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เอกสารข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561  เป็นเอกสารที่ 
งานสารสนเทศ  กลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้จัดท าข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลของ
โรงเรียนส าหรับการบริหารงานของโรงเรียน และเป็นเอกสารหลักฐานการด าเนินงานของโรงเรียน   
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียนใช้ในการประเมินผลงาน  การวางแผน
ก าหนดแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป ทั้งจะเป็นเอกสารส าคัญผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และผู้สนใจทางการศึกษาทั่วไปจะได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน รวมทั้งข้อมูล
ต่างๆ ของโรงเรียนโดยละเอียด 

งานสารสนเทศ  กลุ่มงานนโยบายและแผนงานขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  กลุ่มงาน  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ ได้ร่วมกันท าให้เอกสารฉบับนี้
ส าเร็จตามความมุ่งหมายอย่างดียิ่ง 
 
 
 
    

งานสารสนเทศ  กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
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ส่วนที่1 
ข้อมูลพื้นของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (Pathumthepwittayakarn School) 
อักษรย่อ  ป.ท.ค. 
ที่ต้ัง   ถนนมิตรภาพ  ต าบลโพธิ์ชัยอ าเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย  43000 
การก่อต้ัง  4 พฤษภาคม2510 
หมายเลขโทรศัพท์ 042 – 411203  
หมายเลขโทรสาร 042 – 412485 
เว็บไซต์   www.schoolptk.ac.th 
พื้นที ่   41  ไร่  3  งาน  45  ตารางวา 
ตราประจ าโรงเรียน เทพพนมประทับบนดอกบัวบาน 

 
ปรัชญาโรงเรียน  นตฺถ ิปญฺญา สมาอาภา 

ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา  (No Light Like Wisdom) 
 ความหมาย  ผู้มีปัญญาคือผู้มีความรู้คิด ย่อมรู้แจ้งกระจ่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ 

ค าขวัญโรงเรียน  มารยาทดีมีปัญญากีฬาเด่นเน้นวินัย เป็นหัวใจของ 
ปทุมเทพวิทยาคาร 

สีประจ าโรงเรียน ชมพู–น้ าเงิน 
ความหมาย  ชมพู  หมายถึง  ความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี   

สุภาพ อ่อนน้อม 
น้ าเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น เข้มแข็ง มานะ อดทน 
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 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นพิกุล 
 

 
 
 เมื่ อปี  พ .ศ.  2535  ศาสตราจารย์  ดร .ก่อ   สวัสดิพาณิชย์   รั ฐมนตรี ช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลไว้  ณ  บริเวณด้านศาลา
ไทย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นับเป็นศิริมงคลแก่สถานศึกษาแห่งนี้มาโดยตลอด  จึงยึดเป็น  
“ต้นไม้ประจ าโรงเรียน” 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน หลวงพ่อปทุมเทพเนรมิต หลวงพ่อประสิทธิ์สุขโข 
และหลวงพ่อพุทโธอภิบาล 
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2. ประวัติโรงเรียน 
 เดิมจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนประจ า

จังหวัดชาย “หนองคายวิทยาคาร”  และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์”  มีประวัติความ
เป็นมาพอสังเขป ดังนี ้

 พ.ศ. 2457   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  เปิดท าการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีสุมังค์ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองหนองคาย เป็น
สถานท่ีเล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่ และนายส าราญ ภักดีนวล เป็นครูน้อย 

 พ.ศ. 2458   ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)  ได้รับแต่งต้ังให้มารับต าแหน่งครูใหญ่ 
ได้ย้ายโรงเรียนมาอาศัย  ศาลาโรงธรรมวัดศรีคุณเมือง  เป็นท่ีเล่าเรียน 

 พ.ศ. 2460   ย้ายโรงเรียนมาอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีษะเกษ เป็นสถานท่ีเล่าเรียน และ
จัดการศึกษาถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 พ.ศ. 2463 – 2464   กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ
ช่ัวคราวขึ้นท่ีบริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย   จึงย้ายมาท าการสอนท่ีอาคารหลังใหม่ จัดการศึกษา
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 พ.ศ. 2465   ย้ายสถานท่ีเล่าเรียนไปอยู่ท่ีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ปัจจุบันเป็น
เรือนไม้ทรงปั้นหยาช้ันเดียว 

 พ.ศ.  2467   ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นท่ีบริเวณสนามกีฬาอนุสาวรีย์
ปราบฮ่อจึงได้ย้ายสถานท่ีมาเรียนท่ีตึกใหม่นี้ตลอดมา 

 พ.ศ. 2472   นายอ าไพ พลศักดิ์ ได้รับการแต่งต้ังให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้เริ่มจัด
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4ขึ้น ต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ         ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ตามล าดับ 

 พ.ศ. 2503   นายสุชาติ   สุขากันยา   ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และ  
ได้เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้น  

 ในปี พ.ศ. 2505   มีนักเรียนช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5)   เป็น
รุ่นแรก 

 พ.ศ. 2505   กระทรวงศึกษาธิการ ขยายพื้นท่ีของสถานศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน
ท่ีเพิ่มข้ึนจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นในพื้นท่ีสาธารณะ  ถนนมิตรภาพ  ต าบลโพธิ์ชัย  ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของสนามบินหนองคาย  แล้วให้ย้ายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมาอยู่  ณ สถานท่ี 
แห่งนี้ 
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 โรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์”  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2473  
โดยอ ามาตย์เอก  พระปทุมเทวาภิบาล ข้าหลวงประจ าจังหวัดหนองคายเป็นผู้ด าริให้จัดต้ังขึ้น และเปิด
ท าการสอนในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา  1 – ประถมศึกษา 3)  เมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  พ.ศ.
2473  ใช้อาคารท่ีว่าการอ าเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ช้ันเดียวทรงปั้นหยา  ต้ังอยู่บริเวณ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นอาคารเรียน  มีนักเรียน 119  คน  นายจันทร์  แสนค าศรี 
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  มีครูน้อย 2  คน คือ น.ส.อนงค์  สิริคันธานนท์ และ น.ส.เฉลิม  นาทะทัต 

 พ.ศ. 2473 - 2474   นางมณี กมลสุทธิ   ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่
 พ.ศ. 2474    นางลมโชย นาครทรรพ   ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และเริ่มเปิดสอนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา 
 พ.ศ. 2484     เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 พ.ศ. 2481 – 2490  นางสุดใจ ณ ล าปาง  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  
 พ.ศ. 2490 – 2490  นายอินทร์ ศิริมาศ ได้รับแต่งต้ังให้รักษาการครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2490 – 2505  นางอติพร แสงสิงแก้ว ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่
 พ.ศ. 2505 – 2507  นางสมร ท้วมชุมพร ด ารงต าแหน่งครูใหญ ่
 พ.ศ. 2507    นางสวาท รตันวราห   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2510  
 ต่อมาเมื่อวันท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510   กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนชาย

หนองคายวิทยาคารและโรงเรียนสตรี ปทุมเทพรังสรรค์ เข้าด้วยกัน  จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา 
และให้ช่ือใหม่ว่า  “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร”  แล้วย้ายมาอยู่  ณ  บริเวณปัจจุบันซึ่งมีเนื้อท่ี 45  ไร่ 
ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 

3. ท่ีต้ัง/ขนาด 
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21 กระทรวงศึกษาธิการต้ังอยู่บนพื้นท่ี  41 ไร่ 3 งาน  44   ตารางวา     ริม
ถนนมิตรภาพระหว่างหนองคาย -  อุดรธานี  ต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  แบ่งเป็นระดับช่วงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  และช่วงช้ัน 
ท่ี 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6)  มีจ านวนห้องเรียน 86  ห้องเรียน (ปีการศึกษา 2555)  มีนักเรียนท่ีอยู่
ในเขตบริการ  6  ต าบล  ได้แก่  ต าบลในเมือง  ต าบลโพธิ์ชัย  ต าบลมีชัย  ต าบลวัดธาตุ  ต าบล 
หนองกอมเกาะ  และต าบลหาดค า  
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แผนผังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

 
4. ข้อมูลอาคาร 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

 

ประเภทอาคาร 

 

จ านวนอาคาร/
หลัง 

หมายเหตุ 

 

อาคารเรียน 

หอประชุม 

โรงอาหาร 

โรงฝึกงาน 
บ้านพักครู 
บ้านพักภารโรง 

ส้วมนักเรียนชาย 

ส้วมนักเรียนหญิง 

โรงเก็บยวดยานนักเรียน 

โรงเก็บยวดยานครู 
อาคารเกียรติยศ 

ห้องสมุด 

 

8 
1 

2 
5 

12 

1 

1 

2 

3 

3 

1 
1 

 

อาคารถาวร 

อาคารประกอบ 

 
 
 

รวม 40  
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ห้องปฏิบัติการ 
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน   13 ห้อง 

  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน   5 ห้อง 
  3. ห้องปฏิบัติการคณิตสาสตร์       จ านวน   12 ห้อง 
  4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน   32 ห้อง 
  5. ห้องฝึกโภชนาการ        จ านวน   1 ห้อง   
  6. ห้องอุตสาหกรรม        จ านวน   4  ห้อง  
  7. ห้องเกษตร         จ านวน   1  ห้อง 
  8. ห้องปฏิบัติการพิเศษ        จ านวน   11  ห้อง ไ ด้แก่   ศูนย์ เครือข่าย
การศึกษาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (Asian Education Hub)  ศูนย์ Resource  Center  
ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจ์สโตน   ห้องแนะแนว  ศูนย์ผลิตส่ือและส่ิงพิมพ์  ห้อง
อินเทอร์เน็ต  ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการห้องฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป  ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ห้องโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ และ
ห้องพยาบาล  
 

5. สภาพชุมชน      
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  ต้ังอยู่ต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภอเมืองหนองคาย อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย  ชุมชนเป็นลักษณะชุมชนเมือง บริเวณรอบๆ โรงเรียนเป็นท่ีต้ังของส่วนราชการหลาย
หน่วยงาน  ได้แก่  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  เรือนจ าจังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรจังหวัด
หนองคาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย  โรงเรียนอนุบาล
จังหวัดหนองคาย  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย  ส านักงานสรรพากรจังหวัดหนองคาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  เป็นต้น  

อาชีพในชุมชน  ได้แก่  รับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  กรรมกร  ประชากรในชุมชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจะมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม  เนื่องจากสภาพชุมชนอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคายจึงมีประชากรค่อนข้างหนาแน่น และมีระบบสาธารณูปโภคครบ 
ทุกอย่าง 

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือประเพณีสงกรานต์ประเพณี แห่
เทียนเข้าพรรษาประเพณีการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษาประเพณีลอยกระทงการประกวด
บุญบั้งไฟการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติบั้งไฟพญานาคประเพณีสมโภชและบวงสรวงอนุสาวรีย์       
ปราบฮ่อ 
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6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1 อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงาน
ราชการ  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภท ดังนี้  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายนน 2561)  

6.1.1 อัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท จ านวนคน หมายเหตุ 

   ครู /บุคลากรทางการศึกษา 191  

   ลูกจ้างช่ัวคราว 40  

รวม 231  

 

6.1.2 อัตราก าลังครูต่างชาติ และบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท จ านวนคน หมายเหตุ 

ครูชาวต่างชาติ /บุคลากรทางการศึกษา 23  

รวม 23  

 
6.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  6.2.1  รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝ่ายบริหาร/สนับสนนุการสอน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายชัยรัตน์   หลายวัชระกุล ผู้อ านวยการ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 
2 นายไพศาล  พรรณะ รองผู้อ านวยการ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
3 นายสุทัศน์   จิประพันธ์ รองผู้อ านวยการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นายคม  ราชค า รองผู้อ านวยการ ค.บ. 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

5 นายอาทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ านวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
6 นางศิริรัตน์  จันทระ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
7 นางประภาภรณ์   ขันทอง ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
8 นางประกอบจิตร  เจริญกุล ครูช านาญการพิเศษ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
9 นางสาวนิภา   เกตุตรง ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

10 นางกุสุมา   วงษ์สวรรค์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. การแนะแนวการศึกษา 
11 นางอารยา  ขันทอง ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.ม. 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12 นางละอองดาว   บุญจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. 
การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 
13 นางสาวสาวิตรี  อุตมะ ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
14 นางสาวปัทมสุคนธ์  สุริยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางชนานุต  อุ่นมะดี ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นางสุวลักษณ์  เตียวศิริชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ ภาษาไทย 

3 นางจิรวรรณ  ตึงตระกูล ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ ภาษาไทย 

4 นางสาวสุจิตรา  วัฒนสุข ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ ภาษาไทย 

5 นางวัชรินทร์  อัตถาชน ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 

6 นางเจนกานท์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูช านาญการพิเศษ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ ฯ 

7 นางเกษร  กิจประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
8 นางสาวปิยะลักษณ์  อินหล่ม ครู กษ.บ. ภาษาไทย 
9 นางสาวอาภัสร  สมบุศย์ ครู ค.บ. ภาษาไทย 
10 นายสมโภช  บรรณารักษณ์ ครู กศ.ษ ภาษาไทย 

11 นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์ ครูช านาญการ กศ.ม ภาษาไทย 
12 นางสาวชฎาพร  เคนค า ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

13 นางสาวพัชรินทร์  ต้ังรัตนไพศาล ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

14 นางสาวกัลยา   จันทะวิสัย ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

15 นางสาวศรัญญา   ชูศรีโสม ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

16 นางสาววิลาสินี  นามเสนะ ครู กศ.บ. ภาษาไทย 
17 นายมงคล  ศรีภาแลว ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 
18 นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท่ี ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายวีระชัย  เจริญวัฒนะตระกูล ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นายศุภกิจ  พุทธา ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
3 นายโพธิยา  ค าผิว ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา 

4 นางสาวกัลยาณี  จันทระ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร์ 
5 นายไพศาล  พงษ์เสรี ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
6 นางนิลุบล  ล้ิมมณี ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

7 นางทิภาพร   บุตรโคตร ครูช านาญการ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

8 นางศรีสว่าง  เกษสัญชัย ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร์ 
9 นายเกษมสาส์น  เทียมทัน ครูช านาญการพิเศษ วท.บ คณิตศาสตร์ 
10 นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตร ครู ศษม. การสอนคณิตศาสตร์ 
11 นายกิตติ  บุญปรุง ครู กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางสาวมนัสนันท์  ธีสุระ ครู ค.บ. หลักสูตรและการสอน 

13 นางอุณโลม   แก้วก่า ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์

14 นายธียุทธ   ไพจิตรโยธี ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์

15 นายสุภสิทธิ์  กัญญาเขียว ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์

16 นางสาวหทัยรัตน์  นาราษฎร์ ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์

17 นางสาวสายสุนีย์  สุทธิจักร์ ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์

18 นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมย์ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์

19 นายอรรถพล   ปลัดพรหม ครูผู้ช่วย ศษ.บ คณิตศาสตร ์

20 นางสาวเสาวลักษณ์  เชิดทอง ครูผู้ช่วย ศษ.บ คณิตศาสตร ์

21 นางสาวขวัญฤทัย  จอมจันทร์ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร ์

22 นางสาวยุวรรณดา   พรหมนิวาส ครูช านาญการ ค.ม. คณิตศาสตร ์

23 นายเอนก   เกษสัญชัย ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
24 นายวิศิษฏ์  ทองสี ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 
25 นางสาวเวณิกา ใชจอกแก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
26 นายจักรกฤช ทาแก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
27 นางจรรยา นิลเกตุ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ 
28 นายสุภสิทธิ์  กัญญาเขียว ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางนิตยา   เริงสุขเกษม ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นางกัลยาณี  มงคลรัฐ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ เคมี 
4 นายยุทธการ  พลพิลา ครูช านาญการพิเศษ ค.บ ฟิสิกส์ 
5 นางสุปราณี  ภูมิพื้น ครูช านาญการพิเศษ ค.บ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
6 นางวันเพญ็  ค าผิว ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
7 นางเอมอร  แก้วมะโน ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ สังคมศึกษา 
8 นายศรีธร  มูลมณี ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. การสอนฟิสิกส์ 
9 นางเขมจิรา  ประทุมชาติ ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ 
10 นายสานิต  จงรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ 
11 นางนงเยาว์  ธนาฤกษ์มงคล ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม การสอนเคมี 
12 นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
13 นางอัญชลี  ทิพยสุทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. ชีววิทยา 
14 นายกฤษฎา  โสมด า ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
15 นางวนิชา   ราชค า ครูช านาญการ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ 
16 นายวรสิต  ค าจันทร์ ครู ค.บ. ฟิสิกส์ 
17 นางกุลธิดา  ไชยยงค์ ครู วท.บ. ชีววิทยา 
18 นายจตุพร  นามบุบผา ครู ค.ม. การบริหารการศึกษา 
19 นายกฤษฎา แก่นท้าว ครู ค.บ. ฟิสิกส์ 
20 นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ ครู ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

21 นางสาวพวงชมพู   อยู่งาน ครู ค.ม. 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

22 นางสาวลภัสชวัล  วิจิตรพรวงศ์ ครู ค.ม. 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

23 นางศิริลาวัณย์  บุรมรา ครูช านาญการพิเศษ วท.บ/วท.ม ชีววิทยา 
24 นายอนุชิต พรมภักดิ์ ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
25 นางสาวนิสา  ภูอืด ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ชีววิทยา 
26 นายชีวิน   พูลสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ฟิสิกส์ 
27 นายจักรี   แก้วน้ าค า ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

28 นางสาววรรณกานต์  สิงหเสรี ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 
29 นางสาวบัวหลวง   สัจจะ ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา 
30 นายอภิชาติ  มีพรหม ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
31 นายธัญวัตร  ขอดค า ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 
32 นางสาวจิตติญา  ไชยสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์ 
33 นางสาวสุธาสินี  เหลืองกิจ

ไพบูลย์ 
ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ 

34 นางสาวสุมลรัตน์   แทนโสภา ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 
35 นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
36 นายก้องวิทย์  อุตกะ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
37 นางนิตยาภรณ์  ศรีภาแลว ครูช านาญการพิเศษ 

ค.ม. 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

38 นางสาวมัสยา   ค าใบ ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา 
39 นายชุมพร  ดอนชวนชม ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายเจษฎา   เขียนจูม ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางนาถวดี  เนาวรังษ ี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ สังคมศึกษา 
3 นางเพ็ญสวัสด์ิ  ฝ่ายชาวนา ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
4 นางเสาวนีย์  จินดาวงศ์ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
5 นางสาวศุภสร  ไขข า ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
6 นายสิริวิวัฒน์  โชติกุลศิริปัญญา ครู กศ.บ. สังคมศึกษา 
7 นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สว่าง ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

8 นายสิทธิศักดิ์ ท านานอก ครูผู้ช่วย พธ.บ รัฐศาสตร์ 
9 นางสาวฐิติชล    มงคลศรี ครูผู้ช่วย กส.บ. สังคมศึกษา 
10 นางสาวสุพัตรา  แจ่มใสดี ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาวรสริน  รุ่งกิจธนาสาร ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
12 นางสาวนิระออง   แก้วจันดา ครูผู้ช่วย บธ.บ. สังคมศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

13 นางสาวสาวิตรี    แสงศิลา ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
14 นายอลงกต  หาระคุณ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
15 นายอิทธิพล  สิงห์เสนา ครู ศศ.บ. รัฐประสาสนศาสตร ์

16 นายกรกฏ   ธรรมโหร ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
17 นางสาวนิลาวัลย์   บุญประคม ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา/พลศึกษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายค าเขียน  บรรเทา ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นายวิชัย  ทองสีสุขใส ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นายเรืองวิทย์  สีหไตร ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางสาวรัชนี  จินตะเวช ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

5 นายชนินทร์  หาธร ครูช านาญการพิเศษ ค.บ พลศึกษา 

6 นายธีระพล  หาริกัน ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 

7 นางสาวภัทร์ธีรา   ปล้ืมจิตต์ ครู ศษ.บ. พลศึกษา 
8 นายวีรศักดิ์   สุทธิประภา ครู ศษ.บ. พลศึกษา 
9 นายไพฑูรย์   บัวแพง ครูผู้ช่วย ศศ.บ. พลศึกษา 
10 นายตรีเนตร์   ชัยสมทิพย์ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางสาวรวีวรรณ  คงสวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นายวิทยา  สินทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 

3 นางสิริภา  แก้วส าราญ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ ภาษาไทย 

4 นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
5 นายอภิชาต  ฐานะ ครู ค.บ ดนตรีสากล 
6 นายณัฐธนวรรธ   บุญจันทร์ ครู ค.บ ศิลปกรรมศึกษา 
7 นางสาวรังสิมา   วันศิล ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปะ 
8 นายณัฐวุฒิ   ชัยค า ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

9 นายวราวุฒิ   นวลค าสิงห์ ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฎศิลป์ 
10 นายอนุชา   ยางขันธ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปะ 
11 สิบตรีวีรยุทธ  เกสร ครูผู้ช่วย ค.บ. ทัศนศิลป์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางประครอง  สอนกุลภักดี ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

2 นางกิ่งแก้ว  พิทักษ์วาปี ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นายมานพ  ลาราช ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
4 นายสุระศักดิ์  ทัพวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
5 น.ส.สุพรรณิกา  อินทริง ครูช านาญการพิเศษ ศษบ. การจัดการท่ัวไป 
6 นายธนกฤต  ช่วยแสง ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทางการศึกษา 

7 นางศรุตยา  รัตนติสร้อย ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

8 นางมะลิ   สวรรค์สมบัติ ครูช านาญการพิเศษ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
9 นายสายัณห์   อินทมาตย์ ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10 ว่าท่ี ร.ต. หยก ชัยเจริญ ครู บธบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 นางสาวธิดาวรรณ   กุลโฮง ครู ค.ม วิจัยและประเมินผล 
12 นางสาวทิพย์วาณี  เท่ียงตรง ครู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 นางสาววริฎฐา   โกสิลา ครูช านาญการ ศษ.ม. หลักสูตร 

14 นายปริญญา   อันภักดี ครูผู้ช่วย ค.ม. คอมพิวเตอร์ 

15 นายนนทชัย   พิมพิสนท์ ครูครูผู้ช่วย ศษ.บ. การงานอาชีพ 

16 นายณัฐพล   กันพล ครูครูผู้ช่วย วท.บ. คอมพิวเตอร์ 

17 นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ ครู วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 นางสาวสุพัตรา   มูลศรี ครูผู้ช่วย บช.บ. การบัญชี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางสาวจุฬารัตน์  แสงอรุณ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 นางวรวรรณ  ไชยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นางอาภาณี  โคตะดี ครูช านาญการพิเศษ ค.ม หลักสูตรและการสอน 

4 นางอโนทัย  บุตรสีทัด ครูช านาญการพิเศษ ค.บ ภาษาอังกฤษ 
5 นายสุรพจน์  สมบูรณ์สิน ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

6 นายชาตรี  ทองอันตัง ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
7 นางผ่องศรี  ชุมพล ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางสุเนตรา  พงษ์เสรี ครูช านาญการพิเศษ ค.บ ภาษาอังกฤษ 
9 นางอุทิศรา  แสนมาโนช ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

10 นางสาวเต็มดวง  ราชโหดี ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

11 นางเพ็ญศรี  พุทธา ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

12 นางปราณี  ปัทมสนธ์ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 นางธิดาวรรณ  เดิมศรีภูมิ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาววราภรณ์   ศรีมูล ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
15 นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์ ครู ศศ.บ. ภาษาจีน 
16 นางสาวศศิวิมล  คงดี ครูช านาญการ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
17 นางสาวณัฐชนก   เนาวรังษี ครูช านาญการ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

18 นางสาวสุกัญญา  ดงเจริญ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
19 นางสาวธนพร  สุวรรณรินทร ์ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
20 นางสาวอิสรี  รักไทย ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
21 นางสาวสุทธิมา  สมคิด ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
22 นางสาวกิงแก้ว  มะนะสิม ครู ค.ม วิจัยและประเมินผล 
23 นางสาวอภิญญา  น้อยสุวรรณ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวปรียาพร  สืบแวง ครู ศศ.ม. 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผู้พูดภาษาอื่น 

25 นางประดับพร  จันปัดชา ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

26 นางสาวชญานี  โนนคู่เขตโขง ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

27 นางตุลย์พร   นาครทรรพ ครูผู้ช่วย ค.ม. วิจัยและประเมินผล 

28 นายเอกชัย   สุขขวด ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

29 นายนันทพงษ์  สุขทวี ครูครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาสเปน 

30 นายรัชพงศ์   พิลาคุณ ครูครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศษ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น   แนะแนว 
31 นางสาวชุติมันต์  ยาวะระ ครูช านาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
32 นางสาวเบญจพร   ผลผดุง ครูครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
33 นางสาวสุวรรณา พลทะอินทร์ ครูครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

34 นางสาวกนกพร   เสติ ครูครูผู้ช่วย ศษ.บ. ญี่ปุ่น 
35 นางสาวกฤติกรณ์   โพธิ์กลาง ครูครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 

36 นางสาวกอแก้ว   ทิปมะณี ครูครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาสเปน 

37  นางเสวภา  สุขเฉลิมชัย ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 
 

6.2.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามวิทยฐานะ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ศศ. 1 ค.ศ. 2 ค.ศ. 3 ค.ศ. 4 

ผู้อ านวยการ - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ - - - 4 - 
ครู - 47 17 75 - 
ครูผู้ช่วย 47 - - - - 

รวม 47 47 17 80 - 
คิดเป็นร้อยละ 24.61 24.61 8.90 41.88 - 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามวิทยฐานะ 
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 6.2.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

ฝ่าย / กลุ่มสาระ 
เพศ รวม 

(คน) 
ร้อยละ 

ชาย (คน) หญิง(คน) 
1.  ฝ่ายบริหาร  / สนับสนุนการสอน 5 9 14 7.33 
2.  ภาษาไทย 2 16 18 9.42 
3.  คณิตศาสตร์ 13 16 29 15.18 
4.  วิทยาศาสตร์ 14 25 39 20.42 
5.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 10 17 8.90 
6.  สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 9 4.71 
7.  ศิลปะ 8 3 11 5.76 
8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 11 18 9.42 
9.  ภาษาต่างประเทศ 6 30 36 18.85 

รวม 70 121 
191 100 

ร้อยละ 36.65 63.35 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 6.2.4  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วุฒิการศึกษา รวม 

(คน) ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ฝ่ายบริหาร  / สนับสนุนการสอน - 3 11 1 14 
2. ภาษาไทย - 11 7 - 18 
3. คณิตศาสตร์ - 18 11 - 29 
4. วิทยาศาสตร์ - 24 15 - 39 
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 14 3 - 17 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา - 5 4 - 9 
7. ศิลปะ - 6 5 - 11 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 7 11 - 18 
9. ภาษาต่างประเทศ - 18 18 - 36 

รวม - 108 82 1 191 
คิดเป็นร้อยละ - 56.54 42.93 0.52 100 

 

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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7. ข้อมูลนักเรียน  
7.1 จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับช้ัน  ห้องเรียน และเพศดังนี้ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน) 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 16 198 296 494 
ม. 2 16 238 412 650 
ม. 3 16 276 396 672 

 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 48 712 1104 1816 
ม. 4 16 173 312 485 
ม. 5 16 189 397 586 
ม. 6 16 232 409 641 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 48 594 1118 1712 
รวมทั้งหมด 96 1306 2222 3528 

คิดเป็นร้อยละ 37.01 62.98 100.00 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 4  แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561 
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7.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2559 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง 

 1543 2446 3989 

2560 1477 2424 3901 

2561 1306 2222 3528 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 5  แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1543 1477
1306

2446 2424
2222

3989 3901

3528

2559 2560 2561

ชำย หญิง รวม



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

20 

7.3 ข้อมูลจ านวนนักเรียนโครงการพิเศษ  ปีการศึกษา  2559 – 2561 
 

ปีการศึกษา หลักสูตร จ านวน (คน) 

2559 English  Program 93 

International  Program 54 

Gifted  Program 530 

Talented  Program 475 

2560 English  Program 89 
International  Program 69 

Gifted  Program 567 

Talented  Program 441 

2561 English  Program 89 

International  Program 87 

Gifted  Program 614 

Talented  Program 383 

SMEP 93 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนโครงการพิเศษ  ปีการศึกษา  2559 – 2561    
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2559 2560 2561

EP

IP

GP

TP

SMEP



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

21 

 
8. ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 2510 – 2514 นายเงิน  รัตนจันท อาจารย์ใหญ่ 
2 2514 – 2515 นายวิเชียร  ชูประยูร รก.อาจารย์ใหญ่ 
3 2515 – 2516 นายมงคล  สุวรรณพงศ์ อาจารย์ใหญ่ 
4 2516 – 2519 นายล้วน  วรนุช ผู้อ านวยการ 

5 2519 – 2527 นายล้วน  วรนุช ผู้อ านวยการ 

6 2527 – 2530 นายวิลาศ  วีระสุโข ผู้อ านวยการ 

7 2530 – 2535 นายวิเชียร ชูประยูร ผู้อ านวยการ 

8 2535 – 2538 นายพิณ  ศรีอาจ ผู้อ านวยการ 

9 2539 – 2546 นายนิกร  จันทระ ผู้อ านวยการ 

10 2546 – ปัจจุบัน ดร.ชัยรัตน์  หลายวัชระกุล ผู้อ านวยการ 
 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ผู้แทน ต าแหน่ง 

1 นายนิกร  จันทระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2 นายอนันต์  สุวรรณรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นายพิเชษฐ  ตันเทอดทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นายอนันต์    อมตฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5 นายกรชัย  งามเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นางมนนิภา  โกวิทศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 แพทย์หญิงภรณี  พรวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 นางสาวสุจิตรา  วัฒนสุข ผู้แทนครู กรรมการ 

9 นางสวรรค์  บุญจันทร์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

10 นายสมนึก    ก าแพงศิริชัย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

11 นาสุรชัย  ด่ิงสวัสด์ิ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

12 นายพูนผล    คูภิรมย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

13 พระครูสีลาธิคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

14 พระครูสุญาณโสภิต ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

15 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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10. คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1 นายวิเชียร ชูประยูร ประธานกรรมการ 
2 นายชัยรัตน์       หลายวัชระกุล รองประธานกรรมการ 
3 นายคม            ราชค า กรรมการและเลขานุการ 
4 นางวรวรรณ      ไชยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5 นางสรวยทอง      เกตุจ านงค์ กรรมการ 
6 นายชัยยันต์       พิสัยพันธ์ กรรมการ 
7 พระครูสุภกิจโกศล กรรมการ 
8 นางฉลวย         สุวรพันธ์ กรรมการ 
9 นางสมบูรณ์      หอมวุฒิวงศ์ กรรมการ 
10 นายสาคร         เคณาภูมิ กรรมการ 
11 นายเสถียร       กิติรัตน์ กรรมการ 
12 นางชนานุต      อุ่นมะดี กรรมการ 
13 นางนิลุบล       ล้ิมมณี กรรมการ 
14 นางกุสุมา       วงษ์สวรรค์ กรรมการ 
15 นางสาวสุพรรณิกา  อินทริง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
16 นางปัตมา       แก้วมณีทิชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
11. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1 นายศัตภัทร  สหัชพงษ์ นายกสมาคม 
2 นายสุทัศน์  จิประพันธ ์ อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 
3 ทพ. วัชรพงษ์  หอมวุฒิวงศ์ อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 
4 นายธนกร  บุญจันทร์  เหรัญญิก 
5 นางสุกานดา  พันธุ์เสือ ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6 นางปัตมา  แก้วมณีทิชา ผู้ช่วยเหรัญญิก 
7 น.ส.สุจิตรา  วัฒนสุข นายทะเบียน 
8 นางอัญชลี  นามวันทา ผู้ช่วยนายทะเบียน 
9 น.ส.สวรรยา  โชคเหมาะ ประชาสัมพันธ์ 
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10 นายสุทธิ  อมรวงศ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
11 นางเอมอร  แก้วมะโน ปฏิคม 
12 นางเฉลิมพรรณ  เกตุศิริ ผู้ช่วยปฏิคม 
13 นายเศกสันต์  ตระกูลพรพงษ ์ กรรมการ 
14 นางอภากร ตระการปกรณ์ชัย กรรมการ 
15 นายวุฒิไกร  ช่างเหล็ก  กรรมการ 
16 นางดรุณี  มาตย์แสง กรรมการ 
17 ว่าท่ี ร.ต.สหพงษ์  หมั่นพลศรี กรรมการ 
18 น.ส.กฤษฎิ์พัสวี  บัลลังก์ กรรมการ 
19 นายวินิจ  พลพิทักษ์ กรรมการ 
20 นายศักดา  เลิศธนาประชากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
21 นางสาวปัทมสุคนธ์  สุริยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
12. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1 แพทย์หญิงภรณี  พรวัฒนา นายกสมาคม 

2 นายชัยรัตน์       หลายวัชระกุล อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 

3 นางสาวกาญจนา   พาพิมพ์ อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 

4 นายอาทิตย์     สอนกุลภักดี อุปนายกสมาคม คนท่ี 3 

5 นายสุรชัย       ด่ิงสวัสด์ิ กรรมการและเหรัญญิก 

6 นางจุฬาลักษณ์   ดินนถนาท กรรมการรและผู้ช่วยเหรัญญิก 

7 นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ กรรมการรและผู้ช่วยเหรัญญิก 

8 นางปราณี   ทวีพาณิชย์ กรรมการและประชาสัมพันธ ์

9 นางสาวปัทมสุคนธ์   สุริยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10 นางนันทิชา   ดาวภคนันท์ กรรมการและปฏิคม 

11 นางศรีวรรณ   ฉัตรศรีวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 

12 นางละอองดาว  บุญจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 

13 นางสมจิตร   คุณากรกุล กรรมการและสวัสดิการ 

14 นางชนานุต   อุ่นมะดี กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ 

15 นางสาวอาภัสร  สมบุศย์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
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16 นายวินิจ    พลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
17 ว่าท่ี ร.ต. ปรีชา    คูหาทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18 นางกุลธิดา     ไชยยงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
13. คณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอรช รัชตเมธี ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
2 นางสาวณฤมล บุตรโยธี รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
3 นายอธิภู พรมศร รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
4 นายพงศภัค สวยสะอาด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
5 นายณัฐวุฒิ ริมทอง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย 
6 นายตะวัน แสนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
7 นายธีรธรรม เบ้าธรรม หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ 
8 นางสาวสายสุดา บุญสิทธิ์ เลขานุการ 
9 นางสาวพิชามญช์ุ ปัดสาแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
10 นางสาวธนพร รวิภาสกร เหรัญญิก 
11 นางสาวปฏิพร สมบูรณ์เรศ เหรัญญิก 
12 นางสาวฐารดา ฉิมพลีพงศ์ลดา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
13 นางสาวทิพประภาพร แก้วค าแสน อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
14 นางสาวบูรพา ภูมิภาค อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
15 นางสาวจิราพัชร ร่มเย็น อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
16 นางสาวชลธิชา ตันนารัตน์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
17 นางพงศ์ภรณ์ โปตาเวทย์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
18 นางสาวชลิตา วิริยะมั่งม ี อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
19 นาย ช.ธณะพงษ์ ชัยวรรณ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
20 นางสาวสุรีณ่า เนาค าแพง อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
21 นางสาวธัชตะวัน ภู่ภิญโญ อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย 
22 นายเจษฎา พรมพิทักษ์ อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย 
23 นางสาวธิดาพร ไชยสุข อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย 
24 นายปกรณ์ชัย พนาลิกุล อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย 
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25 นายรชต บรรเทิงจิตต์ อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
26 นางสาวจารุชา วงหาจักษ์ อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
27 นางสาวรวิสรา วิเศษลา อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
28 นายณัฐภัทร กล่ันด้วง อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
29 นายณัฐวุฒิ เจือไธง อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
30 นายวรินทร สินวาด อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
31 นายอภิรักษ์ จันทร์ภิรมย์ อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
32 นายอภิวัฒน์ แก้วก า อนุกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
33 นายรามิล ฉายประเสริฐ อนุกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
34 นายคุณากร สุนทรวิภรรณ์ อนุกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
35 นางสาวอรัญญา กันพพิิธ อนุกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารและการจดัการศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย” 

 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับ    
 2. ส่งเสริมจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
 3. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึก
ท่ีเข้มแข็ง 
 

3. เป้าประสงค์ (Objectives) 
    1. นักเรียนมีคุณภาพมาตฐานการศึกษา ส่ือสารสองภาษา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
    2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับผิดชอบต่สังคมโลก 
    3. ครูมีความรู้ มีคุณะรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และใช้ส่ือเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 
และใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุรภาพบนหลักธรรมมาภิบาล และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
  6. ภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จีดการและพัฒนาการศึกษา  
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4. การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยผู้บริหาร         
ยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมการกระจายและมอบอ านาจให้ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล ผู้อ านวยการ ศษ.ด หลักสูตรและการสอน 
2 นายไพศาล  พรรณะ รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
กศ.ม การบริหารการศึกษา 

3 นายสุทัศน์   จิประพันธ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

กศ.ม การบริหารการศึกษา 

3 นายคม  ราชค า รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

4 นายอาทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

กศ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นางสาวรัชนี  จินตะเวช ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
งานกิจการนักเรียน 

ค.ม. หลักสูตรละการสอน 

5 นายวินิจ  พลพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

6 นายวิชัย  ทองสีสุขใส ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

7 นายค าเขียน  บรรเทา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนงานภิสถาปัตย์  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

8 นายสุรศักด์ิ  ทัพวิเศษ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

9 นายโพธิยา  ค าผิว ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานพัสด ุ

ศษ.ม การบริหารการศึกษา 

10 นายสุรพจน์  สมบูรณ์สิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

11 นางพิสมัย  ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

12 นายเรืองวิทย์  สีหไตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
งานฝ่ายบุคคล 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 
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13 นางอาภาณี  โคตะดี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
งานการจดัการเรียนรู ้

ค.ม หลักสูตรและการสอน 

14 นางอารยา  ขันทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
งานการเงิน 

ค.อ.ม คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 นางทิพาพร   บุตรโคตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนงาน
นโยบายและแผนงาน 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

13 นางสาวปัทมสุคนธ์  สุริยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝา่ย
ประชาสัมพนัธ์ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

14 นายวิทยา  สินทรัพท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
งานจัดการท่ัวไป 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

15 นางประภาภรณ์   ขันทอง ฝ่ายสนับสนนุการสอน ค.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
16 นางกุสุมา  วงษ์สวรรค์ ฝ่ายสนับสนนุการสอน ค.บ.  การแนะแนวการศึกษา 
17 นางสาวิตรี  อุตมะ ฝ่ายสนับสนนุการสอน ค.ม. การบริหารการศึกษา 
18 นางละอองดาว  บุญจันทร์ ฝ่ายสนับสนนุการสอน ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 
19 นางประกอบจิตร  เจริญกุล ฝ่ายสนับสนนุการสอน บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
20 นางสาวนิภา  เกตุตรง ฝ่ายสนับสนนุการสอน ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทมุเทพวิทยาคาร 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(Head Teacher) 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 1 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

 (Deputy   Head Teacher) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 2 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (Deputy   Head Teacher) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 3 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  

(Deputy  Head Teacher) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 3 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

(Deputy   Head Teacher) 
ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 
คนที่ 1 

(Assistant 
Head 

Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 2 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 1 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 2 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 3 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 1 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 2 
(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 
1(Assistant 

Head 
Teacher) 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

คนที่ 
2(Assistant 

Head 
Teacher) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
(Chief) หัวหน้ากลุ่มงาน 

(Chief) 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

(Chief) 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

(Chief) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายเลขานุการ 
(Assistant Head Teacher) 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  ปี 2561–2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและมาตรฐานผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการโดยค านึงถึงโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและมาตรฐานผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการโดยค านึงถึงโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
 

กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสาร
สองภาษาและรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และความคิด
สร้างสรรค์ 
3) พัฒนา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าให้ได้รับ
การเสริมสมรรถณะเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษา และเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพช้ันน าระดับประเทศ  

1) พัมนาหลักสูตรโครงการพิเศษส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยี 
2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับผู้
ท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะ ทักษะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูโครงการห้องเรียนพิเศษเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

1) เพิ่มศักยภาพนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการ
แสวงหาความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ความส านึกในความ
เป็นไทย มีบุคลิกภาพและ
พลานามัยท่ีดี และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดี 
2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อปลูก
จิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยม และเสริมสร้าง
ความมีวินัย ความสามัคคี และสันติวิถียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   
4) จัดระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การเติมเต็มให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

1) พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมี
การน าไปใช้อย่างจริงจัง 
2) ลดภาระงานอื่นท่ีไม่จ าเป็นของครู และจัดให้มีบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
3) พัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

1) ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งส่ือและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ได้ด้วยตนเอง 
2) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝช้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

32 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาและ
ส่งเสริมครูให้มีศักยภาพสูงด้าน
วิชาการและการวิจัย 

1) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมนาด้านการวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับท่ีกว้างขึ้น 
2) ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบุคลากร และหน่วยงาน
ภายนอกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพด้านการวิจันยสูงขึ้น 
3) ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ หรือเผยแพร่องคืความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการปละ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดกหาร และ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารให้มีประสิทธิภาพท่ัวถึงและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบส่ือสารอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และ
การบริการให้มีความพร้อมและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา/วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิ
บาล 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่การเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลง โดยหยึดหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน ภาคสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

1) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง 
2) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก สมศ. มาใช้เป็นฐานของการพัฒนา 
3) สร้างเครื่อข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือ
หน่วยงานทั้งในและจ่างประเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและทรัพยากรทางการ
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบัน/หน่วยงานอื่นในพืน้ท่ีให้เข้มแข็ง 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนัก ให้ทุกภาคส่วนใน
สังคม ร่วมรับผิดชอบคุณภาพการศึกษา 
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริงของชุมชนโดยอาศัยกลไกใน
ชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 
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6. การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จ าแนกตามฝ่าย 

 

ฝ่าย 
รายได้สถานศึกษา 

รวมเงิน ร้อยละ 
เงินอุดหนุน เงินบ ารุงการศึกษา เงินสนับสนุนฯ 

1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 9,805,654 16,884,415 2,624,950 29,315,143 64.48 

2.  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 3,299,790 5,586,414 - 8,886,245 19.55 

3.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 3,236,309 1,873,771 669,000 5,779,106 12.71 

4.  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 184,000 - - 184,001 0.40 

5.  ส ารองจ่าย 1,300,000 - - 1,300,007 2.86 

รวมงบประมาณทั้งหมด 17,825,753 24,344,600 3,293,950 45,464,503 100 

 
  6.2 การจัดสรรงบประมาณเงินจ่าย ตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ค่าหนังสือเรียน                               3,686,244 35.88 
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                      1,709,250 16.64 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                1,583,640 15.42 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,293,950 32.06 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,273,084 100 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2559 – 2561 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 552 320 281 207 139 76 134 33 25 1 2.99 

ม.2 305 208 278 249 187 188 180 85 31 5 2.52 
ม.3 367 272 265 166 180 113 207 6 10 9 2.77 
ม.4 164 213 260 218 259 146 182 32 2 22 2.47 
ม.5 283 309 313 275 142 84 75 27 11 7 2.87 
ม.6 331 380 290 219 153 68 90 14 3 5 2.96 

2560 ม.1 208 244 182 91 48 7 0 0 0 0 3.29 
ม.2 85 152 272 184 91 25 10 1 1 0 2.90 
ม.3 178 200 229 106 51 30 38 3 3 2 3.05 
ม.4 72 159 204 116 48 20 15 1 7 0 2.97 
ม.5 116 183 268 173 60 15 3 5 0 1 3.02 
ม.6 135 177 200 155 101 30 11 11 2 0 2.93 

2561 ม.1 374 129 67 39 13 2 0 1 0 0 3.64 
ม.2 323 220 144 42 8 2 7 0 0 0 3.52 
ม.3 297 215 152 85 47 2 0 0 0 1 3.39 
ม.4 187 158 98 38 18 5 4 5 0 2 3.37 
ม.5 168 147 144 46 42 16 18 4 1 0 3.17 
ม.6 175 154 222 85 78 39 30 9 0 0 2.98 
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  1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 567 232 248 265 265 177 167 4 1 0 2.83 

ม.2 400 207 285 267 191 123 136 40 1 2 2.76 
ม.3 413 159 207 198 231 160 477 43 0 2 2.39 
ม.4 488 222 363 420 511 331 284 73 7 14 2.48 
ม.5 681 272 345 292 303 261 286 35 13 15 2.72 
ม.6 187 93 111 118 139 141 73 3 0 0 2.62 

2560 ม.1 327 118 172 92 63 54 70 9 0 0 3.03 
ม.2 237 117 202 162 98 45 86 11 1 0 2.84 
ม.3 165 58 120 143 113 96 181 11 0 1 2.40 
ม.4 228 93 195 219 342 69 48 1 1 0 2.68 
ม.5 297 105 183 207 190 91 153 16 0 7 2.65 
ม.6 170 43 69 74 54 46 93 12 1 1 2.66 

2561 ม.1 458 210 207 137 89 12 19 2 0 0 3.30 
ม.2 353 101 128 112 111 21 19 0 0 1 3.19 
ม.3 263 121 170 119 83 35 65 4 0 1 2.98 
ม.4 151 86 85 152 212 151 53 1 0 3 2.51 
ม.5 287 151 163 163 164 98 58 7 8 5 2.81 
ม.6 163 42 89 89 100 33 35 2 0 2 2.83 
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1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 463 253 385 315 233 119 68 10 2 1 2.92 

ม.2 395 165 237 219 245 198 296 76 6 0 2.46 
ม.3 572 232 251 230 238 156 146 18 1 0 2.87 
ม.4 803 537 752 687 576 376 233 146 13 7 2.68 
ม.5 830 598 638 515 435 179 142 51 5 8 2.92 
ม.6 1334 718 746 573 338 108 172 23 0 1 3.12 

2560 ม.1 252 149 207 174 58 26 10 1 5 0 3.14 
ม.2 222 137 186 165 80 42 11 1 0 0 3.05 
ม.3 257 107 168 126 105 45 60 3 4 9 2.94 
ม.4 359 279 477 413 152 48 26 7 3 0 3.00 
ม.5 427 275 323 317 263 54 46 16 1 1 2.95 
ม.6 783 519 445 276 190 63 42 20 2 0 3.20 

2561 ม.1 927 431 192 200 67 29 2 0 0 0 3.71 
ม.2 272 113 202 139 69 26 16 14 0 0 3.09 
ม.3 324 135 151 156 65 21 7 3 2 0 3.22 
ม.4 517 212 270 232 152 78 66 13 0 0 3.04 
ม.5 251 218 334 307 216 117 35 19 4 0 2.78 
ม.6 506 356 493 259 155 95 80 9 0 0 3.04 
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1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 2928 388 274 150 234 94 136 30 16 0 3.55 

ม.2 2146 530 520 313 283 179 289 99 0 1 3.19 
ม.3 2605 498 385 260 196 123 284 63 0 7 3.36 
ม.4 1748 564 381 218 171 125 151 125 2 0 3.25 
ม.5 2329 658 487 249 161 53 103 63 0 5 3.46 
ม.6 854 187 262 203 212 97 141 12 4 0 3.09 

2560 ม.1 1066 428 356 90 67 35 48 6 0 0 3.48 
ม.2 925 429 385 243 126 37 5 8 0 0 3.37 
ม.3 1064 302 243 150 138 68 111 10 3 9 3.31 
ม.4 325 302 272 209 90 28 23 22 4 0 3.10 
ม.5 740 309 382 204 170 86 86 30 14 1 3.12 
ม.6 672 256 246 92 52 32 32 14 2 0 3.39 

2561 ม.1 975 188 143 99 53 27 25 1 7 1 3.56 
ม.2 1071 415 245 236 27 31 4 0 2 0 3.53 
ม.3 797 345 331 239 162 98 82 4 2 5 3.17 
ม.4 839 237 217 120 40 9 22 10 3 3 3.50 
ม.5 1071 323 238 85 44 22 8 15 3 0 3.58 
ม.6 127 118 218 129 43 24 34 4 0 2 2.94 
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1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 1684 562 511 99 67 22 33 0 3 0 3.59 

ม.2 2166 235 129 74 79 36 163 27 14 0 3.59 
ม.3 2194 238 211 63 125 41 71 28 32 0 3.63 
ม.4 1228 108 64 57 42 23 7 12 16 0 3.73 
ม.5 1213 241 83 9 31 1 11 2 23 2 3.80 
ม.6 669 417 253 79 29 15 12 10 5 0 3.49 

2560 ม.1 947 257 108 58 42 11 13 0 5 0 3.67 
ม.2 1215 94 93 22 54 5 25 2 15 0 3.75 
ม.3 700 356 149 58 53 27 119 18 37 0 3.31 
ม.4 544 62 54 17 20 8 14 3 2 0 3.69 
ม.5 612 77 53 19 8 0 4 6 1 0 3.78 
ม.6 402 196 118 32 11 10 6 8 0 0 3.54 

2561 ม.1 778 108 62 52 12 6 30 0 0 0 3.69 
ม.2 1218 88 82 53 27 18 9 0 0 0 3.78 
ม.3 1013 141 82 41 58 34 77 8 1 0 3.53 
ม.4 464 22 42 6 6 0 7 2 0 0 3.81 
ม.5 600 19 57 13 20 1 2 4 0 0 3.79 
ม.6 360 58 274 2 3 0 2 1 1 0 3.53 
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1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 1559 521 489 358 128 76 39 75 0 0 3.34 

ม.2 1288 308 320 287 247 203 272 203 35 6 2.87 
ม.3 1467 474 345 249 163 121 195 32 49 8 3.25 
ม.4 1411 353 224 110 67 26 38 25 9 14 3.57 
ม.5 1179 407 303 194 119 41 63 6 39 5 3.42 
ม.6 1671 344 208 111 82 22 61 5 15 4 3.61 

2560 ม.1 670 350 317 172 46 1 0 0 0 0 3.46 
ม.2 796 309 261 124 49 16 15 19 6 0 3.46 
ม.3 706 273 158 93 101 56 122 27 0 10 3.19 
ม.4 568 144 131 71 36 15 14 7 3 0 3.50 
ม.5 471 186 203 121 40 43 29 7 0 0 3.29 
ม.6 574 249 244 70 46 9 18 9 10 0 3.44 

2561 ม.1 382 156 162 101 72 22 52 18 0 0 3.15 
ม.2 1053 136 138 66 36 12 35 8 2 0 3.68 
ม.3 794 271 184 59 43 23 72 2 0 1 3.46 
ม.4 649 42 26 8 13 4 11 0 0 0 3.83 
ม.5 795 94 49 28 15 1 56 10 1 0 3.64 
ม.6 861 171 151 81 51 23 31 7 2 0 3.53 

 

 

3
.3

4

2.
87

3.
25 3.

57

3.
42 3.

61

3.
46

3.
46

3.
19 3.

5

3.
29 3.

44

3.
15

3.
68

3.
46

3
.8

3

3.
64

3.
53

ม . 1 ม . 2 ม . 3 ม . 4 ม . 5 ม . 6

2559 2560 2561



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

41 

1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 ม.1 1051 140 98 56 53 50 71 1 0 0 3.54 

ม.2 1059 112 125 74 61 74 129 26 38 0 3.34 
ม.3 1093 119 117 152 99 70 52 2 10 0 3.45 
ม.4 1098 90 76 73 36 33 130 29 69 0 3.43 
ม.5 1426 25 16 12 25 13 16 31 0 0 3.81 
ม.6 946 233 127 51 39 35 72 9 0 1 3.51 

2560 ม.1 602 42 36 33 30 4 0 0 0 0 3.76 
ม.2 456 53 66 79 52 61 28 6 38 0 3.28 
ม.3 469 66 38 37 54 21 99 11 3 0 3.21 
ม.4 607 55 38 26 11 7 20 1 9 0 3.73 
ม.5 769 33 12 15 4 5 21 8 0 0 3.81 
ม.6 590 62 50 26 25 12 15 2 0 0 3.68 

2561 ม.1 532 10 6 7 6 0 0 0 0 0 3.94 
ม.2 677 32 54 16 20 9 18 1 0 0 3.74 
ม.3 486 74 69 48 77 49 63 5 0 0 3.24 
ม.4 527 61 21 22 27 4 1 3 0 0 3.75 
ม.5 617 33 16 20 10 1 21 2 0 0 3.78 
ม.6 577 132 89 35 30 12 26 4 0 0 3.57 
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1.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2559 

 
ม.1 2113 622 746 679 571 369 327 29 64 0 3.04 
ม.2 1320 519 650 525 597 381 301 122 7 1 3.81 
ม.3 1465 556 739 491 415 307 493 51 3 1 2.89 
ม.4 2479 881 873 571 435 235 258 133 24 31 3.16 
ม.5 2384 996 957 661 439 161 110 73 9 3 3.25 
ม.6 1922 813 863 735 487 255 234 25 8 3 3.10 

2560 ม.1 959 395 421 353 309 258 155 11 20 0 2.98 
ม.2 1197 419 542 425 170 85 37 69 16 0 3.21 
ม.3 721 294 359 249 200 141 148 68 17 0 2.93 
ม.4 1105 343 495 331 150 49 29 41 66 5 3.28 
ม.5 862 288 387 284 168 89 31 47 13 0 3.17 
ม.6 1058 428 411 254 244 159 203 81 10 3 3.00 

2561 ม.1 661 303 302 218 131 58 30 4 5 0 3.23 
 ม.2 987 301 348 289 182 53 60 4 15 0 3.25 
 ม.3 1097 325 383 266 114 39 107 6 4 2 3.30 
 ม.4 928 311 287 138 83 24 22 18 8 4 3.42 
 ม.5 983 365 307 193 96 56 18 13 9 1 3.38 
 ม.6 1040 269 293 225 175 126 120 7 1 0 3.19 
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2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 

2.1 ปีการศึกษา 2559 

วิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD 

ภาษาไทย 83.00 17.00 51.83 11.84 85.50 11.50 57.51 12.68 
สังคมศึกษาฯ 92.00 16.00 54.33 11.41 65.00 13.00 36.96 8.21 
ภาษาอังกฤษ 96.00 10.00 38.27 15.13 90.00 8.75 30.53 13.27 
คณิตศาสตร์ 100.00 3.20 36.63 18.57 95.00 5.00 27.68 14.46 
วิทยาศาสตร์ 94.00 10.00 40.52 12.88 67.00 12.00 32.97 8.35 

 
2.2 ปีการศึกษา 2560 

 

วิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD 

ภาษาไทย 86.00 18.00 54.38 12.83 83.50 11.50 54.09 13.07 
สังคมศึกษาฯ - - - - 64.00 6.00 36.83 8.58 
ภาษาอังกฤษ 96.00 12.00 36.34 14.25 86.25 10.00 33.20 15.54 
คณิตศาสตร์ 96.00 0.00 33.54 20.05 100.00 2.50 29.05 18.24 
วิทยาศาสตร์ 86.00 14.00 36.41 11.48 83.80 10.15 32.58 12.93 

 
2.3 ปีการศึกษา 2561 

 

วิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย SD 

ภาษาไทย 96.00 18.00 65.11 13.52 87.00 15.00 50.68 14.70 
สังคมศึกษาฯ - - - - 59.00 19.00 36.44 7.40 
ภาษาอังกฤษ 90.00 4.00 35.81 14.87 86.25 11.25 36.00 15.13 
คณิตศาสตร์ 100.00 8.00 39.11 19.75 100.00 5.00 35.52 22.21 
วิทยาศาสตร์ 88.00 16.00 43.35 12.10 82.00 8.00 32.64 11.10 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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3. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2550 การคัดเลือกศึกษา
ต่อในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยวิธีรับตรง  และ TCAS รอบ 4  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ล าดับที่ สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนคน 

รับตรง TCAS รอบ 4 รวม 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 1 5 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 2 4 
3 มหาวิทยาลัยมศิลปกร  3 3 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 4 10 
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 5 6 11 
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 83 26 109 
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย 10 17 27 
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1  1 
9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 3 6 
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 6 9 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3 7 
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 8 20 
13 มหาวิทยาลัยบูรพา 4 8 12 
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 97 63 160 
15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4  4 
16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2 2 
17 มหาวิทยาลัยมหิดล,รามาธิบดี,ศิริราช  12 12 
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  7 7 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 57  57 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  5 5 
21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 3 4 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏ(อื่นๆ) 14 18 32 
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา 2 3 5 
24 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 1 2 
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 15 23 
26 มหาวิทยาลัยรังสิต 2  2 
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ล าดับที่ สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนคน 

รับตรง TCAS รอบ 4 รวม 
27 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 1  1 
28 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  2 
29 จ่าทหารเรือ 2  2 
30 มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ 13 7 20 
31 วิทยาลัยพยาบาล  28 28 
32 สถาบันอื่นๆ(อาชีวศึกษา) 26  26 
33 ศึกษาต่อต่างประเทส 1  1 

  
  
  

รวม 368 251 619 
                                ไม่จบการศึกษา 25 

รวม 644 
 

สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2560 
 

ปีการศึกษา 
  

จ านวนนักเรียน (คน) 
  

จ านวนคน 
รับตรง แอดมิชช่ัน รวม 

2557 643 330 313 643 
  ร้อยละ 51.32 48.68 100 

2558 631 218 413 631 
  ร้อยละ 34.55 65.45 100 

2559 615 318 284 602 

 ร้อยละ 52.82 47.18 100 

2560 
615 368 251 619 

ร้อยละ 59.45 40.55 100 
ไม่จบการศึกษา   25 644 

     
 ข้อมูล  ณ  วันท่ี  9  กรกฎาคม  2561 

 
 



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

47 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ผลการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศกึษา 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบโดย

ต้นสังกดั 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
ยอดเยี่ยม 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม  

2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม  

3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม  

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม  
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4.2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1ผู้เรียนมีสุขการสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.95 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.88 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.70 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.63 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5.00 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนมีผลการ

ประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 91.04 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  
 รับรอง  ไม่รับรอง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

50 

3. ผลงานดีเด่น 

3.1 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 

ท่ี ผลงาน 
1 รางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับดีเย่ียม 
2 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเป็นโรงเรียนประธานกลุ่มการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบ

เข้มข้น (Intensive School) 
3 เป็นโรงเรียนที่มีการด าเนินการพัฒนาการจตัดการคุณภาพเชิงระบบจนได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ใน

ระบบชุมชนสัมพันธ์สามารถเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นเรียนรู้ได้ 
4 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(OBECQA) 
5 โรงเรียนได้เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดกิจกรรมหนองคายเพ่ือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา ชุมชนในจังหวัดหนองคาย ได้ตระหนักถึงการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

6 โรงเรียนได้เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดกิจกรรมกีฬาปาริชาดเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นกิจกรรม
กีฬาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ  และส่งเสริมการมีสุขภาพดี และมีการแสดงออกทางศิลปะ นันทนาการ ของนักเรียนในจังหวัด
หนองคายและบึงกาฬ 

7 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจิตอาสาต้นแบบในการส่งเสริมศีล 5 โดยใช้หลักเบญจธรรมขับเคลื่อนกิจกรรม
ตาม “โครงการ 88  ต้นกล้า เทิดพระบารมี 88  พรรษา รวมพลังศีล 5 กล้าแผ่นดิน  โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 

8 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาแกนน าในโครงการ “1 ช่วย 9 รุ่นที่ 2 ได้พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักการ”ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา” ให้กับโรงเรยีนให้สหวิทยาเขต และโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง   
จ านวน 9 โรงเรียน 

9 โรงเรียนเป็นกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนที่มจิตอาสาที่ส่งเสริมศีล 5 และค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามโครงการกล้า
แผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลงานระดับ “ยอดเย่ียม”ต้นแบบ  ประจ าปีพุทธศักราช 2557-2558 

10 โรงเรียนดีเด่นในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของ
ประเทศไทย” โดย กระทรวงการต่างประเทศ 

11 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยส านักนายกรัฐมนตรี 
12 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี

การศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13 โรงเรียนเป็นประธานเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถ่ินจังหวัดหนองคาย   

ประจ าปี 2558 
14 โรงรียนเป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้น าใน 

“โครงการพลงัเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ” ประจ าปงีบประมาณ 2561 



 

 
             สารสนเทศ 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  :: Pathumthep Wittayakarn School  

 
 

 

51 

3.2 ผลงานดีเด่นของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ 

ระดับ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 

 
นางสาวพัชรินทร์  ต้ังรัตนไพศาล ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพินิจ

วรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลขนะเลิศ ครผูู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 

 
นางสาวอาภัสร  สมบุศย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ

สื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 

 

นางสาวชฎาพร  เคนค า ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

นางเกษร  กิจประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
นางสาวศรญัญา  ชูศรีโสม ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 ครผูู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันต่อ

ศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวสุธธีิดา บรรณารักษ์ ได้รบัรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแขง่ขันเรียงร้อยถ้อย

ความ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รบัรางวัลชนะเลิศ ครผูู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” เนื่องในวนัคร ู  
ปีพุทธศักราช 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 
นางสาวกัลยา  จันทะวิสัย ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ ทาง
ศิลปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 เขต 21 
 

นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 

 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา เขต 21 

 

นางสาวปิยะลักษณ์  อินหล่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
นางสาวคัทลียา  ระวะรักษ ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

นายสมโภช  บรรณารักษ ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครผูู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ  
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

นางชนานุต  อุ่นมะดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา2561  
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สภุาพ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา2561  
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

นายมงคล  ศรีภาแลว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา2561 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา  

เขต 21 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สภุาพ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา2561  
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษมัธยมศึกษา  

เขต 21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางอุณาโลม  แก้วก่า ผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น“กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” เน่ืองใน
วันครู ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 
ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฏร ์
 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

ครูผูส้อนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายยุทธพงศ์ มนัสทิพารมณ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นายกิตติ    บุญปรุง 

  

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 
 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวเวณิกา    ใชจอกแก้ว 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

นายวิศิษฏ์    ทองสี 
 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นายอรรถพล    ปลัดพรหม 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวกัญธิตา    เขียวโสภา 
 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาศลิปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นายธีรยุทธ    ไพจิตรโยธี 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวขวัญฤทัย    จอมจันทร์ 
 

ครูผูส้อนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวเสาวลักษณ์    เชิดทอง 

ครูผูส้อนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวสายสุณี    สุทธิจักษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น  
ม.4 – ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศกึษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

นางสาวยุวรรณดา พรหมนิวาส 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 
 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวอุมารินทร์ สมสอาด 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นายสุภสิทธ์ิ กัญญาเขียว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรม การ
แข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตร 

ครูผูส้อนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะเน่ืองในวันครู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวรังสิมา วันศิล ผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเน่ืองในวันครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์ ครูดีเด่น สพม.21 
นายวีระศักด์ิ สุทธิประภา ครูดีเด่น สพม.21 

นายชนินทร์ หาธร ผู้ฝึกสอนยอดเย่ียมกีฬาบาสเกตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.21 (ปาริชาติเกมส์) 
นายภานุมาศ สร้างช้าง ผู้ฝึกสอนยอดเย่ียมกีฬาฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น สพม.21 (ปาริชาติเกมส์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ชือ่ครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายกรกฏ  ธรรมโหร ครูดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เขต 21 
ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีศรีแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 

นายเจษฎา  เขียนจูม ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวฐิติชล  มงคลศร ี ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนิระออง  แก้วจันดา ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีศรีแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมการออมทรพัย์  โครงการ
ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน 
 

ธนาคารออมสิน 

นางสาวศุภสร  ไขข า ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนิลาวัลย์  บุญประคม ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีศรีแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 

นายสิริวิวัฒน์  โชติกุลสิริปัญญา ครูดีศรีแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูดีไม่มีอบายมุข 

นางสาวสุพัตรา  แจ่มใสดี ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางเสาวนีย์  จันดาวงษ์ แกนน าในการจัดค่ายกล้าอาสาตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลัง บวร  กระทรวงวัฒนธรรม 
รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายสิทธิศักด์ิ  ท านานอก ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีศรีแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้น าคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาสังคม ฯ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางธิดาวรรณ  เดิมศรีภูมิ ผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบคุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้าน

การสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

นางสาวสุทธิมา  สมคิด ครูปฏิบัติการสอนที่ไม่มีวันลา  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

นางอุทิศรา  แสนมาโนช รางวัลที่ 1 ครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

นางสุเนตรา พงษ์เสร ี รางวัลที่ 2 ครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

ครูผูค้วบคุม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ Crosswords) 
ม.4-ม.6  ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 21 

นางสาวอิสรี  รักไทย ครูผูค้วบคุม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ชนะเลิศ 
เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 21 

นางสาวธนพร สุวรรณรินทร์ ครูผูค้วบคุม การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3  
รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวเกศวรินทร์ ราชค า ครูผูค้วบคุม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1ระดับเขตฯ          

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวเบญจพร ผลผดุง 
 

ครูผูค้วบคุม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ Crosswords)
ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางประดับพร จันปัดซา ครูผูค้วบคุม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ Crosswords)
ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวชุติมันต์ ยาวะระ ครูผูค้วบคุม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวอภิญญา น้อยสุวรรณ ครูผูค้วบคุม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6  
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1  ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวชญาณี โนนคู่เขตโขง ครูผูค้วบคุม การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6  รางวัล
เหรียญทอง อันดับ 4 ระดับเขตฯ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวเบญจพร ผลผดุง 
 

ครูผูค้วบคุม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์
Crosswords) ม.4-ม.6  ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับเขตฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายณัฐพล  กันพล 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ 
สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง  ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการฯ ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชา
การฯ  ปี 2561 สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชา
การฯ ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง 
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง  
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายปริญญา  อันภักดี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง 

Web Application ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นายนนทชัย  พิมพิสนท์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง 
Web Application ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นางศรุตยา  รัตนติสร้อย 

 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพ
ม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางทิพย์วาณี  บุญปรุง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพ
ม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นายสายัณห์  อินทมาตย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 
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ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นายธนกฤต  ช่วยแสง 

 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุน่ยนต์
ระดับกลาง ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุน่ยนต์
ระดับกลาง  ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชา
การฯ ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง 
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ  ปี 2561 
สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง 
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ ปี
การศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 21 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหุน่ยนต์
ระดับกลาง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง 
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลBest Technical Award เหรียญเงินการ
แข่งขัน“สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพ่ือการกีฬาส าหรับผู้พิการ” โครงการ 
สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 (B21i Chalenge 2018)  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ชื่อครู ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

นายศรีธร  มูลมณี 
 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางเขมจิรา  ประทุมชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ 
 

เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวมัสยา  ค าใบ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพวงชมพู  อยู่งาน เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัด
บุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนิสา  ภูอืด เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัด
บุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายกฤษฎา  แก่นท้าว เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1 เด็กชายวิทวัส  นครเขต ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรม

พิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทา
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 

จ.บุรีรัมย์ 6-8 ธันวาคม 2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 
 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

2 น.ส.ปิยธิดา  วระบุตร ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 

จ.บุรีรัมย์ 6-8 ธันวาคม 2561 

ได้รับรางวัลขนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

3 เด็กหญิงอนัญตญา  สุโพธ์ิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 

จ.บุรีรัมย์ 6-8 ธันวาคม 2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 
 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
4 นางสาวศรมณี  ชัยพัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 

เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

จ.บุรีรัมย์ 6-8 ธันวาคม 2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

5 เด็กหญิงปภัสรา  ศรีสร้างคอม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

6 นายทินกร  ขะพินิจ ได้รับรางวัลได้เข้าร่วม  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

7 เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใสดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

8 เด็กหญิงประภาภรณ์  วรคัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

9 นายณัฐกานต์  ไชยสีหา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

10 เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีค า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขต 
 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
11 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศร ี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

12 นางสาวนิศาชล  โหมดนอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับ ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

14 เด็กชายธรณ์เทพ  ตันตระกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1กิจกรรมการแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

15 นางสาวชณัฐชา  แก้วโชติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน  ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

16 เด็กหญิงเอมวิกา  ทิพวงกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 

17 นางสาวกนกนก  จันทร์หนู ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต 

จ.หนองคาย 4-6  
ตุลาคม 2561 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1 นายกษิด์ิเดช  เตียวศิริชัยสกุล คะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  

ชั้น ม. 3 ได้ 100 คะแนนเต็ม 
- ปีการศึกษา 2561 

2 นางสาวจุฑาพัชร์  เตร่ินตรอง คะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
 ชั้น ม. 3 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- ปีการศึกษา 2561 

3 นายศิริวัฒน์  เสนะบุตร คะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้น ม. 3 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- ปีการศึกษา 2561 

4 นางสาวอารีรัตน์  เหล่าหนาด คะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้น ม. 6 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- ปีการศึกษา 2561 

5 นางสาวจิรัชญา  ปัญจนารี คะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้น ม. 6 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- ปีการศึกษา 2561 

6 

เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 
2561(ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับชาติ) 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

จังหวัดบุรีรัมย์ 6 – 8 ธันวาคม 
2561 

7 

นางสาวอารีรัตน์ เหล่าหนาด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วชิาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

จังหวัดบุรีรัมย์ 6 – 8 ธันวาคม 
2561 

8 นางสาวชรินรัตน์    ชัยด ารงค์ 
นางสาวจิรัชญา    ปัญจานารี 
นางสาวพรอักษร    จันทะวงค์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้ง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 
2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
9 เด็กหญิงปนัดดา    พรหมโสภา 

เด็กหญิงรอยปัก    โคตรชมภู
เด็กหญิงนันทัชพร   วรรณรักษ์ 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

10 นางสาวเขมจิรา ต้ังตระกูล 
นางสาวจรรญาณี   สิงห์ค า 
นางสาวสภุาวดี คลังช านาญ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

11 เด็กหญิงพุทธมาลี    ค าชมภ ู
เด็กหญิงศิรดา    นามมะณี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

12 นางสาวกรวีย์    ปัทกิจ 
นางสาวภัทรวดี    ปิตะสุด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

13 เด็กหญิงวรวีร์    สิทธิภาพ 
เด็กหญิงณญาดา สอนกุลภักดี 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

14 นายอภิวัฒน์ แก้วก า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ)  

4 – 6 ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพพรมวงศ ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

16 นางสาวสิรินาฏ สุวรรณมณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

17 เด็กหญิงญาณิศา วรวงษ์ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
 กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1 นายธีรภัทร  ภาโสภะ โอลิมปิกวิชาการค่าย สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ค่าย1 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
9พฤศจิกายน 61 

2 นายธีปต์ดนัย  สมวงษ์ โอลิมปิกวิชาการค่าย สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ค่าย1 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

9พฤศจิกายน 61 

โอลิมปิกวิชาการค่าย สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ค่าย2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

28 มีนาคม 62 

3 นายวชิรวิทย์  จูลโสม เยาวชนอาสาผู้เสียสละ กรุงเทพ 1 มีนาคม 62 
4 นางสาวศุภาพิชญ์ ทัพวงษ์ เยาวชนอาสาผู้เสียสละ กรุงเทพ 1 มีนาคม 62 
5 นางสาวณัฐพร  อภัยโครต เยาวชนอาสาผู้เสียสละ กรุงเทพ 1 มีนาคม 62 
6 นางสาววิกานดา  พูลเพ่ิม 

นางสาวแพรวา  พรหมดี 
นางสาวกัญญารัตน์  พฤติพริัตน ์

นางสาวขวัญชนก  ด้วงลา 
นางสาวญรินดา  บัญดิษฐ์ 
 

เหรียญทองระดับชาติ บุรีรัมย์ 4 ธันวาคม 2561 

7 นางสาวจิตลดา  จันทรฺค า ตอบปัญหากฎหมาย ขอนแก่น 30 สิงหาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
8 เด็กหญิงเบญญาภา  

 เทียนทิพย์ และคณะ 
ร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บุรีรัมย์ 4 ธันวาคม 2561 

9 นายสุรวิชช์  อยู่สุข และ
คณะ (ชาย ) 

สวดมนต์สรภัญญะ วัดโพธ์ิชัย 20  กุมภาพันธ์ 
2562 

10 นางสาวอุ้มบุญ เลืองยวี
และคณะ ( หญิง ) 

สวดมนต์สรภัญญะ วัดโพธ์ิชัย 20  กุมภาพันธ์ 
2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1 น.ส.ปพัทร์สิรี  ชุติวรานันท์ 

น.ส.ปภัสร์สินี  ชุติวรานันท์ 
เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขต
พ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

2 นายภูมิศักด์ิ  ศรีสุนะ 
นายสุริยา  อุดชาชน 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

3 ด.ช.ชานนท์  ดวงบุญมี 
ด.ช.ภัคพล  เปรมประสพโชค 

ด.ช.สุทธิชาติ  อักษรพิมพ์ 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

4 นายชานนท์  ภาคีนุยะ 
นายรชต  บันเทิงจิตต์ 
นายอรช  รัชตเมธี 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

5 ด.ช.จักรภัทร  ชัยเจริญ 
ด.ช.ธิติ  ตุลยวรรธน์ 
ด.ช.สาริน  ทวีกิจถาวร 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการฯ ปีการศึกษา 2561  สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

6 นายณัฐวุฒิ  เจือไธสง 
นายตะวัน  แสนกุล 
นายอลงกรณ์  แสนจ าลา 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที ่สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
7 ด.ญ.ปณิชา  แสงอาวุธ 

ด.ญ.ปทิตตา  บัวใหญ่รักษา 
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขต
พ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

8 ด.ช.ธรณ์เทพ  ตันตระกูล 
ด.ช.ไกรวิชญ์  พันธ์ุเพ็ง 

เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 6การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

9 นายณัฎฐ์ทีนนท์  ชาติ
หนองทอน 
นายวรวิช  เชนธุลี 

เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  ม.4-ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขต
พ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

10 นางสาวธนาภา  ครสิงห์ 
ด.ญ.เพชรลดา  แก้วเมือง 

เหรียญทองแดงรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับ
เขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

11 ด.ช.ชินดนัย  พิชาลี 
ด.ช.ณภัทร  คลังเงิน 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขต
พ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

12 ด.ญ.ปราณปรียา  เย็น
เหลือ 
ด.ญ.พิมพ์ชนก  ประสงค์
เสรีนนท์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่ สพม. เขต 21 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

13 น.ส.ปพัทร์สิรี  ชุติวรานันท์ 
น.ส.ปภัสร์สินี  ชุติวรานันท์ 

เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
14 นายภูมิศักด์ิ  ศรีสุนะ 

นายสุริยา  อุดชาชน 
เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.
4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

15 ด.ช.ชานนท์  ดวงบุญมี 
ด.ช.ภัคพล  เปรมประสพโชค 

ด.ช.สุทธิชาติ  อักษรพิมพ์ 

เหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

16 นายชานนท์  ภาคีนุยะ 
นายรชต  บันเทิงจิตต์ 
นายอรช  รัชตเมธี 

เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

17 ด.ช.จักรภัทร  ชัยเจริญ 
ด.ช.ธิติ  ตุลยวรรธน์ 
ด.ช.สาริน  ทวีกิจถาวร 

เหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

18 นายณัฐวุฒิ  เจือไธสง 
นายตะวัน  แสนกุล 
นายอลงกรณ์  แสนจ าลา 

เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

19 นายสธน  สุวรรณวารี 
น.ส.จิรพร  วณานุกูล 
น.ส.บุญญา  พรหมสูตร 

Best Technical Award เหรียญเงิน การแข่งขัน
“สิ่งประดิษฐ์อจัฉริยะเพ่ือการกีฬาส าหรับผู้พิการ” 
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์  
ปีที่ 11 (B21i Chalenge 2018)  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1 เด็กหญิงนับทอง   กองสมบัติ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1การแข่งขันเล่า

นิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ระดับเขตฯ 
ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 25การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3  ระดับชาติ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

2 เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1การแข่งขัน  
Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ระดับเขตฯ          

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 28 การแข่งขัน Multi 
Skills Competition ม.1-ม.3 ระดับชาติ      

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

3 เด็กหญิงสุภพัชร์ ธรรมวงศา รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3  ระดับเขตฯ 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

4 เด็กชายศุภกร   ฝ้ายขาว
เด็กชายเอกรัฐ   แต้สุวรรณ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3ระดับเขตฯ 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 21 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

5 นายธราธร  แก้วสิงห์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6ระดับเขตฯ 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ระดับชาติ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

6 นางสาวลภิศรา  ไกรวีระเดชาชัย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขัน Multi 
Skills Competition ม.4-ม.6  ระดับเขตฯ 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 37 การแข่งขัน Multi 
Skills Competition ม.4-ม.6 ระดับชาติ          

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

7 นางสาวพิชามญช์ วงหาญ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6  ระดับเขตฯ  
 
 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
8 นายศักด์ิสิทธ์ิ   ศิริศักดา 

 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  ระดับเขตฯ 

ณ สพม. เขต 
21 (หนองคาย 

– บึงกาฬ) 

4 – 6 ตุลาคม 2561 

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 56 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  ระดับชาติ 

บุรีรัมย์  ธันวาคม 2561 

9 เด็กหญิงอัจฉรา  อิฐจันทร์ รางวัล Star Awards อันดับ 1  - - 
10 เด็กหญิงธนพร แก้วสิงห์ รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
11 เด็กหญิงจิรัชญา เลืองยวี รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
12 เด็กหญิงวิชญาดา ไตรยางค ์ รางวัล Star Awards อันดับ 1 - - 
13 เด็กหญิงโยสิตา วิจารณรงค์ รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
14 เด็กหญิงจานุภา ฝ่ายหมื่นไวย รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
15 เด็กหญิงรอยปัก โคตรชมภ ู รางวัล Star Awards อันดับ 1 - - 
16 เด็กหญิงนิมมานรดี สักขวา รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
17 เด็กชายธนพล โพธิน รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
18 นายน าชัย เธียราธรรม รางวัล Star Awards อันดับ 1 - - 
19 นางสาวจินต์จุฑา เกียรตินอก รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
20 นางสาวพรฟ้า สว่างพันธ์ รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
21 นายจักรพงษ์ โกรฟส ์ รางวัล Star Awards อันดับ 1 - - 
22 นายปรวัชร พันพาล รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
23 Ms.Kathrin Anastasia Kesler รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
24 นายธราธร แก้วสิงห์ รางวัล Star Awards อันดับ 1 - - 
25 นางสาวธิศิริ โพธ์ิบอน รางวัล Star Awards อันดับ 2 - - 
26 นางสาวณัฏฐาเนตร มาสังข์ รางวัล Star Awards อันดับ 3 - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่

1 

นายณัฐนันท์  ผิวเหลือง 

นายบรบดี   ศรีลาโท 

นายไชยวัฒน์  พานแก้วชูวงศ์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  

จังหวัด
บุรีรัมย์   

วันท่ี 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

2 
นายชาวิน  คงประสงคศ์ิริ  
นายทีปดนัย   สมวงษ์ 
นางสาวธนวรรณ  ตั้งสุวรรณชัย 

เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  

จังหวัด
บุรีรัมย์   

วันท่ี 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

3 

เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์ 
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู 

เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ  

จังหวัด
บุรีรัมย์   

วันท่ี 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

4 

เด็กชายภานุพงศ์  สะเทิงรัมย์ 
เด็กชายสุชาติ  อ่วยยือ 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ  
 

จังหวัด
บุรีรัมย์   

วันท่ี 6-8 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 

2561 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ วันที ่
1. เด็กชายคมปกรณ์ อัคราช ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

การแข่งขัน
ระดับภาค 

4-6 ตุลาคม 2561 

2. เด็กหญิงจุติมาภรณ์ ตันนารัตน์ ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

การแข่งขัน
ระดับภาค 

4-6 ตุลาคม 2561 

3. นางสาวชนิศรา สุนทร เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

การแข่งขัน
ระดับภาค 

4-6 ตุลาคม 2561 

4. นางสาวธัญกร สรณะปิตุรงค์ เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

การแข่งขัน
ระดับภาค 

4-6 ตุลาคม 2561 

 เด็กชายคมปกรณ์ อัคราช เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
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