็นแบบอย่างทดีใีห้กับบุคคลอนืได้
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ครูแอบถ่าย กางร่มให้เพอืนขึนรถโรงเรียน ตอนไปทัศนศึกษาทจัีงหวัดเชียงใหม่
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ช่วยลากรถขนข้าวทพีุทธศาสนิกชนใส่บาตร ตามพระทเีดนิบิณฑบาตร

ช่วยลากรถขนข้าวทพีุทธศาสนิกชนใส่บาตร ตามพระทเีดนิบิณฑบาตร
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ช่วยตา ขนของเก่าไปขาย หารายได้ระหว่างเรียน

ช่วยตา ขนของเก่าไปขาย หารายได้ระหว่างเรียน
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จิตอาสามาช่วยพัฒนาสาํนักดาบอาริยเมตต ์หริภุญไชย ์ซึงเป็นสถานทฝึีกซ้อมดาบและ
ถ่ายทอดความรู้วิชาดาบโบราณ 
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ช่วยกางเต้นทท์วีัดหนองหอย จ.ลาํพูน เพอืรับงานกฐิน
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ได้รับคัดเลือกจากศูนยค์รอบครัวพอเพยีง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ ลาํพูน ให้เป็น
อนุกรรมการ 

      พัมธกิจด้านสังคม ของศูนยค์รอบครัวพอเพยีง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์
ลาํพูน
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ได้เกรดเฉลยี ๓.๓๕ ชันมัธยมศึกษาปีท ี๔ ภาคเรียนท ี๑

- มีมารยาทไทยทงีดงาม เช่น ยมิ ไหว้ สวัสด ีขอบคุณ ขอโทษ

ไหว้ครูในโรงเรียน
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ไหว้ครูบาอาจารย ์ผู้ฝึกปรือวิชาฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ก่อนขนึการแสดงทกุครัง

ทาํบุญถวายสังฆทาน เนืองในวันคล้ายวันเกิด
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กรวดนาํอุทศิส่วนบุญส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวร และสัตวโ์ลกทงัปวง

ให้พวงมาลัยแม่ เนืองในวันแม่แห่งชาติ
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กราบเท้าแม่

กอดแม่
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ช่วยครูถอืของ

- บุคลิกภาพดีและพฤตกิรรมเหมาะสมกับวัย มีการแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ
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ร่วมสืบสานประเพณี งานสลากย้อม วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลาํพูน

ร่วมงานแสดงฟ้อนเจิงถวายเจ้าพ่อกู่ช้าง เนืองในวันออกพรรษา
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แต่งชุดนักรบล้านนา มาปฏิบัตหิน้าทอีารักขายอดฉัตรทองคาํ งานยกยอดฉัตรทองคาํ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
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แต่งชุดนักดาบร่วมฟ้อนง้าว งานดาบล ีศริเิวยีงชยั อ.ล ีจ.ลําพูน
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แสดงเจิงดาบล้านนา งานดาบล ีศริเิวยีงชยั อ.ล ีจ.ลําพูน
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ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง ถือพานไหว้ครู ห้อง ม.๔/๑๒ ของโรงเรียนส่วนบุญ

โญปถัมภ ์ลาํพูน
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กิริยาอาการสาํรวม ในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๙ วัด ในจังหวัดลาํพูน
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แต่งกายชุดนักรบล้านนา เพอืฟ้อนงา้ว บวงสรวงเจ้าพ่อกู่ช้าง (ลายสักทขีา เป็นถุงน่องที
วาดเองครับ)
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ฟ้อนงา้ว บวงสรวงเจ้าพ่อกู่ช้าง
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      ฟ้อนเจิงล้านนา ในงานฟ้อนเจิงล้านนา โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.
เชียงใหม่
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4. เอกสารและหลักฐานเกียวกับความสามารถพิเศษโดดเด่น ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม อาท ิ
เป็นผู้นาํเยาวชน ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ เช่น คัดลายมือ 
นักร้อง นักดนตร ีนักกีฬาหรอืกิจกรรมนันทนาการ มีทักษะการเป็นผู้นาํ เช่น การพูด 
การเป็นแบบอย่างทดีแีก่บุคคลอนื เป็นต้น

ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ การประกวดศิลปะการแสดงพืนบา้นลา้นนาเชิงสรา้งสรรค ์ประเภทมธัยม
และประชาชนทวัไป งานประเพณีลอยกระทง จงัหวดัลาํพนู ประจาํปี ๒๕๖๑ จากท่านประภสัร ์ 
ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลาํพนู
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง แลกเปลียนวฒันธรรมกบัคณะครูและนกัศกึษา Doshisha 
women’s college of liberal arts จากประเทศญีปุ่ น ณ YMCA the 
international hotel chiang mai 
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง แลกเปลียนวฒันธรรมกบัคณะครูและนกัศกึษา Doshisha 
women’s college of liberal arts จากประเทศญีปุ่ น ณ YMCA the 
international hotel chiang mai 
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง แลกเปลียนวฒันธรรมกบัคณะครูและนกัศกึษา Doshisha 
women’s college of liberal arts จากประเทศญีปุ่ น ณ YMCA the 
international hotel chiang mai 
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง แลกเปลียนวฒันธรรมกบัคณะครูและนกัศกึษา Doshisha 
women’s college of liberal arts จากประเทศญีปุ่ น ณ YMCA the 
international hotel chiang mai 
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แสดงฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ในพิธีเปิดงานเทศกาลลาํไย OTOP ปี 2562 ณ ลานหนา้สนาม
กีฬาลาํพนู  
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แสดงฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ในพิธีเปิดงานเทศกาลลาํไย OTOP ปี 2562 ณ ลานหนา้สนาม
กีฬาลาํพนู  

รว่มแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนธง ในขบวนแห่กระทงใหญ่ของโรงเรยีนส่วนบุญ
โญปถมัภ ์งานประเพณีลอยกระทง 
ปี 2562
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รว่มแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนธง ในขบวนแหก่ระทงใหญ่ของโรงเรียนส่วนบญุโญปถมัภ ์งานประเพณี
ลอยกระทง 
ปี 2562

แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเจิงหางนกยงู ตีกลองสะบดัชยั โชวน์กัทอ่งเทียวชาวไทยและชาว
ตา่งชาต ิ
ณ เชียงใหมไ่นทซ์าฟารี วนัที ๓๐ -๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ๑, ๖, ๗ กนัยายน 
๒๕๖๒  วนัละ ๓ รอบการแสดง รวม ๑๘ รอบการแสดง
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเจิงหางนกยงู ตีกลองสะบดัชยั โชวน์กัทอ่งเทียวชาวไทยและชาว
ตา่งชาต ิ
ณ เชียงใหมไ่นทซ์าฟารี วนัที ๓๐ -๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ๑, ๖, ๗ กนัยายน 
๒๕๖๒  วนัละ ๓ รอบการแสดง รวม ๑๘ รอบการแสดง
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเจิงหางนกยงู ตีกลองสะบดัชยั โชวน์กัทอ่งเทียวชาวไทยและชาว
ตา่งชาต ิ
ณ เชียงใหมไ่นทซ์าฟารี วนัที ๓๐ -๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ๑, ๖, ๗ กนัยายน 
๒๕๖๒  วนัละ ๓ รอบการแสดง รวม ๑๘ รอบการแสดง
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แสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเจิงหางนกยงู ตีกลองสะบดัชยั โชวน์กัทอ่งเทียวชาวไทยและชาว
ตา่งชาต ิ
ณ เชียงใหมไ่นทซ์าฟารี วนัที ๓๐ -๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ๑, ๖, ๗ กนัยายน 
๒๕๖๒  วนัละ ๓ รอบการแสดง รวม ๑๘ รอบการแสดง
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งานแสดงงานมหรสพสมโภช เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพธีิบรมราชาภเิษก
จังหวัดลาํพูน  
ณ ศาลากลางลาํพูน 
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งานแสดงงานมหรสพสมโภช เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพธีิบรมราชาภเิษก
จังหวัดลาํพูน  
ณ ศาลากลางลาํพูน

ตกีลองสะบัดชัย งานข่วงพันปีลาํพูน ครงัท ี๑
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ตกีลองสะบัดชัย งานข่วงพันปีลาํพูน ครงัท ี๑
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ฟ้อนเจิงง้าว งานข่วงพนัปีลําพูน ครงัท ี๒

53



ท่านประภัสร ์ ภู่เจริญ นายกเทศบาลเมืองลาํพูนให้เกียรติมอบเกียรตบิัตรทร่ีวมแสดง
วัฒนธรรม

 งานข่วงพันปีลาํพูน ครงัท ี๒

แสดงงานสสัีนเมืองลาํพูน ลานหน้าศาลากลางลาํพูน
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ท่านผู้ว่า อรรษษิฐ ์ สมัพนัธรตัน ์ใหเ้กยีรตถิา่ยรูปกบันกัแสดงงาน
สสีนัเมอืงลําพูน 

ลานหน้าศาลากลางลาํพูน
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ฟ้อนเจิง ถวายเจ้าแม่จามเทว ีงานวันพระแม่นังเมือง ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒

ท่านพงศรั์ตน ์ ภริมยรั์ตน ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลาํพูน และทา่สาํเริง  ไชยเสน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลาํพูน ให้เกียรตพิูดคุยและถ่ายรูปกับนักแสดงฟ้อนเจิง ถวายเจ้าแม่จาม
เทว ีงานวันพระแม่นังเมือง ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒

56



ท่าน ดร.นิรันดร ์ ด่านไพบูลย ์นายก อบจ.ลําพูน ใหเ้กยีรตพูิดคยุและถา่ย
รูปกบันกัแสดงฟ้อนเจงิ 
ถวายเจ้าแม่จามเทว ีงานวันพระแม่นังเมือง ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒
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แสดงฟ้อนเจิงฯ ถวายเจ้าแม่จามเทว ีเนืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูตขิองเจ้าแม่จาม
เทว ี
ณ อนุเสารียเ์จ้าแม่จามเทว ี

แสดงฟ้อนเจิง งานใส่ขันดอกบูชาอินทขิล เสาหลักเมืองป่าซาง
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จิตอาสาช่วยงานกฐิน ฟ้อนเจิง ตอนรับคณะกฐินสามัคคี วัดหนองหอย ป่าซาง

แสดงฟ้อนธง ในงานวันอนุรักษม์รดกไทย ศูนยวั์ฒนธรรมเทศบาลอุโมงค ์๒ 
เมษายน ๒๕๖๒
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เป็นวิทยากร ในงานวันอนุรักษม์รดกไทย ศูนยวั์ฒนธรรมเทศบาลอุโมงค ์๒ เมษายน 
๒๕๖๒

เป็นวิทยากร ในงานวันอนุรักษม์รดกไทย ศูนยวั์ฒนธรรมเทศบาลอุโมงค ์๒ เมษายน 
๒๕๖๒
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เป็นวิทยากรสอนฟ้อนเจิง ฟร ีให้แก่ผู้สนใจมาฟ้อนเจิงมือถวายเจ้าแม่จามเทว ีวันพระ
แม่นัง ณ 
สนามกีฬา อบจ. ลาํพูน 

เป็นวิทยากรสอนฟ้อนเจิง ฟร ีให้แก่ผู้สนใจมาฟ้อนเจิงมือถวายเจ้าแม่จามเทว ีวันพระ
แม่นัง ณ 
สนามกีฬา อบจ. ลาํพูน 
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เป็นวิทยากรสอนฟ้อนเจิงให้เพอืนเพอืเตรียมเข้าประเมินนักเรียนพระราชทานของ

โรงเรียนจักรคาํคณาทรจังหวัดลาํพูน

63



                    
เป็นวิทยากรสอนฟ้อนเจิงให้เพอืนเพอืเตรียมเข้าประเมินนักเรียนพระราชทานของ

โรงเรียนจักรคาํคณาทรจังหวัดลาํพูน

64



แข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ระดับชัน ม๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังท ี
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง
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ออกแบบเสอืพระพฆิเณศปางดุริยางคศิลป์ ให้ชมรมดนตรีพนืเมือง โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ ์ลาํพูน
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ออกแบบเสอืมอม ให้กลุ่มฟ้อนเจิงถวายเจ้าแม่จามเทว ีงานพระแม่นังเมือง
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ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์
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ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์
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ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์

ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์
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ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์

ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์
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ตัวอย่างผลงานทางด้านศิลปะ ของนายกานตก์นก  โสภาวิบูลรัตน์
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ลงชือ  ว่าทีรอ้ยตรี
                        (ทองศรี    จินะ)
   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนส่วนบญุโญปถมัภ ์
ลาํพนู

                                                                                  ผูร้บัรองขอ้มลู
  วนั

ที........../............./...................

ลง

ชือ..........................................
.................
      
(............................................
..............)
       ......................................
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..................
                   ผูร้บัรองขอ้มลู
     วนั

ที........../............./...................

หมายเหตุ

๑.
*

- สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผูร้บัรองขอ้มลู ไดแ้ก่ วฒันธรรมจงัหวดัหรือบคุคลทีไดร้บัมอบ
หมาย

- กรุงเทพมหานคร ผูร้บัรองขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในหน่วยงานเทียบเท่าผูอ้าํนวยการระดบัตน้ขนึ
ไป

หรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมาย

๒. ใหร้บัรองขอ้มลูลงนามกาํกบัในเอกสารทกุหนา้
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