ผลงานโรงเรี ยน
โรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน
พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

รางวัลเกียรติยศและผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นาการใช้หลักสูตร
ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจังหวัดศรีสะเกษ (ERIC)
พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ (พิเศษ) 101 ล/27 ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก
พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสานักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสานักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 9

ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสานักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาสากลโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนนาร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมคาเมียง ชุมพล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย
พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้เป็นโรงเรียนแกนนาการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิก ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกกนนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามที่ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา
กาหนด) ของจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 85 โรงเรียนทั่วประเทศ
พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(English Program)
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ. 2548 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล
พ.ศ. 2549 นายวิบูลย์ รุ่งอดุลพิศาล ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2549 เขต
ตรวจราชการที่ 14 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน จากสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอิสาน มมศ.

ทีมนักฟุตบอล 5 คน สตรีซอคเกอร์ ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับเหรียญรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงิน
รางวัล 50,000 บาท
พ.ศ. 2549 เด็กหญิงภควดี กาญจนชาติ นักเรียนชั้น ม.2/1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวด ขับร้องเพลง
สากลระดับประเทศ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2549 ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย
นางสาวนันธิรา แก้วบุญเรือง นักเรียนชั้น ม. 4/3 ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัล “นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประจาปี พ.ศ. 2549
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สู่การเป็นต้นแบบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น 1 ใน 30 ศูนย์จากศูนย์ (ERIC) ทั่วประเทศ
180 ศูนย์โดยได้รับงบประมาณ ปี 2549 จานวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์ พ.ศ. 2550
ทีมนักฟุตบอล 5 คน สตรีซอคเกอร์ รุ่นอายุ 17 ปี ของโรงเรียนสตรีสิริเกศชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัล ถ้วยเกียรติยศจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
นางมยุรี สาลีวงศ์ ครูชานาญพิเศษ ได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภาในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนาร่องผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ การ
กระจายอานาจ
ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ จานวน 32 ราย
พ.ศ. 2551
วงโปงลางโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “เกษตรอีสานใต้”
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552
วงโปงลางโรงเรียนสตรีสิริเกศ (อายุไม่เกิน 15 ปี) ชนะเลิศการประกวดดนตรีโปงลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจาปี 2552 รับถ้วย
เกียรติยศ พร้อมเงิน 50,000 จากสานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อ ผลงานทางวิชาการแหล่งเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล
พ.ศ. 2553

ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตาฐานสากล (World Class Standard School)
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลเหรียญทองการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World – Class Standard School) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทขบวนแห่กระทง รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ จากงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี
2553
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
พ.ศ. 2557
3 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยสานักงานพัฒนานวัตกรรม สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา เป็นโรงเรียน “เครือข่ายรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2556
9 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวภัทยา นามวงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2556 โดยสมาคม รองผู้อานวยการสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล World-Class
Standard School 3 เพื่อเป็นการต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ด้วยการสร้างภาคี และเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership) เพื่อสร้างความร่วมมือ
กันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงได้ทาบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อความสัมพันธ์พิเศษกับสถาบันการศึกษา 3
ประเทศ
วันที่ 5 – 6 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2554 โรงเรียนก๊วกห็อคเฮ้ว จังหวัดเฮ้ว (เว้) ประเทศเวียดนาม
วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยซีหนานหลินเย่ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม นักเรียน ครูและหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยากรแกนนาระดับประเทศ (Master Trainer)
รายชื่อวิทยากร
นางสนธยา ธานี
นายมยุรี สาลีวงศ์

วิทยากรแกนนา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

Master Teachers of Satreesiriket School
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี

รายชื่อ Master Teacher
1. นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
2. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน
นางสาวพรทิพย์ หาวิชิต
1.นางนิภา ภุมมา
2. นางมยุรี สาลีวงศ์
3. นางเยาวลักษณ์ พุทธเสน
4. นางวไลพร สุตพันธ์
5. นางยุพาพร วิเศษสังข์
นางบุษบา เบื้องกลาง
1. นายวรพจน์ นาคถมยา
2. นางศิรพิ ร ธานีวัฒน์
3. นายมงคล ไชยเทพ
1. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
งานแนะแนว
งานห้องสมุด

รายชื่อ Master Teacher
2. นายภูเบศ เศรษฐบุตร
2. นางสาววิภาพร ชิณะแขว
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกลุ
นางมุสิกมาศ อาษาศรี
1. นายศักดิ์ชาย เกษร
2. นางวาสนา ทิพย์รักษา
นางยุพนิ จันทร์ศรี

 ครูแกนนาระดับประเทศ (Master Teachers) ปี พ.ศ. 2553 ของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นวิทยากรแกนนาในการอบรมให้ครู ระดับกลางในสาขาต่าง ๆ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รบั คัดเลือก 4 คน ดังนี้
รายชื่อวิทยากร
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน
นายศักดิ์ชาย เกษร
นายวรพจน์ นาคถมยา

วิทยากรแกนนา
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
สาขาแนะแนว
สังคมศึกษา ม.ต้น

 ครูที่ได้รับคัดเลือกโดยครุสภา
 ครูสอนดี
ปีการศึกษา
2554

รายชื่อครูสอนดี
1. นางสุธีรา แก้วบุญเรือง
2. นายวรพจน์ นาคถมยา
3. นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว

 หนึ่งแสนครูดี
ตาแหน่งผู้บริหาสถานศึกษา
1. นายประสพ ชารีนิวัฒน์

ปีการศึกษา 2557
ตาแหน่งครู
1. นายถิรวัฒน์ ละเลิศ
2. นางสาวนวลจิร ชูธรรม
3. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
4. นางนีรนุท ปัทมะ
5. นางบังอร บูรณะศรี
6. นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
7. นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์
8. นางยุพิน จันทร์ศรี
9. นางวัฒนา หาวิชิต
10. นางศิริวรรณ มะโรณีย์

ปีการศึกษา 2557
11. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคา
12. นางสุนันทา สิมพันธ์

ปีการศึกษา 2556
ตาแหน่งครู
1. นางเกศินี สารพันธุ์
2. นางจิรวรรณ พวงสวัสดิ์
3. นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
4. นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข
5. นางเทพา สระแก้ว
6. นางปรีดาวรรณ สีลวานิช
7. นางเยาวลักษณ์ พุทธเสน
8. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
9. นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
10. นางวราพร เจริญยุทธ
11. นางศิริบูรณ์ ไชยเทพ
12. นางศิริรัตน์ ธนทองคาเหลือ
13. นางสงวน ศรีกุล
14. นางสนธยา ธานี

16. นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
17. นางสาวดานุวรรณ ชุณหวงศ์สนิท
18. นางสาวผอบทอง สุจินพรหม
19. นางสาวมะติกา สุธาบุญ
20. นางสาววิภาพร ชิณะแขว
21. นางสุพัฒนา เจตินัย
22. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน
23. นายจาตุรงค์ ศรีรส
24. นายชัยยงค์ จรจันทร์
25. นายบุญทรัพย์ สมใจ
26. นายประโยชน์ รังสี
27. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิสร
28. นายพันธุ์ศักดิ์ แสนทวีสุข
29. นายวรพจน์ นาคถมยา

ปีการศึกษา 2556
15. นางสาววัญใจ ภาพันธ์

30. นายสถิต ประสาร
31. นางสุพัตรา ไชโชติ
ปีการศึกษา 2555

ตาแหน่งครู
1. นางจริยา จันทร์พวง
2. นางยุพาพร วิเศษสังข์
3. นางนิภา ภุมมา
4. นางอัมพร เชื้อโชติ
5. นางดารา สร้อยเงิน
6. นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม
7. นางวาสนา ทิพย์รักษา
8. นางวไลพร สุตพันธ์
9. นางอัมพร เชื้อโชติ
10. นายประดิษฐ์ ส่งสุข
11. นางอัจฉรา มณีนิล
12. นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์
13. นางไพฑรูย์ บัวศรี
14. นายยุวพล แสงวงศ์
15. นางกิตติยา ส่งสุข

16. นางโสภา พิเชฐโสภณ
17. นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
18. นางอุไรวรรณ เพื้อก่า
19. นางสุภัทรา ชูสาย
20. นางประสพสุข ระยับศรี
21. นางพิชญาภา สีนามะ
22. นางกนกอร ณิชกุล
23. นางพรทิพย์ บุตรไชย
24. นายคาสิงห์ บูรณะศรี
25. นายมงคล ไชยเทพ
26. นางผ่องศรี กองจินดา
27. นางสาวนวลขจร คามุงคุล
28. นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต
29. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์

ปีการศึกษา 2554
ตาแหน่งครู
1. นางสุธีรา แก้วบุญเรือง
2. นายเอกรัตน์ ลับโกษา
3. นายศักดิ์ชาย เกษร
4. นางกนกอร รัตนธนากาญจน์
5. นายประจักษ์ พันธสีมา
6. นางลาไย ศรีนุกูล
7. นางวลัย นามวงศ์
8. นางปวริศา กันกระโทก
9. นางบุษกรณ์ พรหมพิลา

10. นางพรทิพย์ หาวิชิต
11. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ
12. นางรสุคนธ์ แก้วคูณ
13. นางนิธนิ ันท์ ธนจิตต์สิน
14. นายวิวิศน์ ธนจิตต์สิน
15. นายชาญชัย กุศลคุ้ม
16. นางสาวดารณี วัฒนปาณี
17. นางสาวประมัย จิตตะโคตร์
18. นางจินดามัย กุศลสมบูรณ์

 นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา
2534
2536
2543
2544
2546
2548

ชื่อ – สกุล
ด.ช.อนุสรณ์ จัตตุเรศ
ด.ญ.ทักษวรรณ ธานี
นางสาวกรกนก สุตพันธ์
เด็กหญิงนันทิสา โฆมานะสิน
นายวีรยุทธ น้อยพรหม
นางสาวอภิญญา บุญเกิ่ง

ระดับชั้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ปลาย

สรุปรางวัลและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2555 - 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน EP/MEP ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งาน 7th Northeastern EP/MEP Open House
Amazing E-SAN ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายสืบสกุล ผลาพงษ์ ม. 3/10
2.เด็กหญิงศิรดา คงสวัสดิ์ ม. 3/10
3.เด็กหญิงกรกนก เพียรภูเขา ม. 3/10
1. เด็กชายประพล สมคณ ม. 3/10
2.เด็กชายศักรินทร์ เชื้อสอน ม. 3/10
3.เด็กหญิงรมิดา พงศ์พีรเดช ม. 3/10

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
การแข่งขันทักษะSpelling Bee
การแข่งขันทักษะเล่านิทาน
การแข่งขัน skit

การแข่งขันโต้วาที

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงมณีรัตน์ วิลาสคัมภีร์ ม. 3/10
เด็กหญิงนิษฐา วีสมหมาย ม. 3/10
1. เด็กหญิงธนิยา ชาลากูลพฤติ ม. 3/10
2.เด็กหญิงภัทรสุดา คะตะวงศ์ ม. 3/10
3. เด็กหญิงวิรัญญา ธรรมแสง ม. 3/10
4. เด็กหญิงนิธินนั ท์ ปัญกาญจน์สกุล ม. 3/10
1. เด็กชายมาก้อง ตั้งเกษมุกดา ม. 2/10
2. เด็กหญิงพิชดา พัฒนไพศาลชัย ม. 2/10
3.เด็กหญิงมทินา อัศวเมธาพันธ์ ม. 1/10

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
การประกวดร้องเพลง
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงพิจาริน ใจทน ม.2/10
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรลานท์ ม.3/10
เด็กชายนราวิชญ์ โกพิมาย
ม.2/1
เด็กหญิงทอฝัน พิชญะธนกร ม. 2/10

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

กิจกรรม
การประกวดร้องเพลง(Singing)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวภานุมาศ ครูธสหะ ม. 4/14

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz)

นายนนทพัทธ์ จรรยาเลิศอดุล ม. 6/10
นางสาวณัฐรินทร์ พันธ์จันทร์ ม. 6/10

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะSpelling Bee
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math
Project)

นายปัณณทัต ลิ้มปรดีชัย
นายเกริกวุฒิ เวชกามา
นางสาวกัญญาณัฐ ถมทองทวี
นางสาวเพชรมณี มีสุข
นางสาวมารีอันเน ชิรูด์
นางสาวพิชญ์สินี ปิ่นปฐม
นางสาวนรมน ชุบขุนทด

ม.5/14
ม.5/14
ม. 5/14
ม. 4/14
ม. 4/14
ม 4/14

เหรียญทอง
เหรียญทอง

นายปวีณ แสวงผล
นายรดิศสิทธิ์ เรืองมณีวงษ์
นายเขตโสภณ บูรณะ
นางสาวเปมิกา วิลาสคัมภีร์

ม. 4/14
ม. 4/14
ม. 4/14
ม. 4/14

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science
Project)

การแข่งขันStage Play

เหรียญทอง

เหรียญทอง

กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวรัญชิญา บุญมาก
ม. 4/14
นางสาวอัญวีณ์ ศรีสุริยชาญชัย ม. 4/14
นางสาวชมพูนุท มงคลธนากูล ม. 6/10
นางสาววิชยา ผลาพงษ์
ม. 6/10
นายภูมัย พรสมบรณ์ศิริ
ม. 6/10
นางสาวสุธิดา ศรีคา
ม. 6/10
นางสาวเมธินุช คานึก
ม. 6/10

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การแข่งขันการเล่านิทาน( Story Telling)
นางสาวสลิลทิพย์ กิตติธนากร ม. 5/14
การแข่งขันโต้วาที (Debate)
นายเจตนิน แสงชัชจ์
ม. 4/14
นายธิติวัฒน์ มัตตะธนันต์ชัย ม. 5/14
นางสาวเพ็ญพิชชา ธานี
ม. 5/14

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ(Debate) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในหัวข้อ The More Adventages of Being
Members of AEC จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
หลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. ด.ช. ชนกชนม์ ทองเครือ
2. ด.ช. ณัฏฐภัทร โพพิพัฒน์
3. ด.ญ. กุลณัฏฐ์ เกียรติสุรนนท์

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางวลัย นามวงศ์
2. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่

หลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.ปริญดา วงศ์เจริญ
2. น.ส.ญาดา ยวนพันธ์
3. น.ส.ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล

เหรียญทอง

1. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน

รองชนะเลิศอันดับ 1

2. นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต

 นักเรียนดีเด่นที่สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ AFS
ชื่อ – สกุล
ด.ช.ศักรินทร์ เชื้อสอน
ด.ญ.ชัญญา จินตนะกุล
ด.ญ.นิษฐา วีสมหมาย
ด.ช.สืบสกุล ผลาพงศ์
ด.ญ.รมิดา พงศ์พรี เด
ด.ญ.ธนิยา ชาลากูลพฤฒิ
น.ส.เพ็ญพิชชา ธานี
นายธิติวัฒน์ มัตตะธนันต์ชัย
นางสาวปนัดดา ทาเสนาะ

ระดับชั้น
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.5/14
ม.5/14
ม.5/14

โครงการ YES
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ด.ญ.ฐานิตา
ด.ญ.กฤษกนก
ด.ญ.วิรัญญา
ด.ญ.รัตนสุดา
น.ส.รัชนีกร
น.ส.รัตนาภรณ์
น.ส.พิชญ์รัตน์
น.ส.อารยา
ด.ช.ยุคธร
ด.ช.ศิญากร

จันทร์อุดม
สีหวงษ์
ธรรมแสง
นาคถมยา
ชาติวงค์
บุญตระการ
แทนเต
ก่อแก้ว
มีไร่
สุขวงค์

ระดับชั้น
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/11
ม.4/1
ม.5/6
ม.4/6
ม.4/11
ม.3/8
ม.2/6

โครงการ UCE
ชื่อ – สกุล
1. ด.ญ.ฐานิตา จันทร์อุดม
2. ด.ญ.วิรัญญา ธรรมแสง
3. ด.ญ.กฤษกนก สีหะวงษ์
4. ด.ญ.ณัฐธิดา ชมภูวงศ์
5. ด.ญ.พัชราพรรณ พาลี
6. ด.ช.ศุภศิษฎ์ พรมประเสริฐ
7. ด.ญ.ชลลดา ไพรบึง
8. ด.ญ.ถนอมพรรณ พิมกร
9. ด.ญ.วริษฐา พวงมะเทศ
10. ด.ญ.รัตนสุดา นาคถมยา
11. ด.ญ.กรกนก สมภาค
12. ด.ญ.สันธิตา ไชยกัง
13. ด.ญ.ธนิยา ชาลากูลพฤฒิ
14. ด.ช.สืบสกุล ผลาพงศ์

ระดับชั้น
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/10
ม.3/11
ม.3/10
ม.3/10

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล
ระดับชั้น
1. น.ส.ศิริวรรณ
2. น.ส.อารยา
3. น.ส.พิชญ์รัตน์
4. น.ส.อภัสนันท์
5. น.ส.สุธิตา
6. น.ส.อนุสรา
7. น.ส.ทิพธัญญา

มิถุนดี
ก่อแก้ว
แทนเต
ศรีปัญญา
ใจเรือง
ทามะดา
ไชยวรรณ

ม.5/2
ม.4/11
ม.4/6
ม.4/11
ม.4/3
ม.4/6
ม.4/6

โครงการเยาวชน AYC แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล
1. ด.ญ.กรกนก เพียรภูเขา
2. ด.ญ.กฤษกนก สีหะวงษ์
3. ด.ญ.ชัญญา จินตนะกุล
4. ด.ญ.ณัฐชยา รัตนโกเศศ
5. ด.ญ.ธนิยา ชาลากูลพฤฒิ
6. ด.ญ.นิษฐา วีสมหมาย
7. ด.ญ.ปภาวี ปัญญาคม
8. ด.ญ.พลอยไพลิน เพชรลานน์
9. ด.ญ.พิรุณพร สุจริตประภากร
10. ด.ญ.รมิดา พงศ์พีระเดช
11. ด.ช.ศักรินทร์ เชื้อสอน
12. ด.ญ.ศิรดา คงสวัสดิ์
13. ด.ญ.ศิรดา ประคาสาย

โครงการ EF
ระดับชั้น

ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10

ชื่อ – สกุล
1. ด.ญ.ชัญญา
จินตนะกุล
2. ด.ช.ศักดิ์รินทร์ ปัญกาญจน์สกุล
3. ด.ช.สืบสกุล ผลาพงศ์

ระดับชั้น
ม.3/10
ม.2/10
ม.3/10

 รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 1
โครงการAFS
ชื่อ – สกุล
นายเจมส์ สิมิลัน เคนเนดี้

ระดับชั้น

วัน / เดือน / ปี

ประเทศ

ม. 3/11

ระหว่างวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2557-

ประเทศปานามา

มกราคม 2558
นางสาวเปมิกา วิลาสคัมภีร์

ม. 4/14

ระหว่าง เดือน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2557กรกฎาคม 2558
นายปัณณทัต ลิ้มปรีดีชัย

ม. 5/15

ระหว่าง เดือน
สิงหาคม 2557กรกฎาคม 2558

โครงการ AYC

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวนภัสสร อาสนทอง

ม. 4/15

ระหว่าง เดือน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2557กรกฎาคม 2558
นางสาววิภาดา อาภรณ์ศรี

ม. 3/11

ระหว่าง เดือน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2557กรกฎาคม 2558
โครงการ EF
นางสาวอัญวีร์ ศรีสุริยชาญชัย

ม. 6/10

ระหว่าง เดือน
สิงหาคม 2557กรกฎาคม 2558

 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
 ภาษาจีน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่

รายการแข่งขัน

1.

การประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาจีน

2.
3.
4.
5.

การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน

ชื่อผู้แข่งขัน
1.นางสาวธณัฐญา ด้วงต่าย
2.นางสาวสุภาพร คาจันทร์
1.นางสาวกัญญานัฐ สมหมาย

ระดับชั้น
ม.5/8
ม.6/8
ม.6/8

การตอบปัญหาภาษาจีนระดับ ม.ต้น

1.เด็กหญิงสุชีวา ระยับศรี

ม.2/10

1.เด็กหญิงชลธิชา หาผล

ม.3/1

การเขียนตามคาบอกภาษาจีน
ระดับ ม.ต้น
การตอบปัญหาภาษาจีนระดับ ม.ปลาย

1.นายอนุรุด ภาษี
1.นางสาวสุนิษา ทาวัน
การคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย
2.นางสาวสุนันทรัตน์ ลุนศรี

ม.6/8
ม.5/8
ม.5/8

7.

การร้องเพลงภาษาจีนประเภทเดี่ยว

ม.6/8

8.

1.นางสาวธิดารัตน์ น้อยดา
การเขียนตามคาบอกภาษาจีน ระดับ ม.
ปลาย
2.นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี

6.

ชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวปิยลดา มีเกษ
3. นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา
 ภาษาญี่ปุ่น

1.นายพชร มงคล

ม.5/8
ม.6/8

2. นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง
4. Miss Nian Lijun (นางสาวเหนียน ลี่จวิน)

รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
เข้าร่วม
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เข้าร่วม
รองชนะเลิศ
อันดับ 3

ที่

รายการแข่งขัน
ชื่อผู้แข่งขัน
ระดับชั้น รางวัล
การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
1.
1.นางสาวอรวรรณ จันทร์พวง
ม.5/9
ชนะเลิศ
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การเขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น
2.
2.นางสาวณัฐกมล สาวันดี
ม.4/15
ชนะเลิศ
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
3. การวาดภาพระบายสีการ์ตูนญี่ปุ่น
2.เด็กหญิงระพีพัฒน์ พาโพธิ์
ม.3/5
ชนะเลิศ
การเขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น
รองชนะเลิศ
4.
1.นางสาวสิริยากรณ์ จันทร์ประทีป ม.4/9
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
ดันอับ 1
การเล่าเรื่องจากรูปภาพภาษาญี่ปุ่น
1.นางสาวพนัชกร พีรบุษกร
ม.5/9 รองชนะเลิศ
5.
ประเภททีม(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
2.นางสาววิรัลยา บุญส่ง
ม.4/9
อันดับ 1
การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
รองชนะเลิศ
6. furigana Japanese-thai dictionary
2.น.ส.ณัฐวดี ปรางจันทร์
ม.4/9
อันดับ 1
ประเภทคาศัพท์(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
รองชนะเลิศ
7. compact kanji guide ประเภทคันจิ
1.นายปวริศร์ ดิษฐประกรกุล
ม.5/9
อันดับ 1
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
1.นางสาวอารียา ยางนอก
รองชนะเลิศ
8. การประกวดบอร์ด
2.นางสาววริศรา สุวันทา
ม.5/9
อันดับ 1
การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
รองชนะเลิศ
9.
2.น.ส.กาญจนา เณรอยู่
ม.4/9
compact kanji guide ประเภทคันจิ
อันดับ 2
ชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน

ที่

รายการแข่งขัน
1. นางสาวชุติมา ชัยนา
3. นายศักรินทร์ สุทารส

ชื่อผู้แข่งขัน
2. นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท
4. นางสาวอุมารินทร์ พรรณา

ระดับชั้น

รางวัล

 การแข่งขันทักษะภาษาจีน-ญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่
 ภาษาจีน
ที่

รายการแข่งขัน

1. การประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาจีน
2. การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน
การตอบปัญหาภาษาจีน
3.
ระดับ ม.ต้น
การเขียนตามคาบอกภาษาจีน
4.
ระดับ ม.ต้น
การตอบปัญหาภาษาจีน
5.
ระดับ ม.ปลาย
การคัดลายมือภาษาจีน
6.
ระดับ ม.ปลาย
7. การร้องเพลงภาษาจีนประเภทเดี่ยว

ชื่อผู้แข่งขัน
นางสาวธณัฐญา ด้วงต่าย
นางสาวสุภาพร คาจันทร์
นางสาวกัญญานัฐ สมหมาย

ระดับชั้น
ม.5/8
ม.6/8
ม.6/8

รางวัล
ชนะเลิศ

เด็กหญิงสุชีวา ระยับศรี

ม.2/10

ชนะเลิศ

เด็กหญิงชลธิชา หาผล

ม.3/1

ชนะเลิศ

นายอนุรุด ภาษี

ม.6/8

ชนะเลิศ

นางสาวสุนันทรัตน์ ลุนศรี

ม.5/8

ชนะเลิศ

นายพชร มงคล

ม.6/8

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ชนะเลิศ

ที่

รายการแข่งขัน
การเขียนตามคาบอกภาษาจีน
8.
ระดับ ม.ปลาย
ชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวปิยลดา มีเกษ
2. นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง
3. นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา
4. Miss Nian Lijun (นางสาวเหนียน ลี่จวิน)

ชื่อผู้แข่งขัน
นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี

ระดับชั้น
ม.6/8

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 3

ครู คศ.1 ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
ครูอาสาสมัคร ปฏิบัติการสอนภาษาจีน

 ภาษาญี่ปุ่น
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการแข่งขัน
การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การเขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การวาดภาพระบายสีการ์ตูนญี่ปุ่น
การเขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การเล่าเรื่องจากรูปภาพภาษาญี่ปุ่น
ประเภททีม(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)

ชื่อผู้แข่งขัน

ระดับชั้น

รางวัล

นางสาวอรวรรณ จันทร์พวง

ม.5/9

ชนะเลิศ

นางสาวณัฐกมล สาวันดี

ม.4/15

ชนะเลิศ

เด็กหญิงระพีพัฒน์ พาโพธิ์

ม.3/5

นางสาวสิริยากรณ์ จันทร์ประทีป

ม.4/9

นางสาวพนัชกร พีรบุษกร
นางสาววิรัลยา บุญส่ง

ม.5/9
ม.4/9

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ดันอับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ที่

รายการแข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
6. furigana Japanese-thai dictionary
ประเภทคาศัพท์(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
7. compact kanji guide ประเภทคันจิ
(ไปแข่งขันต่อระดับภาค)
8. การประกวดบอร์ด
9.

การเปิดพจนานุกรม Kodansha’s
compact kanji guide ประเภทคันจิ

ชื่อผู้แข่งขัน

ระดับชั้น

รางวัล

น.ส.ณัฐวดี ปรางจันทร์

ม.4/9

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายปวริศร์ ดิษฐประกรกุล

ม.5/9

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางสาวอารียา ยางนอก
นางสาววริศรา สุวันทา

ม.5/9

น.ส.กาญจนา เณรอยู่

ม.4/9

ชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวชุติมา ชัยนา
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น
2. นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น
3. นายศักรินทร์ สุทารส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น
4. นางสาวอุมารินทร์ พรรณาภพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น

ปีการศึกษา 2556

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 หลักสูตร EP
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
(Impromptu Speech)
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English 1. เด็กหญิงเปมิกา วิลาสคัมภีร์
Debate)
2. เด็กหญิงนภัสสร อาสนทอง
3. เด็กหญิงวนัชพร แซ่โค้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English 1. นางสาวชมพูนุท มงคละนากุล
Debate)
2. นายปฏิพล ธันนิพัทธ์
3. นางสาวอัญวีณ์ ศรีสุริยชาญชัย

 หลักสูตรปกติ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
(English Debate)

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กชายณัฏฐภัทร โพพิพัฒน์

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

1. เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
2. เด็กชายศุภกิจ บุญส่งดี
3. เด็กหญิงนิรัชดา เหมือนชาติ

เหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
1. นางสาวกิตติวดี เพียรภูเขา
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
(English Debate)

1. นางสาวญาดา ยวนพันธ์
2. นางสาวปริญดา วงศ์เจริญ
3. นางสาวณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทอง

 การแข่งขันทักษะวิชาการ Open House 2013 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2556

กิจกรรม
ทักษะเล่าทาน (Story Telling)
ทักษะการตอบปัญหา (Quiz)

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงปวริศา พรหมชา
ม. 3/11
เด็กชายชญานนท์ ทองจันดา ม. 3/11
เด็กชายชาญวิทย์ บุญอ้อม ม. 3/11
โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนชัยกุล ม. 3/11
เด็กชายสืบสกุล ผลาพงศ์
ม. 2/10
เด็กหญิงศิรดา คงสวัสกดิ์
ม. 3/11
ทักษะการพูด (Impromptu Speech) เด็กหญิงเปมิกา วิลาสคัมภีร์ ม. 3/11

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองอันดับ 1
เหรียญทองอันดับ 2
เหรียญทองอันดับ 3

เหรียญทองอันดับ 4

ทักษะการร้องเพลง (Singing)

เด็กหญิงรมิดา พงศ์พีรเดช

ม. 2/10

เหรียญทอง

ทักษะการแสดงละคร (Skits)

เด็กหญิงธนัชชา สุราวุธ
เด็กชายปวีณ แสวงผล
เด็กหญิงวิภาดา อาภรณ์ศรี
เด็กชายเขตโสภณ บูรณะ
เด็กชายเจมส์ สิมิลัน เคนเนดี้
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กหญิงมาริอันเน ชิรูด์
เด็กชายประพล สมคณ

ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11
ม. 3/11

เหรียญทอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science
Project)

 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เหรียญเงิน

 นักเรียนทีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (AFS) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 53 (พ.ศ.
2557 – 2558)
ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
ประเทศ
เด็กชายเจมส์ สิมิลัน เคเนดี้
ตัวจริง
ไปประเทศปานามา



เด็กชายชญานนท์ ทองจันดา

ตัวสารอง

เด็กหญิงนภัสสร อาสนทอง

ตัวสารอง

เด็กหญิงวิภาดา อาภรณ์ศรี

ตัวสารอง

เด็กหญิงวณัชพร แซ่โค้ว

ตัวสารอง

นางสาวมาริอันเน ชิรูด์

ตัวสารอง

เด็กหญิงเปมิกา วิลาสคัมภีร์

ตัวสารอง

เด็กชายเจตนิน แสงชัจจ์

ตัวสารอง

นักเรียนทีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเดือนตุลาคม 2556
ชื่อ – สกุล

ระดับชั้น

ประเทศ

เด็กหญิงนินันท์ ปัญกาญจน์กุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงพิจาริน ใจทน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อรรคบุตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงบุณฑริกา บุญชัยศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

ชื่อ – สกุล

ระดับชั้น

ประเทศ

เด็กหญิงนภัสสร สีหาบุตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงชยาณิษฐ์ มัตตะธนันต์ชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แจ่มใส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงกวินทรา ดวนสูง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เสมอาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงสุชีวา ระดับศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงพิชดา พัฒนไพศาลชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงนราวิชญ์ โกพิมาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงธนิยา ชาลากูลพฤฒิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเทศออสเตรเลีย

เด็กชายศักรินทร์ เชื้อสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเทศอังกฤษ

นางสาวปริญา วงศ์ศรีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเทศออสเตรเลีย

เด็กชายปวีณ แสวงผล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงวนัชพร แซ่โค้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

นางสาวมาริอันเน ชิรูด์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

นางสาวธนัชชา สุราวุธ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศอังกฤษ

เด็กหญิงปฏิมาพร สายแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงชุติมณฑน์ มือทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อ – สกุล

ระดับชั้น

ประเทศ

เด็กหญิงชนิษฐา ชาลี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงกานต์ชนก สมใจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศนิวซีแลนด์

เด็กหญิงวนิดา พุฒพิมาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเทศออสเตรเลีย

เด็กหญิงนิธินันท์ ปัญกาญจน์สกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเทศอังกฤษ

นางสาวภริตา พรหมคุณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประเทศนิวซีแลนด์

นางสาวดวงจิตต์พันธุ์ แจ่มฟ้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเทศอังกฤษ

 ภาษาตะวันออก
 โครงการสะพานภาษาจีนนานาชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2556
กิจกรรม
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน แสดง
ความสามารถพิเศษ และตอบคาถาม

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวสุภาพร คาจันทร์
นักเรียนชั้นม. 5/8

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4

(ได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายนานาชาติ ณ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 10 วัน)
 การแข่งขันทักษะภาษาจีน - ญี่ปุ่น จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน – ญี่ปุ่น
20 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่

 ภาษาจีน
กิจกรรม
การแข่งขัน “เล่าเรื่องจากภาพ”

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวกัญญาณัฐ สมหมาย ม. 5/8
นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี

การแข่งขัน “สุนทรพจน์ภาษาจีน”

นายอนุรุด ภาษี

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ม. 5/8

ม. 5/8

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นายคุณากร ดวงตา
ม. 5/9
นางสาวเบ็ญจมาศ อาคา ม. 5/9
นางสาวดวงมณี ธรรมรักษ์ ม. 5/9

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ

 ภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรม
การแข่งขัน “เล่าเรื่องจากภาพ
(เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับภาค)
การแข่งขัน “การเปิดพจนานุกรม ”
(เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับภาค)

นางสาวชุติมา แสงสกุล

ชนะเลิศ

ม. 5/9

การแข่งขัน “เขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น” นางสาวพนัชกร พีระบุษกร ม. 4/9
(เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับภาค)
นางสาวอรวรรณ จันทร์พวง ม. 4/9

ชนะเลิศ

การแข่งขัน “สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น”

นางสาวณัฐลิตา ภาชู

ม. 5/9

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขัน “อ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น”

นางสาวกุสุมา จาปา

ม. 5/9

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กรกฎาคม 2556
กิจกรรม

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน “เล่าเรื่องจากภาพ”

นายคุณากร ดวงตา
นางสาวเบ็ญจมมาศ อาคา
นางสาวดวงมณี ธรรมรักษ์
นางสาวชุติมา แสงสกุล
นางสาวชุติมา แสงสกุล

ม. 5/9
ม.5/9
ม. 5/9
ม. 5/9
ม. 5/9

การแข่งขัน “ การเปิดพจนานุกรม
(ประเภทคาศัพท์) ”
การแข่งขัน “ การเปิดพจนานุกรม
(ประเภทคันจิ) ”
การแข่งขัน “เขียนตามคาบอกภาษาญี่ปุ่น” นางสาวพนัชกร พีระบุษกร ม. 4/9
นางสาวอรวรรณ จันทร์พวง ม. 4/9

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย
เข้าร่วม

ปีการศึกษา 2555
 การแข่งขันทักษะวิชาการ และ OPEN HOUSE โรงเรียน EP / MEP วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2555

กิจกรรม
การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กชายชญานนท์ ทองจันทา
เด็กชายชาญวิทย์ บุญอ้อม

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ
เหรียญทอง อันดับ 1

กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ
เหรียญทอง อันดับ 1

Impromptu Speech

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงมารีอันเน ชิรูด์
เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์
เด็กชายมารุต ตั้งเกามุกดา
เด็กหญิงเปมิกา วิลาศคัมภีร์

โครงงานคณิตศาสตร์

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พิศรูป

รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
เหรียญทองอันดับ 7

เด็กหญิงพีรดา ทาทอง
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล
Story Telling

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญส่ง

เหรียญทองอันดับ 1

Singing

เด็กหญิงพิชชา ธานี

เหรียญทอง

กิจกรรม
Skit

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กชายธิติวัฒน์ มัตตะธนันต์ชัย
เด็กชายเจมส์ สิมิลัน เคนเนดี้
เด็กหญิงปวริศา พรหมชาติ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

เด็กหญิงวนัชพร แซ่โค้ว
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
Spelling Bee
การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ภาค

เด็กหญิงปริญดา วงศ์เจริญ
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ วงศ์ประสาร
เด็กชายมารุต ตั้งเกษมุกดา

เหรียญเงิน
รางวัลอันดับที่ 4

ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มูลนิธิพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 17 – 18

เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์
เด็กหญิงมาริอันเน ชิรูด์

เงินรางวัล 4,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขัน English Quiz ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นางสาวปัญญาพร ลิ้มปรีดีชัย
นายพชร ไชยราช

อันดับที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา

นายเกียรติภูมิ กุลวงษ์

สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารีและ
เทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล

โครงการ AFS
ประเทศ
ระยะเวลา

สอบผ่านโครงการอื่น

นายนนทพัทธฺ จรรยาเลิส
อดุล
นางสาววิชญา ผลาพงศ์
เด็กชายมารุต ตั้งเกษมุกดา
เด็กชายธิติวัฒน์ มัตตะธ
นันต์ชัย
นางสาวภัทรนันท์ พระ
อารักษ์
นายภูมัย พรสมบูรณ์ศิริ

ประเทศอาร์เจนตินา

1 ปี

EF

ประเทศอิตาลี
ประเทศบราชิล
ประเทศโคลัมเบีย

1 ปี
1 ปี
1 ปี

YES, EF, ECE, UCE, ICE

นายเกริกวุฒิ เวชกามา

โครงการ ECE
ประเทศนิวซีแลนด์

3 สัปดาห์

YES
นางสาวชมพูนท มงคลธนากุล
เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธานี
นางสาวภริตา พรหมคุณ
เด็กหญิงปิยธิดา พรหมทา

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
EF
นางสาวภัทริยา พรสมบูรณ์ศิริ
นางสาวบุญยนุช นิศิษฐ์โชค
นายภูมัย พรสมบูรณ์ศิริ
นายปฏิพล ธัญนิพัทธ์
นางสาวชลนิกานต์ สุวรรณโชติ

UCE
นางสาวชมพูนท มงคลธนากุล
เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์
นางสาวภริตา พรหมคุณ
นางสาวปิยธิดา พิกุลศรี
นางสาวอพิชญา ทองศรี

UCE, YES

YES
เด็กหญิงปริญดา วงศ์เจริญ
เด็กหญิงพีรดา ทาทอง
เด็กชายณัฎฐ์นภนต์ บูชาพัฒน์
เด็กชายวรโชติ วรรณวงศ์
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ วงศ์ประสาร
เด็กหญิงธัมมิกา อินทรวงษ์โชติ

YES
นางสาวชนกนาถ พลยศ
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญส่ง
นางสาวดวงจิตต์พันธ์ แจ่มฟ้า

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
EF
เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธานี

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ICE
เด็กหญิงญาดา ยวนพันธ์

UCE
นางสาวชลธิชา มาหามแห
นางสาวชญานิศ แก้วแสง
นางสาวเกตน์นิภา สุขสงวน

ECE
นางสาวภริตา พรหมคุณ

YES
นางสาวลัดดาวรรณ วรวรรณ์
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พิศรูป
เด็กชายณรงค์ จันทร์จรัสจิตต์

กิจกรรม
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech 2012)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ICE

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กชายณัฏฐภัทร โพพิพัๆฒน์ ม. 1/9

ECE

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนการแข่งขันใน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech 2012)

นางสาวปัญญาพร ลิ้มปรีดีชัย

ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนการแข่งขันใน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1

 การ
วิชาการ

เป็นตัวแทนการแข่งขันใน
ระดับประเทศ

แข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม

 ภาษาตะวันออก
 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2555
กิจกรรม
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การประกวดบอร์ดนิทรรศการ
นายคุณากร ดวงตา
ม. 4/9
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
นายปฐวี สีชื่น
ม. 4/9
การประกวดบอร์ดนิทรรศการ
นางสาวบุณฑริกา คาศรี ม. 4/9
ประเภทวัฒนธรรมญี่ปุ่น
นางสาวอัจฉรา ศรีบุญเรือง ม. 4/9
ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม 1. นางสาวชุติมา ชัยนา
2. นางสาวสาลินี ราชวงศ์

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1

 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
กิจกรรม
การประกวดบอร์ดนิทรรศการ
ประเภทวัฒนธรรมจีน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นายอนุรุด ภาษี
นายพชร มงคล
นายพลชนะ ศรีชัย
นางสาวกัญญาณัฐ สมหมาย
นางสาวอรวรรณ สมาน
นางสาวจุฑามาศ ชาติภูธร
นางสาวสุดธิดา อุทุม
นางสาวสุภาพร คาจันทร์
นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี
นางสาวพิชามญชุ์ ทวีโคตร

ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 4/8
ม. 5/6

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศอันดับ 1

 กิจกรรม 1 ทศวรรษ ราชภัฎศรีสะเกษ มหกรรมสัปดาห์วิชาการ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2555
กิจกรรม
การประกวดร้องเพลงจีน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวพิชามญชุ์ ทวีโคตร

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศอันดับ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
รายการแข่งขัน

ระดับชั้น

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ “การ

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

สานักงาน
คณะกรรมการ

รางวัลเหรียญ
ทองแดง

เด็กชายวสุ โพธิ์งาม

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ

ทดสอบวิชา

การศึกษาขั้น

คณิตศาสตร์”

พื้นฐาน

 การแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2557
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายการที่แข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

รายการที่แข่งขัน

การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม GSP
การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รายการที่แข่งขัน
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงพรรณปพร บาททอง
เด็กหญิงธีรยา บุญเสริม
เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ
นางสาววราภรณ์ สาวงษ์
นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมืน่
นางสาวเปรมณัฏฐา ป้องกลาง

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่จัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์

รายการที่แข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงพลอยไพลินทร์ เพชรลานน์
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ เกียรติสุรนนท์
เด็กชายธนชัย แก้วแสน
เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร
เด็กหยิงวรินทร คุณเกียรติ
เด็กชายศุภกิจ บุญส่งดี
เด็กหญิงเปมิกา ยวนพันธ์
เด็กหญิงณัชชา ศรีลาชัย
เด็กหญิงศรินยา กองพงษ์
เด็กหญิงศิรดา คงสวัสดิ์
เด็กชายกิตติกร เผ่าพันธุ์
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชัยสิทธานนท์
เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์
เด็กหญิงณัชชารีย์ โค้วชินทวีรัชต์
เด็กหญิงธีรยา บุญเสริม
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พุทธสะ
เด็กหญิงภัทราพร แก้วภมร
เด็กชายภานุพงษ์ บุดดา
เด็กหญิงศุภณิชา บุญพบ
เด็กชายสาชล พรมชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

รายการที่แข่งขัน

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงสุชานันท์ ประครองพันธ์
เด็กชายสุประวีณ์ โสพันธ์
เด็กหญิงอภิสรา ทองสังข์
เด็กหญิงกัญญากานต์ ครองกุฏิ
เด็กหญิงชนนิกานต์ ไกรรักษ์
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธิประเทศ
เด็กหญิงปารณีย์ โพธิ์คา
เด็กหญิงศุภนิตา สระแก้ว
เด็กหญิงสุภาวดี ทองทับ

ปีการศึกษา 2556
รายการ แข่งขัน

ระดับชั้น

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การสอบประเมิน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

สถาบันส่งเสริม

รางวัลชมเชย

เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ

ความสามารถในการ

การสอน

แก้ปัญหาทาง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (TME)

เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล

เทคโนโลยี

เด็กชายรักษิต พิมพ์นนท์

การแข่งขัน

มัธยมศึกษา

คณะกรรมการ

รางวัลเหรียญ

ศิลปหัตถกรรม ครั้ง

ตอนต้น

การศึกษาขั้น

ทองแดง

ที่ 63 ระดับชาติ

เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ

พื้นฐาน
 การแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายการที่แข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม GSP
การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์
เด็กหญิงพรรณปพร บาททอง
เด็กหญิงธีรยา บุญเสริม
เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร
เด็กหญิงเบญจมาศ กรไกร
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ

รายการที่แข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ

นักเรียนที่แข่งขัน
นางสาวจินตนา พันธ์งาม
นางสาวสุธาสินี มั่นยืน
นางสาวอาพิชญา ทองศรี
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
หน่วยงานที่จัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

รายการที่แข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ
เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันซูโดกุ
การประกวดผลงานสร้างสรรค์
โดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทอง

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์
เด็กหญิงพรรณปพร บาททอง
เด็กหญิงธีรยา บุญเสริม
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร
เด็กหญิงเบญจมาศ กรไกร
เด็กชายธงไทย งามเพ็ชร

คณิตศาสตร์

ชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน A- MATH

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
เด็กชายศุภกิจ บุญส่งดี

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ
การประกวดผลงานสร้างสรรค์
โดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์
การแข่งขัน A- MATH
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตรเหรียญทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ

นางสาวจินตนา พันธ์งาม
นางสาวสุธาสินี มั่นยืน
นางสาวอาพิชญา ทองศรี
นายคาเชนทร์ อรรคบุตร

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทอง

นายชวัลวิทย์ ชัยสิทธานนท์
นางสาวปภาวดี เฟื้อก่า

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

นายกฤชเชาว์ จันทะกรณ์

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตรเหรียญทอง

นายเพชรรัตน์ ผลสุข
นางสาวกฤติมา จึงวัฒนานนท์

 โครงการเบ็ญจะมะมหาราชส่งเสริมคณิตศาสตร์ จัดโดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รายการที่แข่งขัน
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ

 การทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ จัดโดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

รายการที่แข่งขัน
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ

 กิจกรรมค่ายเยาวชน มอก. จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
รายการที่แข่งขัน
โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาค
การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรสู่อนาคต ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัด
ปทุมธานี

ปีการศึกษา 2555

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน
1 ใน 20 โรงเรียนทั้งประเทศ

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงศุภณิชา บุญพบ
เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชัยสิทธานนท์
เด็กหญิงชมนภา จงตระการสมบัติ
เด็กหญิงพิชญาภา เหล่าโคตร

รายการที่แข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายการที่แข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

นักเรียนที่แข่งขัน
นางสาวสุธาวี คงสวัสดิ์

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กหญิงวนัชพร แซ่โคว้
เด็กหญิงพีรดา ทาทอง
เด็กหญิงอารียา ทองจาปา
เด็กหญิงพีชารียา พันธุ์ดี
นางสาวธันยา สิริโชติกุล
นายเพชรรัตน์ ผลสุข
นายสาธิน ลิมปิจานงค์
เด็กชายชวัลวิทย์ ชัยสิทธานนท์

รายการที่แข่งขัน

รายการที่แข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง

นักเรียนที่แข่งขัน
นายชุติวัต กุศลคุ้ม
เด็กหญิงธนวรรณ พวงพันธ์
เด็กหญิงชลิตตา ชาวนา
นางสาวนนทณัฐ บุญพบ

นักเรียนที่แข่งขัน
นางสาวอคิรา ภิรมย์
นางสาวจริยาพร จาเริญทรัพย์
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณโชติ
นายณัฐชนน อินทนนท์

การประกวด/แข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายการที่แข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ
ชมเชย อันดับ 1

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหา

ชมเชย อันดับ 1

นางสาวเกสรา มณีวงษ์
นางสาวทิพย์ธัญญา วรรณา
นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสังข์
นางสาวขวัญฤดี พรมมานนท์
นายถิรญุตม์ เชาว์ศิริกุล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายการที่แข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับคัดเลือก จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม

การสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
รายการที่แข่งขัน
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
โดย สสวท.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กชายสุประวีณ์ โสพันธ์
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม

การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
โดย สสวท.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล
เด็กชายธงไทย งามเพ็ชร

 การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 (TMC Thailand )
รายการที่แข่งขัน
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ได้รับ
ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบค้นหา
อัจฉริยภาพ

การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบค้นหา
อัจฉริยภาพ

นักเรียนที่แข่งขัน
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ
เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ
เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม. 28 ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. 56 ระจาปีการศึกษา 2556
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

อันดับที่ 4
จาก 26 โรงเรียน

นายชวัลวิทย์ ชัยสิทธานนท์

คณะครูสาขาฟิสิกส์

ครั้งที่ 2 ของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ

นายชุติวัต กุศลคุ้ม
นางสาวณัชชริญา ชินทอง

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์

เครือข่ายภาค

นางสาวปะราลี ปัทมะ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน
ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์

การประกวด
science show

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัล /
เกียรติบัตร
เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2
ได้รับเกียรติบัตร
เงินรางวัล 500 บาท

นักเรียนที่เข้าร่วม
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
เด็กชายศุภกิจ บุญส่งดี

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วคา
เด็กหญิงปนัดดา ตั้งอติพร
เด็กชายธีรภัทร ไชยโอชะ

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุรชัย ดอกแก้ว
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์

นางสาวปราญชลี นนทะวัน
นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ
แข่งขัน
การประกวด
science
show

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัลชมเชย

นางสาวสุธิตา กั๊กสูงเนิน

นายณัฐพร ทองพูน

ได้รับเกียรติบัตร

นางสาวนฤมล แสงใสแก้ว
นางสาวกนกวรรณ พรรณาภพ

นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์
นางกนกอร ณิชกุล

 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ งานสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม
2557
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

การประกวด
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ จาก
เศษวัสดุเหลือใช้

รางวัลชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล
จานวน 2,000 บาท

นางสาวกัญญามล สุริโย
เด็กชายวัฒนา ล่องศาลา
นายวิษณุ ผลบุญ
นายธนากร

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางกนกอร ณิชกุล
นางกชพร รัตนธนากาญจน์
นางสุกัญญา ทีงาม

ปีกาศึกษา 2556
 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนร ะดับ สพม. 28 ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. 56 ระจาปีการศึกษา 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน

รางวัล

การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร
เป็นตัวแทน สพม. 28 ไป
แข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
นายสุรชัย ดอกแก้
เด็กชายรักษิต พิมพ์นนท์ นางสาวปราญชลี นนทะวัน
เด็กหญิงปะราลี ปัทมะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน

รางวัล

การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร
เป็นตัวแทน สพม. 28 ไป
แข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนที่เข้าร่วม
เด็กหญิงวนิดา พุฒพิมาย
เด็กหญิงกานต์ชนก สมใจ

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายวัชรา สิงห์ชะฎา
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะ
ชาติ

นางสาวนงเยาว์ พลเสนา

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง

ชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร
เป็นตัวแทน สพม. 28 ไป
แข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

เด็กหญิงกนกอร เทียบคุณ
เด็กหญิงพรพิมล พัลทะ
การเด็กหญิงอภัสนันท์ ศรี

นางสาวปฐมาวดี พละ
ศักดิ์ นางสาวปราญชลี
นนทะวัน

ปัญญา
เด็กหญิงชญานิศฐ์ ชัยสิทธา
นนท์
เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร

นางสาวพัลยมน เย็น
สมุทร
นายณัฐพร ทองพูน

เด็กหญิงพิชญาภา สมบัติวงศ์

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์

เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

เด็กชายภาณุพงษ์ บุดดา
เด็กชายวิวิธชัย ใจคุ้มเก่า

การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ)
การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินจาก
พื้น)

เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

เด็กชายธีรเมธ เดชหาญ
เด็กชายสุประวีณ์ โสพันธ์

เหรียญเงิน
ได้เกียรติบัตร

เด็กชายชนายุส ชัยชาญ
เด็กชายพิสิษฐ์ สอดศรี

เด็กชายสิทธิชัย จาปาขีด

นางจริยา จันทร์พวง
นางสุกัญญา ทีงาม
นางสาวอรุณี ตั้งวิรุฬ
วณิช
นายวัชรา สิงห์ชะฎา

นางสาวชนิดาพร ดวง
แสง
นายวัชรา สิงห์ชะฎา

รายการแข่งขัน
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม
เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

Show)

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์

เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง
การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตร

นางสาวกัญญา เพ็ชรกิ่ง
นายวิษณุ ผลบุญ
นายอริญชัย แพงเพ็ชร
นายฉัตรชัย มูลตระกูล
นายรัชชานนท์ ฉิ่มฉา
นางสาวอาภารัตน์ กิ่งบุตร
โครต
นางสาวรัตติยา สินชัย
นางสาววาทินี ศรีสุรักษ์
นางสาวศิราภรณ์ จั่นคณา
นายคณธัช อสิพงษ์
นางสาววรรณิดา สุพาพวง

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายณัฐพร ทองพูน
นางสาววริษฎา กาละพัฒน์
นางสาวพัลมน เย็นสมุทร
นายวัชรา สิงห์ชะฎา
นางเบญจวรรณ โชติกุล

นางสาวนวลขจร คามุงคุล
นางกนกอร ณิชกุล
นายอุทัย จึงสมาน
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

เหรียญทองแดง
ได้เกียรติบัตร

การแข่งขันเครื่องบินเล็ก
บังคับด้วยวิทยุประเภท 4
ช่องสัญญาณ

เหรียญทองแดง
ได้เกียรติบัตร

นางสาวนชฎา พวงพันธ์
นางสาวศิริประภา กองรักษา
นางสาวอรอุมา แทนคา
นายธีรเจต ทองทรัพย์ทวี
นายนิติศาสตร์ อทมาตมุลตรี
นายธนพงศ์ พรมศักดิ์

นางกชพร รัตนธนา
กาญจน์
นายสิรกฤษฎริ์ ศรีบุญเรือง
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินธ์
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง

 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. 56 จังหวัด
มุกดาหาร
รายการแข่งขัน
การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

รายการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตรและ
เป็นตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ครูผู้ฝึกซ้อม

เด็กหญิงกานต์ชนก สมใจ
นายวัชรา สิงห์ชะฎา
เด็กหญิงวนิดา พุฒพิมาย นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
นางสาวนงเยาว์ พลเสนา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science
Show)

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ได้เกียรติบัตรและ
เป็นตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับที่ 5

เด็กหญิงกนกอร เทียบคุณ
เด็กหญิงพรพิมล พัลทะการ
เด็กหญิงอภัสนันท์ ศรีปัญญา

เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์
เด็กชายรักษิต พิมพ์นนท์
เด็กหญิงปะราลี ปัทมะ

นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
นางสาวปราญชลี นนทะวัน

นายสุรชัย ดอกแก้ว
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร

 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 56 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน
การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science
Show)

รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม
ครูผู้ฝึกซ้อม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ เด็กหญิงกานต์ชนก สมใจ
นายวัชรา สิงห์ชะฎา
1 เหรียญทอง
เด็กหญิงวนิดา พุฒพิมาย นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
นางสาวนงเยาว์ พลเสนา
ได้เกียรติบัตร
รางวัล เหรียญเงิน
เด็กหญิงกนกอร เทียบคุณ นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
อันดับที่ 10
เด็กหญิงพรพิมล พัลทะการ นางสาวปราญชลี นนทะวัน
เด็กหญิงอภัสนันท์ ศรีปัญญา
ได้เกียรติบัตร

 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม

รายการแข่งขัน
การประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร์ (Science
Show )

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล
จานวน 2,000 บาท

รายการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์

ด.ญ. มณฐกร เดือนขาว
ด.ญ. กนกอร เทียบคุณ
ด.ญ. อภัสนันท์ ศรีปัญญา

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
นางปราญชลี นนทะวัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

ด.ญ. ชญานิษฐ์ ชัยสัทธานนท์ นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ญ. พิชญาภร เหล่าโครต
อันดับ 1 ได้รับ
นายณัฐพร ทองพูน
เกียรติบัตร พร้อมเงิน ด.ญ. พิชญาภา สมบัติวงศ์ นางสาวพิจกิ า จันทร์พวง
รางวัล จานวน
2,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2ได้รับเกียรติ

น.ส. ศิราภรณ์ จันคณา
น.ส. วาทีนี ศรีสุรักษ์
น.ส. รัตติยา สินชัย

นางสาวนวลขจร คามุงคุล
นางกนกอร ณิชกุล

บัตร พร้อมเงินรางวัล
1,000 บาท
 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การประกวด
ภาพยนตร์
2DAnimation

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่
1 ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล จานวน
3,000 บาท

นาย ประเมศ เทวา
นาย สุเมธ เกสรชื่น
น.ส. ชลชิชา มาหามแห

นาย สิรกฤษฎริ์ ศรีบุญเรือง
น.ส. วิภาพร ชินะแขว

 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร์ (Science
Show )

รางวัลชมเชย
จาก 68 โรงเรียน ได้รับ
เกียรติบัตร

ด.ญ. มณฐกร เดือนขาว
ด.ญ. กนกอร เทียบคุณ

นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์

นางปราญชลี นนทะวัน

ด.ญ. อภัสนันท์ ศรีปัญญา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

การตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย
จาก 98 โรงเรียน
ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จาก 70 โรงเรียน
ได้รับเกียรติบัตร

น.ส. ศิรประภา กองรักษา

นางกชพร รัตนธนากาญจน์

น.ส. อรอุมา แทนคา

นายสุรชัย ดอกแก้ว

นางสาวปวีณ พันธสีมา
ด.ช. วัฒนา ล่องศาลา
ด.ญ. ณัฐชกุล ประคาสาย
ด.ญ. กัญญามล สุริโย

นางกนกอร ณิชกุล

แฟนซีรีไซเคิล

ครูผู้ฝึกซ้อม

นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร

 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ งานสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ สิงหาคม 2556
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 และรางวัลชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร พร้อม
เงินรางวัล จานวน
5,000 บาท

ด.ญ. กัญญามล สุริโย
นาย กฤษณะ วันทา

นางกนกอร ณิชกุล

 กิจกรรมแสดงการนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันที่ 24-25
ส.ค.56
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การนาเสนอโครงงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
นายคณธัช อสิพงษ์
นางสาวนวลขจร คามุง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ที่ 2 เป็นตัวแทนไป นางสาวชนานนท์ พรหมมานนท์ คุล นายอุทัย จึงสมาน
นางสาววนิดา สุภาพวง
ของนักเรียนโครงการ
แข่งขันต่อใน
นายวัชรา สิงห์ชะฎา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
คณิตศาสตร์ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
26 โรงเรียน

ปีการศึกษา 2555
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงอนงค์นาฏ สุตาพันธ์
เด็กชายกฤษณกานต์ บูรณะ
เด็กชายกฤตนัย แสงสกุล

นางจริยา จันทร์พวง
นางสุกัญญา ทีงาม

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงสริรยาภรณ์ จันทร์ประทีป

นางกนกอร ณิชกุล
นายณัฐพร ทองพูน

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงศิริพร ปฏิเหตุ
เด็กหญิงอรษา วิจิตขะจี
เด็กหญิงพีรดา ทาทอง

เด็กหญิงสุธิตา กั๊กสูงเนิน
เด็กหญิงอภิชญา เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัชรา สิงห์ชฎา
นางศิริลักษณ์ กุลวงษ์

รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญ
ทองแดง

เด็กชายปวีณ แสวงผล
เด็กชายเขตโสภณ บูรณะ
เด็กหญิงปะราลี ปัทมะ

นางกนกอร รัตนธนากาญจน์
นางพวงผกา ไชยพงษ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงรัชนีพร แหลมงาม

นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
นายวัชรา สิงห์ชฎา

เด็กหญิงอภิสรา ศรีวัฒนทรัพย์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง
เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

นายอุทัย จึงสมาน
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นางปิยมาศ ชาติมนตรี
นายถิรวัฒน์ ละเลิศ

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

นายกิตติพิชญ์ มีทอง
นายยศภัทร ประคาสาย
นางสาวขนกนาถ พลยศ
นางสาวญาริกา ศรีเมือง
นางสาวลัดดาวัลย์ วรวรรณ์
นางสาวศิรประภา กองรักษา
นางสาวมณีอินทร์ อินทรวงษ์โชติ

นางสาวนฤมล สามนาค

นางสาวนวลขจร คามุงคุล
นางสาวพัลยมล เย็นสมุทร

การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

นางสาวภัทรกันย์ โพธิวัฒน์
นายณัฐนันต์ ศรีสง่า
นายคณธัช อสิพงษ์

นายสุรชัย ดอกแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแข่งขัน

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง
อันดับ 2

นายศรัณย์ นิติศร
นางสาวขวัญฤดี พรมมานนท์
นางสาววราภรณ์ พันธ์ศิริ

นายประสิทธิ์ สังฆพรหม
นางเบญจวรรณ โชติกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2557
ผลงานนักเรียน
รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

การแข่งขันการตอบ องค์การบริหารส่วน
ชมเชย
ปัญหาธรรมะ เทศกาล จังหวัดศรีสะเกษ
อันดับ 1
อาสาฬหบูชา
ร่วมกับ คณะสงฆ์
จังหวัด
ศรีสะเกษ พุทธ
สมาคมจังหวัดศรี
สะเกษ
การแข่งขันตอบปัญหา โดยสภาวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ
ธรรมะ เทศกาล
จังหวัดศรีสะเกษ
อาสาฬหบูชา

เด็กหญิงจุฑามาศ แขมคา
เด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์

ระดับ
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

เด็กชายอติรัฐ หมื่นสอน
เด็กหญิงสุพิชชญา ธนะงาม

ปีการศึกษา 2556
รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

การแข่งขันตอบปัญหา
ประชาธิปไตยและการ

ศูนย์การเรียนรู้
การเมืองในระบอบ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3

นางสาวเกตน์นิภา สุดสงวน
นางสาวน้าเพชร อู่สาเภาทอง

ม. 5/2
ม. 5/6

เลือกตั้ง โรงเรียนภาค

ประชาธิปไตยที่ 4

ตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันตอบปัญหา

สานักงานเขตพื้นที่

ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

การศึกษามัธยมศึกษา

ชนะเลิศ

นางสาวเกตน์นิภา สุดสงวน

ม. 5/2

นางสาวน้าเพชร อู่สาเภาทอง

ม. 5/6

เขต 28

 ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจาปี 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธิประเทศ

บาท ทีม 1

เด็กหญิงสุพัตรา บุญศิริ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

เด็กหญิงญาณทัย สุทาบุญ
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์ส่อง

2,000 บาท ทีม 75
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
1,000 บาท ทีม 4

เด็กหญิงสิริกาญน์ดา ปราศจาก
เด็กหญิงสุภาวดี ทองทับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000

นายนิวัฒน์ สายพิน

บาท ทีม 11

นายธนวัฒน์ อุทาธรณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

นางสาวจุฑามาศ ครัวกระโทก

2,000 บาท ทีม 68

นางสาวสิริพร คาศรี

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
1,000 บาท ทีม 4

นายสิทธิศักดิ์ พิทักษ์
นางสาวจิณห์จุฑา ปราบภัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ทีม 78

นางสาวกนกวรรณ สารพล
นายสิริพชร สุราวุธ
นางสาวส้มจีน เพ็งปฐม
นางสาวศิรประภา กรวยทอง

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ทีม 17

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ได้เป็นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน 4 รายการ

รายการแข่งขัน
การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6

รางวัล
เหรียญทอง

นักเรียนที่แข่งขัน
ครูควบคุม
1. นางสาวกชกร อาไพ
1. นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สมัย
2. นางนิตยา วิเศษสังข์
3. นางสาวจิราวัลย์ ยืนยาว
3. นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์
4. นางสาวชฎาพร ชินศรี
4. นายวรพจน์ นาคถมยา
5. นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
5. นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจ
6. นายธนาวุธ ทองใบ
7. นายประดิษฐ์ สายทอง
8. นางสาวปริมประภาพร กอง
แก้ว
9. นายพงษ์ศิริ แก้วตาปี
10. นายภพกฤต ธูปอินศิริ
11. นายยุทธพิชัย มีเคน
12. นายวิทวัส กระมล
13. นายศตวรรษ ศรีอินทร์
14. นายศรลักษณ์ ผลบุญ
15. นางสาวสราลี ปราศจาก
16. นางสาวสิรินุช ถิลา
17. นางสาวสุขพรรษา ศรีนา
18. นางสาวสุธารัตน์ สวรรณทอง

19. เด็กชายอัครพล เนาวบุตร
20. นายอิสระ เติมใจ

รายการแข่งขัน
การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.
6

รางวัล
เหรียญทอง

นักเรียนที่แข่งขัน
1. นางสาวกัลชุญา โตมร
2. นายกิจสุพัฒน์ เข็มทอง
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองทับ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ จันทะเสน
5. นายชัชวัสส์ วุฒิยากรณ์
6. นายชัชวาลย์ สมบัติ
7. นางสาวธารารัตน์ บุญภักดี
8. นายปณิธาน เทียมสิงห์

ครูควบคุม
1. นายบุญทรัพย์ สมใจ
2. นางบุษกรณ์ พรหมพิลา
3. นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน
4. นางสุดา
จันทร์ รัตนโกสินทร์
5. นางไพลี จันทร์นิยม

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3

เหรียญทอง

9. นางสาวพัชราภา แสงแย้ม
10. นายพิสิทธิ์ ตวนบุตร
11. นายวศิน สิงห์ชมภู
12. นายวัทนพร กองแก้ว
13. นางสาววิภาพร แสงแย้ม
14. นายสหรัฐ สุขพิศาล
15. นางสาวสุปรียา งามแสง
16. นางสาวสุภัสสร ศรีโพน
ทอง
17. นายอนุชิต คาล้วน
18. นายอรรถชัย เหล่านอก
19. นางสาวอุไรวรรณ สุภเกตุ
20. นางสาวเจนจิรา คาผง
1. เด็กหญิงชุติมณฑน์ มือทอง
2. เด็กชายไชยปรัชญา คาโสภา

นางนิธนิ ันท์ ธนะจิตต์สิน

ปีการศึกษา 2555
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
รายการแข่งขัน
ละครประวัติศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

นักเรียนที่แข่งขัน
1. นางสาวเจษฎาภร สมบัติมาก
2. นางสาวอารยา ดารา
3. นางสาววิมลวรรณ ศรีเสน
4. นางสาวภนิดา นามฤทธิ์
5. นายอรรถชัย เหล่านอก
6. นายโยธิน ชัยอาสา
7. นางสาวปฐมาวดี วงศ์ล้อม
8. นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรธาดา
9. นายวุฒิชัย ไชยฤทธิ์
10. นายจักรกฤษณ์ ฤทธิ์เดช
11. นางสาวสุชาดา หงส์จันจันทร์
12. นางสาวพรรณณิดา พาราฤทธิ์

สวดมนต์แปล

รายการแข่งขัน
ละครคุณธรรม

เหรียญทอง

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

13. นายกิจสุพัฒน์ เข็มทอง
14. นายพิสิทธ์ ตวนบุตร
15. นายชัยวัสส์ วุฒิยาภรณ์
16. นายสุรัตน์ ผ่ายผล
17. นายอนุชิติ คาล้วน
18. นางสาวบุญวิจิตร พันธ์บุตร
19. นายสหรัฐ สุขพิศาล
20. นางสาวอุไรวรรณ สุภเกตุ
1. น.ส.สิริวรัญญา พิลาทอนธนินทร์
2. นางสาวชนกนาถ พลยศ
3. นางสาวกตัญชลี สุระเสน
4. นางสาวบุญยนุช พิศิษฐ์โชค
5. นางสาวอรอุมา แทนคา
6. นางสาวศิรประภา กองรักษา
7. นางสาวพัชราวรรณ วรรณทวี
8. นางสาวจินตนา สีหากุล
9. นางสาวนัจนันท์ สารศรี
10. นางสาวบุษบา ศาสดา
นักเรียนที่แข่งขัน
1. นางสาวจินต์จุฑา วิสุทธิประภา
2. นางสาวกชกร อาไพ

มารยาทไทย ม.ต้น

เหรียญทอง

3. นางสาวชฎาพร มรรคสันต์
4. นายวิทวัส กมล
5. นางสาวอัญชนา นาราศี
6. นางสาวสุธารัตน์ สุวรรณทอง
7. นางสาวสุขพรรษา ศรีนา
8. นายภพสรรค์ วจีสุนทร
9. นายธนาวุธ ทองใบ
10. นายศตวรรษ ศรีอินทร์
11. นายอิสระ เติมใจ
12. นายยุทธพิชัย มีเคน
13. นางสาวจิราวัลย์ ยืนยาว
14. นางสาวชฎาพร ชินศรี
15. นายธนดล สารบูรณ์
16. นายพงศธร บุญชู
17. นายพงษ์ศิริ แก้วตาปี
18. นายศรลักษณ์ ผลบุญ
19. นายประดิษฐ์ สายทอง
20. เด็กชายอัครพล เนาวบุตร
1. เด็กชายไชยปรัชญา คาโสภา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์ มือทอง

รายการแข่งขัน
แข่งขันตอบปัญหาวันรพี โดยศาล
เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ
แข่งขันตอบปัญหาโครงการธรรมะ
วัยใสใส่ใจเข้าวัด โดยโรงเรียนวัด
หลวงวิทยา
แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับ
รัฐสภา

รางวัลที่ได้รับ
รับรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนที่แข่งขัน
1. นางสาวพิชราภา แสนกล้า
2. นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

1. นางสาวธิดารัตน์ วันทะวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ ครัวกระโทก

รองชนะเลิศตัวแทน
สพม. 28

1. นส. ภานุชนาถ มัคนา
2. นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2557
ผลงานนักเรียน
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ชั้น

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันร้อยกรอง ชิง
รองชนะเลิศ
นางสาวชรัญญา นันทะโคตร
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ อันดับ 1 เกียรติ นางสาวละอองดาว นามเกษ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
บัตรและเงิน
นางสาวชลิตตา ชาวนา
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ รางวัล 3,000
นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์
และสังคมศาสตร์
บาท
นางสาวรัตติญา อุดมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เด็กหญิงอสมาภรณ์ นันทะโคตร
การประกวดเขียน
ชนะเลิศ
เรียงความ จัดโดย
เกียรติบัตร
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเงินรางวัล
1,500 บาท
การประกวดพูดสุนทร
ชมเชย ได้รับ
นางสาวบุษราคัม บุญส่ง
พจน์ โดยมหาวิทยาลัย
เกียรติบัตร
ราชภัฎศรีสะเกษ
พร้อมเงินรางวัล
1,000 บาท

ม. 6/1
ม. 6/1
ม. 5/4
ม. 4/6
ม. 6/15

นางสาวพรทิพย์ หาวิชิต
นางวราพร เจริญยุทธ
นางสาวจุธาภัค วรโคตร

ม. 2/2

นางสาวพรทิพย์ หาวิชิต

ม. 6/2

นางสาวจุธาภัค วรโคตร

 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การประกวด
เรียงความ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล
700 บาท

ด.ญ.นัยรัตน์ ทองทับ ม.3/6

นางสาวจุธาภัค วรโคตร

รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การประกวด
เรียงความ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การประกวด
เรียงความ
ระดับมัธยมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ.ดิษยา กิ่งทวยหาญ

นางสาวจุธาภัค วรโคตร

ได้รับเกียรติบัตรและเงิน

ม.3/6

รางวัล 500 บาท
ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

ด.ญ.วิราวรรณ โพธิ์ทอง

พร้อมเงินรางวัล 300

ม.3/6

นางสาวจุธาภัค วรโคตร

บาท

ตอนต้น
การประกวด

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร

นางสาวอุบลรัตน์ บุญทูล

เรียงความ

พร้อมเงินรางวัล 900

ม.5/5

ระดับมัธยมศึกษาตอน

บาท

ปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.รวิษฎาพร พันธุ์สวัสดิ์

ได้รับเกียรติบัตร

ม.5/15

นางสาวประมัย จิตตะโคตร์

พร้อมเงินรางวัล 700
บาท
 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การประกวดสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การประกวดสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 900 บาท

ด.ช.วสุ โพธิ์งาม

นางพรทิพย์ บุตรไชย

รองชนะเลิศอันดับ 2ได้รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
500 บาท

นางสาวชุติมา เพชรสุก

 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันเรื่อง
เล่าเร้าพลัง

ชนะเลิศ
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 1,500 บาท

นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์
ม. 4/6

นางสาวจุธาภัค วรโคตร

 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์

ชนะเลิศ ได้รับ

เด็กหญิงรัชรินทร์ สารพล ม. 3/6
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไทกุล ม. 3/5
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม ม. 3/9

นางพรทิพย์ บุตรไชย

เกียรติบัตร

 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

เรียงความ เรื่อง
ประชาธิปไตยเพื่อชาติ
ไทยที่มั่นคง

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงอสมาภรณ์ นันทะโคตร์
ม. 1/2

นางสาวพรทิพย์ หาวิชิต

 การแข่งขันตอบคาถาม สารานุกรมไทย สาหรับเยาวชนไทย ครั้งที่ 20 ได้เป็นตัวแทน จังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งขันระดับภาตะวันออกฉียงเหนือ
โดยสโมสรไลออนภาค E310

1. เด็กหญิง สุภาพร พลขันธ์

ม. 3/5

2. เด็กหญิง ศิรินภา หมื่นแสนพัน ม. 3/5
3. เด็กหญิง พรพรรณ เดชบุญ

ม. 3/5

ปีการศึกษา 2556
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ

ชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและ

นางสาวอรนุช ศูนย์ดา

พระมหากษัตริย์ พระบรมราชวงศ์ ตามโครงการ

เงินรางวัล 2,000 บาท

ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การแข่งขันประกวดกลอนสด วันที่ 26

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพรพรรณ เดชบุญ

กรกฎาคม 2556 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กหญิงศิรินภา หมื่นแสนพัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์
นางสาวชลิตตา ชาวนา
นางสาวอุบลรัตน์ บุญทูล

การแข่งขันประกวดคัดลายมือ วันที่ 26

รางวัลชมเชย

นางสาวจิตติพร ทองหล่อ

รางวัลเหรียญทอง

นางสาวชุตติมา เพชรสุก

กรกฎาคม 2556 2556 โดยมหาวิทยาลัย
รังสิต กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 29 มิถุนายน

นางสาวบุษราคัม บุญส่ง

2556 โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวชลิสรา อภิชญาชัยกุล

มัธยมศึกษา เขต 28
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 29 มิถุนายน 2556
โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28

รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
เด็กหญิงกานต์ชนก สมใจ

รายการแข่งขัน

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ วันที่ 15

รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร

เด็กชายวสุ โพธิ์งาม

กุมภาพันธ์ 2556 โดยศาลคดีเด็กและเยาวชน

และเงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร

นางสาวชุติมา เพชรสุก

และเงินรางวัล 2,000 บาท
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ วันที่ 13

นางสาวบุษราคัม บุญส่ง

กุมภาพันธ์ 2556 โดย กกต. ศรีสะเกษ

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 2,000

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ วันที่ 29

เข้าร่วมการแข่งขัน

นางสาวบุษราคัม บุญส่ง

รางวัลทีได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

มีนาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น
รายการแข่งขัน
การแข่งขันการจัดรายการโทรทัศน์ (VJ)

ชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงิน นางสาวชลิสรา อภิชญาชัยกุล
รางวัล3, 500 บาท
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยสนักงาน
รองชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงิน
นางสาวชุติมา เพชรสุก
วัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัล 2,500 บาท
การพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายวสุ โพธิ์งาม
การพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอน

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวชุติมา เพชรสุก

ชนะเลิศ เงินรางวัล

นายประภาส วงค์ราช

ปลาย
การเขียนเรียงความ หัวข้ออุตสาหกรรม

รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้า

12,000 บาท

ม.5/2

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.บุษราคัม มหาจันทร์
ม. 6/15

เงินรางวัล 8,000 บาท
การเขียนเรียงความระดับ ม.ปลาย
การเขียนเรียงความ ระดับม. ปลาย

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 1,500
บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวณัชชริญา ชินทอง
ม. 5/15

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส. สุลิตา บัวตูม

(เงินรางวัล 1,300 บาท)
การเขียนเรียงความ ระดับม. ปลาย

รางวัลชมเชย

น.ส.สุทานันท์ หลักงาม ม.6/2

(เงินรางวัล 500 บาท )
การประกวดบทร้อยกรอง ระดับม.ต้น
รายการแข่งขัน
การประกวดบทร้อยกรอง ระดับม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ. สุภาภรณ์ ซอนทรัพย์
ม.2/5

(เงินรางวัล 3,000 บาท)
รางวัลทีได้รับ
นักเรียนที่แข่งขัน
ชนะเลิศ
(เงินรางวัล 3,000)

การแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน

ชนะเลิศได้เป็นตัวแทน

ครั้งที่ 5 ของสโมสรไลออน์สากล ระดับภาค

ระดับภาคไปประกวด

น.ส. ชรัญญานันทะโคตร์
ม. 4/1
นางสาวชรัญญา นันทะโคตร์
ม.5/1

ระดับประเทศ
การพูดสุนทรพจน์ ระดับ ม. ปลาย

เหรียญทอง

นางสาวชุติมา เพชรสุก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับภาค

ม. 5/10

ตะวันออกเฉียงเหนือ
การพูดสุนทรพจน์ ระดับ ม.ปลาย ของ

รางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

นางสาวบุษราคัม บุญส่ง ม.
5/2
นางสาวชุติมา เพชรสุก ม.
5/10 นางสาวกาญจนา จารศรี
ม. 5/10

เรียงความ เรื่อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ชนะเลิศและเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

เรียงความ เรื่อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ชนะเลิศ

นางสาวกิตติวดี เพียรภูเขา
ม. 5/15

เรียงความ เรื่อง จังหวัดของฉันในปี 2020 ของ

รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่

กระทรวงมหาดไทย

เกียรติยศ

นางสาวบุษราคัม มหจันทร์
ม. 6/15

กิจกรรมการแข่งขันร้อยกรอง ชิงถ้วย

รางวัลชมเชยได้รับเกียรติ

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เด็กหญิงปิยฉัตร วังสาเภา
ม. 1/2

นางสาวชรัญญา นันทะโคตร
ม. 5/1
นางสาวละอองดาว นามเกษ
ม.5/1

นางสาวชลิตตา ชาวนา ม.
4/4 นางสาวรัตติญา อุดม
ทรัพย์
ม.5/15

ปีการศึกษา 2555
รายการประกวดแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. เขียนเรียงความเรื่อง
“พระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงต่อพสก
นิกรบ้านฉัน”
(15 มิ.ย. 55)

- รางวัลชนะเลิศ
(เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร)
- รางวัลชมเชย
(เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร)
- รางวัลชมเชย

น.ส. บุษราคัม มหาจันทร์
ม. 5/15
น.ส. บุญยนุช พิสิษฐ์โชค
ม. 5/4
น.ส. สุทานันท์ หลักงาม
ม. 5/2

หน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน
จังหวัดศรีสะเกษ

(เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร)
2. ร่วมโครงการกล้า
คัดเลือกร่วมโครงการ 1.น.ส.ภานุชนารถ มัคนา ม. 6/1 บริษัท ซีพีออลล์
วรรณกรรม
ระดับประเทศ
2. น.ส.บุษราคัม มหาจันทร์
จากัด (มหาชน)
ม. 5/15
3. การประกวดการอ่าน
รางวัลชมเชย
น.ส. มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ม. 6/1
ธนาคารออมสิน
ทานองเสนาะ ธนาคาร
นายประดิษฐ์ สายทอง ม. 5/11
สานักงานใหญ่
ออมสิน
ด.ช.ปวีณ แสวงผล ม. 2/11
กรุงเทพฯ
ด.ญ.ธันวาพร ถาวร ม.1/4
4. การประกวดคัดลายมือ รางวัลชมเชย (300 บาท น.ส. สุธิดาวัลย์ อนันตสุข ม. 5/2 สานักวัฒนธรรม
และการประกวดอ่าน
พร้อมเกียรติบัตร)
น.ส. มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ม. 6/1
จ.ศรีสะเกษ
ทานองเสนาะเนื่องใน รางวัลชมเชย (300 บาท
วันภาษาไทย
พร้อมเกียรติบัตร)
5. ยอดเพชรมงกุฎ 55
รางวัลชมเชย (1,000
ด.ญ. ปวิชญา โล้เจริญรัตน์
โรงเรียนสันติราษฎร์
บาท พร้อมเกียรติบัตร)
วิทยาลัย กรุงเทพฯ
6. การแข่งขันโต้วาที
รางวัลชมเชย (1,000
นายวรัญญู บุญเย็น ม. 5/1
สานักงานศาล
บาท พร้อมเกียรติบัตร)
นายณัฐนันท์ ศรีสง่า ม.5/15
ยุติธรรมกรุงเทพ
น.ส.อรอุมา แทนคา ม.5/15

รายการประกวดแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

7. เล่าเรื่องจากภาพ
รางวัลชนะเลิศ
ประทับใจ
(2,000 บาท พร้อม
พระมหากษัตริย์และ
เกียรติบัตร)
พระราชวงศ์ ตาม
โครงการ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
8. อบรมขยายผล กล้า ผลงานงานเขียนเรื่องสั้น
วรรณกรรม : เรียนรู้สู่
โลกเรื่องสั้น สารคดีและ
กวีนิพนธ์
9. การพูดสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ
ม.4-5
10. การพูดสุนทรพจน์
เข้าร่วมการแข่งขัน
ม.4-5
11. การพูดสุนทรพจน์
รางวัลเหรียญทอง
ม. ปลาย
12. การพูดสุนทรพจน์
ม.4-5

รางวัลชนะเลิศ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
น.ส. อรนุช ศูนย์ดา ม. 5/3

หน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

น.ส. ภานุชนารถ มัคนา

บริษัทซีพี ออลล์
จากัด (มหาชน)

น.ส.บุษราคัม บุญส่ง

กกต. จังหวัดศรีสะเกษ

น.ส.บุษราคัม บุญส่ง
น.ส.บุษราคัม บุญส่ง

ศูนย์ประชาธิปไตย
จังหวัดขอนแก่น
สพม. 28

น.ส.บุษราคัม บุญส่ง

กกต. จังหวัดศรีสะเกษ

13. การพูดสุนทรพจน์
ม.ปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.ชุติมา เพชรสุก

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จ.ศรีสะเกษ

14. การประกวดพูดสุนทร
พจน์ ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัด
15. การประกวดนักข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทออทิสติก
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง

ด.ญ. กานต์ชนก สมใจ ม. 2/4

สพม. 28

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง

ด.ช.ปุญญพัฒน์ รวยสูงเนิน
ม. 2/7

สพม. 28

รายการประกวดแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

16. การประกวดนักข่าวรุ่น
เยาว์ ประเภทออทิสติก
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ด.ช.ปุญญพัฒน์ รวยสูงเนิน
ม. 2/7

หน่วยงานที่จัด
ประกวดแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ

17. การประกวดนักข่าวรุ่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เยาว์ ประเภทออทิสติ
กระดับชาติครั้งที่ 62
18. การประกวดพูดสุนทร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
พจน์ เฉลิมพระเกียรติ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท)
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ ม. ต้น
หัวข้อ “ความเมตตา เป็น
คุณธรรมนาความสุข”
19. หนังสือเล่มเล็กม. ต้น
รางวัลระดับเหรียญทอง

20. การอ่าน ม.ต้น
21. การแต่งกาพย์ยานี 11
งานแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่

รางวัลระดับเหรียญเงิน
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ลาดับที่ 3

ด.ช.ปุญญพัฒน์ รวยสูงเนิน
ม. 2/7

สพฐ

ด.ช.วสุ โพธิ์งาม ม. 1/9

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ

ด.ญ.ปิยพร ป้องกลาง
ด.ญ. ชลิตา ชาวนา
ด.ญ. กัณห์ชรี โคตรสุข
ด.ญ. อภิสรา ปาณะดิษฐ์
ด.ญ. ณัฐกานต์ ครองกุฎิ ม.
2/4
ด.ญ. สุภาวดี พลธรรม ม. 2/4

สพม. 28

น.ส. ชรัญญานันทะโคตร์
นายพงษ์สิทธิ์ หอมสมบัติ
ม. 4/1

สพม. 28

สพม. 28
สพม. 28

62 ปีการศึกษา 2555
ระดับ สพม. 28
22. การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์
งานแข่งขันทักษะวิชาการ

รางวัลระดับเหรียญทอง
ลาดับที่ 2

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
62 ปีการศึกษา 2555
ระดับ สพม. 28

รายการประกวดแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

23. การเขียนเรียงความ เรื่อง
“การศึกษาที่ฉันต้องการ”

รางวัลดีเด่น

ด.ญปวริศา พรหมชาติ
ด.ญ.นภัสสร อาสนทอง
ม. 2/11
น.ส. กนกพิช บุญอ่อน ม.6/15
ด.ญ. วาสนา รจนัย ม.3/1

24. การอ่าน (ม.ปลาย)
25. เรียงความและคัดลายมือ
(ม.ต้น)
26. เรียงความและคัดลายมือ
(ม.ปลาย)
27. ท่องอาขยานทานองเสนาะ รางวัลระดับเหรียญทอง
(ม.ต้น)
28. ท่องอาขยานทานองเสนาะ รางวัลระดับเหรียญทอง
(ม.ปลาย)
29. หนังสือเล่มเล็ก (ม.ปลาย) รางวัลระดับเหรียญทอง

หน่วยงานที่จัด
ประกวดแข่งขัน
สถาบันยุวโพธิชน

สพม 28
สพม. 28

น.ส.บุษราคัม มหาจันทร์
ม.5/15
ด.ญ.ธันวาพร ถาวร ม.1/4

สพม28
สพม.28

น.ส.มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ม.6/1

สพม.28

น.ส. กัณนิดา ทองติด

สพม.28

น.ส.วรรณภา สุนุรัตน์
น.ส.สุพรรษา ศรีนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทบริดสโตน
รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

โครงการเยาวชนสานฝัน “นักประดิษฐ์

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและ

นายอธิวัฒน์ สุวรรณคา

น้อย”

ทุนการศึกษาในระดับปริญญา

นายอรรถชัย สุวรรณคา
นายสุพิพัฒน์ ศรีคา

 “เทศกาลหนังแมงคาม” จัดโดยโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การประกวดหนังสั้น

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล
Popular Vote

นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณพงษ์
นายสิริพัขร สุราวุธ
นายสิทธิรัฐ นาคถมยา
นายนิพิฐ บุญชู
นายจิรานุวัฒน์ สะอาดบุตร

 การแข่งขัน
รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

การ์ตูนแอนิเมชั่น

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

เด็กชายมนตรี นรสิงห์
เด็กหญิงศิรประภา กลวยทอง

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

เด็กชายกันตพงศ์ ทรงงาม
เด็กชายปวเรศ พลเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

เด็กชายศักดิ์พิเชฐ วุฒิอมรศักดิ์
เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองสมบัติ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

นายนิพิฐ บุญชู
นายชรินทร เกิดดี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

เป็นตัวแทนศรีสะเกษ กลุ่ม 1

สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

สร้าง webpage ประเภท Text Editor
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

ชนะเลิศรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง

เด็กหญิงศิริกาญน์ดา ปราศจาก
เด็กหญิงธนกร สาลี
นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม
นางสาวปิยมณี เมืองโครต

เป็นตัวแทนศรีสะเกษ กลุ่ม 1

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

สร้าง webpage ประเภท web Editor

เด็กชายธีรภัทร์ อันทะชัย
นายสหรัถ งอมสงัด

สร้าง webpage ประเภท cms

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เป็นตัวแทนศรีสะเกษ กลุ่ม 1
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองรอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เด็กชายศุภชัย จันทะเสน

เด็กหญิงนาถนที ดวนสูง

เป็นตัวแทนศรีสะเกษ กลุ่ม 1
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

นายโชติชญาน์ บุญมาก
นายจิรเมธ สหธรรมมิกะชาติ

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทราวดี มณีนิล
เด็กชายเทวพร พรรหารวุฒิไกร
เด็กชายณัฎฐภัทร โพพิพัฒน์

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์

เกียรติ บัตรระดับเหรียญเงิน

นางสาวจุฬาลักษณ์ โคกกลาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นตัวแทนศรีสะเกษ กลุ่ม 1

นางสาวชนันสิริ กิ่งทวยหาญ
นายอุทัย บัวดี

การตัดต่อภาพยนตร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณพงษ์
นางสาววนิดา กมลจิตร์

การแข่งขันอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

รางวัลผลงานผ่าน

เด็กชายสิทธิชัย แก้งเขียงสนิท
เด็กชายกฤษณไกร อ่อนเกษ
.

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชั้นม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กหญิงวิลัยพร สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร น้อยมิ่ง

1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
2. นางสาวผอบทอง สุจินพรัหม

3. เด็กหญิงฐาปณี สิงหาอาจ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ

รางวัลเหรียญ

1. นางสาวนัฐสิมา สร้อยศรี

1. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคา

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ทอง ลาดับที่ 12

2. นางสาวทัศจริยา ทองมันปู

2. นางอุไรวรรณ เพื้อก่า

3. นายวิทวัส พรรณา
รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ม.4- ม.6
การแข่งขันจักสานไม้
ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3

เหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงกนกวรรณ คาจันทร์

1. นายวิโรจน์ วรรณชัย

2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เสาเวียง
3. เด็กหญิงวราลักษณ์ สอนจาปา

2. นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่
1
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

การแข่งขันจักสานไม้
ไผ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นางสาวศิริลักษณ์ ไชยปัญญา
1. นางยุพิน จันทร์ศรี
2. นางสาวสุพรรษา โนนขุนทด 2. นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท
3. นางสาวเจนจิรา รัตนะ
1. เด็กชายชัยวัฒน์ พรมใบ
2. เด็กชายธนาธิป พรตรัยมาศ
3. เด็กชายเจตภานุ นามวงษ์

1. นายบัณฑิตย์ เขตสกุล
2. นายยุวพล แสงวงศ์

1. นายพณัฐ เบ้าทอง
2. นางสาวสุภนิดา เสนคราม
3. นางสาวสุกุลนันท์ วงศ์พิมศ์สร

1. นายยุวพล แสงวงศ์
2. นายบัณฑิตย์ เขตสกุล

การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพร
ระดับชั้น ม.4 –ม.6

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ
ระดับชั้น ม.4-ม.6

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้นม.1-ม.3

เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ตัวแทน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

1. เด็กหญิงอรวรรณ สุธารส
1. นางนันท์ภัส อุบลพงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี ประชาราษฎร์
3. เด็กหญิงปิยะพร วันยุมา
4. เด็กหญิงสุนิตา จันตะ
5. เด็กหญิงโฉมวิไล ขันเขตร
6. เด็กหญิงธิดาพร คงสมมนต์
1. นางสาวบุษยา วงศ์ละคร
1. นางจรรยา อิ่มวุฒิ
2. นางสาวสุกฤตา ไฮ้กัญญา
2. นางนันท์ภัส อุบลพงษ์
3. นางสาววชุตินันท์ มณีพงษ์
4. นางสาวณิชากร ไผ่ม่วง
5. นางสาวทิพวรรณ โพธิ์ขาว
6. นางสาววาสนา ตาชู
1. เด็กหญิงวิลัยพร สีหะวงษ์
1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร น้อยมิ่ง
2. นางประสพสุข ระยับศรี
3. เด็กหญิงฐาปณี สิงหาอาจ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขัน
โครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น
ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัด
สวนแก้วระดับชั้น
ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูป
อาหาร
ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูป
อาหาร
ระดับชั้น ม.4-ม.6
การแข่งขันการทา
แกงมัสมั่น
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขัน
การทากระทงทอง
ระดับชั้น ม.4-ม.6

เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ตัวแทน
เหรียญทอง

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ ที่ 2
เหรียญทอง

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่
2
เหรียญทอง

1. นางสาวทิพวรรณ จันทร์แก้ว 1. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคา
2. นางสาวโสภิดา สมาน
2. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
3. นางสาวพรนภา สุทธิเสน
1. เด็กหญิงมลธิชา ขอบเขตต์
1. นายสมคิด บุญมะ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บรรลังก์
2. นางวัฒนา หาวิชิต
3. เด็กหญิงผกาภรณ์ บุญส่ง
1. นางสาวรุ่งทิวา เฉลิมพล
1. นายสมคิด บุญมะ
2. นางสาวอริสรา ศรีวัฒนทรัพย์ 2. นางสาวผอบทอง สุจินต์พรัหม
3. นางสาวพิมผกา ทนุพันธ์
1. เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิ์เดช 1. นางประสพสุข ระยับศรี
2. เด็กหญิงอังคณา ประชาราษฎร์
2. นางอุไรวรรณ เพื้อก่า
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อ่อนสังข์
1. นางสาวชฎาพร มรรคสันต์
1. นายวิชิต มั่นใจ
2. นางสาวณรากร กลีบนิมิตร
2. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
3. นางสาวพรนิชา พาลาเลิศ
1. เด็กชายสิทธิชัย ชาญชิตร
1. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
2. เด็กหญิงศิรินภา นาคสิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอารยา โคตระวงศ์
1. นางสาววรัญญา นัยนิตย์
1. นางสาวยุวดี คุณสม
2. นางสาวอรัญญา เขียวสะอาด 2. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
3. นางสาวเกษราภรณ์ ดวงแก้ว

การแข่งขันการ
ทาอาหารคาวจาน
เดียว(ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน
(ขนมไทย)
ระดับชั้นม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ เพชรฎา
3. เด็กหญิงศิรินดา เทพอิสระ

1. นางสาวยุวดี คุณสม
2. นางจรรยา อิ่มวุฒิ

เหรียญเงิน

1. นายธนพงษ์ สุแก้ว
2. นายธีรภัทธ์ อินทะชัย
3. นายอดิศร กันตรี

นางสาววิภาพร ชิณะแขว

รายการแข่งขัน

เหรียญ รางวัล

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ม.4-ม.6

เงิน

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ม.1-ม.3

เงิน

6

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ควบคุม

1. นายธนพงษ์ สุแก้ว
2. นายธีรภัทธ์ อินทะชัย
3. นายอดิศร กันตรี

นางสาววิภาพร ชิณะแขว

รองชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต สุโพธิ์
อันดับที่ ๒ 2. เด็กชายคฑาทอง สีหะวงษ์

1. นายทองคา มากมี
2. นายบัณฑิตย์ เขตสกุล

3. เด็กชายชยุตพงศ์ ไชยปัญญา

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ม.4-ม.6

เงิน

5

1. นายธนวิชญ์ อรรคบุตร
2. นายมนตรี นรสิงห์
3. นายยศติศักดิ์ ลาภา

1. นายกิตติศักดิ์ พวง
สันเทียะ
2. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ

 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (แข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนสวนกุหลานนทบุรี)
รายการ

เหรียญ อันดับ

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3

เงิน

4

นักเรียน

ครู

1. ด.ญ.นพรัตน์ สมอินทร์
2. ด.ญ.ปาวลี พันธ์วิไล

1. นางสาววิภาพร ชิณะแขว

 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 แข่งขันแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
นครพนม – มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556
กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับ
ม.
ม.
ต้น ปลาย

ประเภท
เดี่ยว ทีม

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ชื่อคุณครูที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

(2D Animation)

กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับ
ม.
ม.
ต้น ปลาย

การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage

ประเภท CMS
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท 
ซอฟต์แวร์





1. เด็กหญิงนพรัตน์ สมอินทร์
2. เด็กหญิงปาวลี พันธ์วิไล

ประเภท
เดี่ยว ทีม

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวจิณห์จุฑา ปราบภัย
2. นางสาวนิรชา เจริญรัตน์

1. นางสาววิภาพร รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชิณะแขว

ชื่อคุณครูที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. นางสาวดารณี เหรียญเงิน
วัฒนปาณี
ลาดับ 18

2. นายกิตติศักดิ์
พวงสันเทียะ
1. นายสมชาย
เหรียญ
1. เด็กหญิงญาดา พรหมสาลี
พุทธเสน
ทอง

2. เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์ส่อง 2. นายกิตติศักดิ์ ลาดับ 10
พวงสันเทียะ
1. นางสาวสุภัทรา เหรียญเงิน
1. เด็กชายศรัณย์ภัทร เวียงสิมา
ชูสาย
ลาดับ 5
 2. เด็กชายสิทธิชัย แก้วเขียวสนิท
2. นางโสภา
3. เด็กหญิงสุทธาสินี พระพรหม
พิเชฐโสภณ

โครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์

1. นางสาวชนันสิริ กิ่งทวยหาญ
 2. นางสาวภัทราวดี มณีนิล
3. นายเทวพร บรรหารวุฒิไกร



1. นางสาวสุภัทรา เหรียญเงิน
ชูสาย
ลาดับ 11
2. นางโสภา
พิเชฐโสภณ

 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) แข่งขันแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร ระหว่าง
วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556

กิจกรรมการแข่งขัน

หุ่นยนต์อัตโนมัติ
หุ่นยนต์บังคับมือ

ระดับ
ม.
ม.
ต้น ปลาย



ปีการศึกษา 2555

ประเภท
เดี่ยว

ทีม



ชื่อคุณครูที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. นางโสภา
1. นางสาวอาภารัตน์ กิ่งบุตรโคตร
พิเชฐโสภณ
2. นายสุรเกียรติ งีเกาะ
2. นายวัชรา
3. นายรัชชานนท์ ฉิมฉ่า
สิงห์ชะฏา

เหรียญ
ทอง
ลาดับ
23

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
ที่

รายการ

1

สร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์

√

2

สร้าง webpage ประเภท
Text Editor

√

3

สร้าง webpage ประเภท
web Editor

√

4

สร้าง webpage ประเภท
cms

√

5 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟท์แวร์

ระดับ
ม. ต้น
ม. ปลาย

เหรียญ

นักเรียน

เข้าร่วมลาดับที่ 30

1. นายนิพิฐ บุญชู
2. นายชรินทร เกิดดี

√

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ลาดับที่ 56
เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ลาดับที่ 43
เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ลาดับที่ 50
เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับ 1
(เป็นตัวแทน)

1. นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม
2. นางสาวปิยมณี เมืองโครต
1. เด็กชายธีรภัทร์ อันทะชัย
2. นายสหรัถ งอมสงัด
1. เด็กหญิงนาถนที ดวนสูง
2. เด็กชายศุภชัย จันทะเสน
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ โคกกลาง
2. นางสาวชนันสิริ กิ่งทวยหาญ
3. นายอุทัย บัวดี

 ผลการแข่งขันกิจกรรมอื่นๆ ปี 2555

ที่
1

รายการ

รางวัล

นักเรียน

โครงการเยาวชนสานฝัน “นักประดิษฐ์น้อย ”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัทบริท

รางวัลชนะเลิศ

1. นายอธิวัฒน์ สุวรรณคา
2. นายนายอรรถชัย สุวรรณคา

สโตน
2

การประกวดหนังสั้น “เทศกาลหนังแมงคาม”

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล
Popular Vote
จัดโดยโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

1. นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณพงษ์

สะเกษ

2. นายสิริพัชร สุราวุธ
3. นายสิทธิรัฐ นาคถมยา
4. นายนิพิฐ บุญชู
5. นายจิรานุวัฒน์ สอาดบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 รางวัลแห่งความสาเร็จ/ผลการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจาปีการศึกษา 2556-2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงานที่จัด

รางวัล/การพัฒนา

1.

นางสาววราพร ชิณวงษ์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

2.

นายธวัชชัย นามอุดทา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

3.

นางสาวณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล

4.

นางสาววราพร ชิณวงษ์

วุฒิบตั รผ่านการอบรม
หลักสูตร”ศิลปะวิพิธทัศนา
บูรณาการ”
วุฒิบตั รผ่านการอบรม
หลักสูตร”ศิลปะวิพิธทัศนา
บูรณาการ”
วุฒิบตั ร/เข็มที่ระลึก
“ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
รุ่นที่10”

- สมาคมการ์ตูนไทย /
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
–บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)
มูลนิธิเอสซีจี 2014
วุฒิบตั รผ่านการอบรมหลักสูตร
ART CAMP

5.

นางสาวเปรมณัฎฐา ป้องกลาง

6.

นายธวัชชัย นามอุดทา

- สมาคมการ์ตูนไทย /
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
–บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)
- สมาคมการ์ตูนไทย /
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
–บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)

วุฒิบตั ร/เข็มที่ระลึก
“ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
รุ่นที่11”
วุฒิบตั ร/เข็มที่ระลึก
“ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
รุ่นที่11”

ที่
7.

ชื่อ-สกุล
นักเรียนระดับชั้นม.ต้น(ม.1-3)

หน่วยงานที่จัด
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟ
เวอร์เรจส์(ประเทศไทย)
จากัด
โครงการovaltine gift for
mom
ปีที่12

รางวัล/การพัฒนา
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
186 ผลงาน

ปีการศึกษา 2556
 การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสตรีสิริเกศช่วงชั้น
ที3่ -4ด้านทัศนศิลป์
ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

1

เขียนภาพไทยลงสีเอกรงค์

3

2

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์

4

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุธิตา ศรี
หวาด
นางสาววราพร ชิณ
วงษ์

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ1

3

เขียนภาพไทยประเพณี

3

เด็กหญิง นภัสสรณ์ คามูล

4
5

เขียนภาพไทยประเพณี
วาดภาพลายเส้น

4
3

6

วาดภาพลายเส้น

4

7

วาดภาพระบายสี

3

8

วาดภาพระบายสี

4

9
10.

“ ศิลป์สร้างสรรค์ ”
”ศิลป์สร้างสรรค์”

3
4

นายธวัชชัย นามอุดทา
เด็กหญิงวลีพร กอง
ค้า
นางสาวบุญฑริกา คา
ศรี
เด็กชายณัฐวุฒิ งาด
เกาะ
นางสาวเบญญาภา
วิญญะสา
เด็กชาย พงศ์
นายสุริยา งอมสงัด

ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

11.

ประติมากรรมลอยตัว

3

ชื่อ - สกุล
เด็กชายอภิชัย ชิณวงษ์
เด็กชายอภิชาต ชิณวงษ์
เด็กชายอภิสิทธิ์ คาดวงศรี

เหรียญทองชนะเลิศ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

12.

ประติมากรรมลอยตัว

4

13.

ภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ

3

1.นายคุณากร ดวงตา
2.นางสาวสุภาวรรณ
สุวรรณปรียา
3.นางสาวสุภาวดี บุตร
การ
1.เด็กชายศราวุฒิ โพธิ์ชัย
เด็กหญิงสุพัตรา ทองตัน

ครูผู้ควบคุม 1. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 2. นายเฉลียว ศิริดล

เหรียญทอง

เหรียญทอง

3. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ที่

รายการแข่งขัน

1 ขับร้องเพลงไทย-สากล
หญิง
2 ขับร้องเพลงไทย-สากล
หญิง

ช่วงชั้น

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

3

1. เด็กหญิงนิธินาถ ธรรม
รส
1. นางสาวกัณห์ชรี โคตร
สุข

เหรียญทอง

4

เหรียญทอง

3

4

ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์
หญิง
ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์
ชาย

ที่

3

1. เด็กหญิงธนาพร สิงห์
ดง

เหรียญทอง

4

1. นายพชร มงคล

เหรียญทอง

รายการแข่งขัน

5

ขับร้องเพลงไทย-สากล
ชาย
6. ขับร้องเพลงสากลหญิง
7.

ขับร้องเพลงสากลหญิง

ช่วงชั้น
3



ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ด้านการ
ขับร้องดนตรี

ชื่อ - สกุล

1. เด็กชายพงศกร นัย
นิตย์
3
1. เด็กหญิงนิธินาถ ธรรม
รส
4
1. นางสาวกัณห์ชรี
โคตรสุข
ครูผู้ควบคุม นายสุดใจ บุญข่าย

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม) ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ด้านการขับร้องดนตรี
ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1

ขับร้องเพลงไทย-สากล
หญิง
ขับร้องเพลงไทย-สากล
หญิง
ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์
หญิง
ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์
ชาย
ขับร้องเพลงไทย-สากล
ชาย
ขับร้องเพลงสากลหญิง

3

เหรียญทอง

3

1. เด็กหญิงนิธินาถ ธรรม
รส
1. นางสาวกัณห์ชรี โคตร
สุข
1. เด็กหญิงธนาพร สิงห์ดง

4

1 .นายพชร มงคล

เหรียญทอง

3

1. เด็กชายพงศกร นัยนิตย์

เหรียญทอง

3

1. เด็กหญิงนิธินาถ ธรรม
รส

เหรียญเงิน

2
3

4

5
6.

4

เหรียญทอง
เหรียญทอง

7.

ขับร้องเพลงสากลหญิง

4

1. นางสาวกัณห์ชรี โคตร
สุข
ครูผู้ควบคุม นายสุดใจ บุญข่าย

เหรียญทอง

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 ช่วงชั้นที่ 3 ด้านทัศนศิลป์
ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

1

ภาพไทยประเพณี

3

ชื่อ - สกุล

1. เด็กหญิงนภัสสรณ์ คา
มูล
ครูผู้ควบคุม นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

 ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ด้านดนตรีไทยวงอังกะลุง
ที่
1

รายการ
วงอังกะลุง

ช่วงชั้น
3-4

ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล
1. เด็กหญิงกุญธิดา
12. เด็กหญิงลักขณา
สาริโย
สวัสดิ์นะที
13. เด็กหญิงวลีรักษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์
วรรณะกมลโรจน์
พันธ์ศิริ
3. เด็กหญิงสุดาวัลย์ 14. เด็กหญิงกนกพร
ตรึงศักดิ์
ละครสี
15. เด็กหญิงกิตติวรา
4. เด็กหญิงชลธิชา
ขาวสะอาด
ลีไธสง
5 .เด็กชายวุฒิชัย 16. เด็กหญิงณัฐลาพรณ์
พรมจันทร์
พละพรม
6. เด็กหญิงนภัส โค 17. เด็กหญิงษัณสุดา
โนนสูง
ระศรี
7 .เด็กหญิงสิริลักษณ์ 18. เด็กหญิงสุรีพัฒน์
คาพะวา
วงศ์ทวี
19. เด็กหญิงสินนี าฏ
8. เด็กหญิงอรัญญา
ภักดีโชติ
ชมถิ่นสาราญ
20. เด็กชายวิทยาเดช
9. เด็กหญิงเบญจ
กิ่งเกษ
วรรณ มะเค็ง

รางวัล
เหรียญทอง

10. เด็กหญิงปวีณา
เอิบทวี
11. เด็กหญิงจันทรวดี
ศรีคา

21. เด็กหญิงพุทธรักษ์
ถาวร
22. เด็กหญิงเบญจวรรณ
แสง
ทับทิม

ครูผู้ควบคุม 1. นายประสพ ชารีนิวัฒน์
2. นายเฉลียว ศิริดล
3. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
4. นายสุดใจ บุญข่าย
5. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม
 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 ช่วงชั้นที่ 3 ด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

1

ราวงมาตรฐาน

3

1. เด็กหญิงวิจิตรา สีแดด
2. เด็กหญิงเกษตรา แสง
เวียน
3. เด็กหญิงธันยนิษฐ์ เหล่า
แค
4. เด็กชายกชกร สอนอาจ
5. เด็กชายชินกฤต แสง
ขาว
6. เด็กชายวิทวัส สุขะตะ
7. เด็กชายวีรภัทร เหมี่ยน
8. เด็กชายสราวุธ ชาวนา
9. เด็กหญิงวารีรัตน์ บุญ
ธรรม
10. เด็กหญิงนฤมล แสงใส
แก้ว
ครูผู้ควบคุม 1. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร

เหรียญทอง

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

 ช่วงชั้นที่ 3 ด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่
1

ที่

รายการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รายการแข่งขัน

ช่วงชัน้
3

ช่วงชั้น

ชื่อ - สกุล
1. เด็กหญิงเบญญาภา
จาปาเรือง
2. เด็กหญิงกัญญามล สุริโย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสง
กล้า
4. เด็กหญิงภรันยา โตอนันต์
5. เด็กหญิงภาวิด ผงกุลา
6. เด็กหญิงสุกัญญา พลขันธ์
7. เด็กหญิงสุภาชินี นาคภูมิ
8. เด็กหญิงอภิชญาสุดคาภา

ชื่อ - สกุล
9. เด็กหญิงนฤมล แสงใส
แก้ว
10. เด็กหญิงวารีรัตน์ บุญ
ธรรม
ครูผู้ควบคุม 1. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

รางวัลที่ได้รับ

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 ช่วงชั้นที่ 4 ด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่
1

รายการแข่งขัน
ราวงมาตรฐาน

ช่วงชั้น
4

ชื่อ - สกุล
1. นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์นอย
2. นางสาวทัศสิณา ธรรม
โคตร
3. นางสาวรัชดาภาณ์ พิศรูป
4. นางสาวศิริวรรณ มิถุนดี
5. นายฉัตรชัย กลิ่นจันทร์
6. นายธีระศักดิ์ ผิวงาม
7. นายประพิพล วิเศษวงชสา
8. นายอภิสิทธิ์ กิจมัน
9. นายธนากร บูญสุข
10. นางสาวกุลธิดา วงศ์ละคร
ครูผู้ควบคุม 1. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 ช่วงชั้นที่ 4 ด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่
1

รายการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ช่วงชั้น
4

ชื่อ - สกุล
1. นางสาวอรทัย เดื่อดิน
2. นางสาวกานต์ติมา สมโภชน์
3. นางสาวปภัสรา เชิดศิริ
4. นางสาวปริญญา ขึมสันเทียะ
5. นางสาวพัชริดา มังษา
6. นางสาววรภรณ์ ภาวัลย์
7. นางสาววาสนา รจนัย
8. นางสาวสรัลชณัฐ โพธิ์คา
ครูผู้ควบคุม 1. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

2. นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร

ปีการศึกษา 2555
 ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ด้านทัศนศิลป์
ที่
1

รายการแข่งขัน
เขียนภาพไทยลงสีเอก
รงค์
เขียนภาพไทยลงสีเอก
รงค์

ช่วงชั้น
3

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุธิตา ศรีหวาด

4

นายจารุกิต์ สีหบุตร

3

เขียนภาพไทยประเพณี

3

เด็กหญิงดาราพร คามูล

4

เขียนภาพไทยประเพณี

4

นายวิศรุต อยู่คง

5

วาดภาพลายเส้น

3

เด็กหญิงวลีพร กองค้า

2

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง
รับรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
เหรียญทอง

ที่
6

รายการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น

ช่วงชั้น
4

ชื่อ - สกุล
นางสาวบุฑริกา คาศรี

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

7

วาดภาพระบายสี

3

เด็กชายณัฐวุฒิ งาดเกาะ

เหรียญทอง

8

วาดภาพระบายสี

4

นางสาวปิยะพร ค่ายไธสง

เหรียญทอง

9

ไม่กาหนด

3

1. เด็กหญิงสุภาชินี นาคภูมิ

เหรียญเงิน

“ศิลปะสร้างสรรค์”

2. เด็กหญิงชนนิกานต์ ไกรรักษ์
3.เด็กหญิงเมธาวี สุขศิริ

10

ไม่กาหนด

4

“ศิลปะสร้างสรรค์”
11

ประติมากรรมลอยตัว

1. นางสาววราพร ชิณวงษ์

เหรียญเงิน

2. นางสาวรัตนาภรณ์ เพิ่มบุญ
3. นางสาวปวีณา สุขไชยญาติ
3

1. เด็กชายอภิชัย ชิณวงษ์

เหรียญทอง

2. เด็กชายอภิชาต ชิณวงษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์ คาดวงศรี
12

ประติมากรรมลอยตัว

4

1. นายสุริยา งอมสงัด

เหรียญทอง

2. นางสาวอภิญญา เย็นสมุทร
3. นางสาวเบญญาภา วิญญะสา
 ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ด้านขับร้องดนตรี

ที่
1

รายการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากลหญิง

ช่วงชั้น
3

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงกัณห์ชรี

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

โคตรรสุข
2

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง

3

เด็กหญิงธนาพร สิงห์

เหรียญทอง

ดง
3
4
5

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ชาย

3

เด็กชายพงศกร นัย

เหรียญทอง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ชาย
ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง

4

นายวรพล คานึง

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงมธุรส
มณฑาทิพย์

เหรียญเงิน

นิตย์

 ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ด้านดนตรีไทยวงอังกะลุง

ที่
1

รายการแข่งขัน
วงอังกะลุง

ชื่อ - สกุล
1. เด็กหญิงอรนุช ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงเจนจิรา สมดา
3. เด็กหญิงสุภาวดี ก้านท้าว
4. เด็กชายอรรถพล มีพันธ์
5. เด็กชายวุฒิชัย พละพรหม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์ศิริ
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์ วงศ์ทวี
8. เด็กหญิงอรัญญา ชมถิ่นสาราญ
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ มะเค็ง
10.เด็กชายปวีณ แสวงผล
11.เด็กหญิงจันทรวดี ศรีคา
12.เด็กหญิงลักขณา สวัสดิ์นที
13.เด็กหญิงศิริกันญารัตน์ เพิ่มทอง
14.เด็กหญิงศศิธร บุระกรณ์
15.เด็กหญิงกิตติวรา ขาวสะอาด
16.เด็กหญิงนพรัตน์ สมอินทร์
17.เด็กหญิงษัณสุดา โนนสู
18.เด็กหญิงสุรีพัฒน์ คาพะวา
19.เด็กหญิงสินีนาฏ ภักดีโชติ
20.นายภาคภูมิ พรมใบ

รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง

21.นายพีระพงษ์ พงษ์เกษ

 ช่วงชัน้ ที่ 3 ด้านเดี่ยวดนตรีไทย
ที่
1

รายการแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ่ม

ช่วงชั้น
3

ชื่อ - สกุล
เด็กชายปวีณ แสวงผล

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง

2

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

3

เด็กชายปวีณ แสวงผล

เหรียญเงิน

3

เดี่ยวฆ้องวงเล็ก

3

เด็กชายวุฒิชัย พละพรม

เหรียญทองแดง

ที่
4

รายการแข่งขัน
เดี่ยวซอด้วง

ช่วงชั้น
3

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงอรัญญา ชมถิ่น
สาราญ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

5

เดี่ยวซออู้

3

เด็กหญิงอรัญญา ชมถิ่น

เหรียญทอง

สาราญ
6

เดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ

3

เด็กหญิงจันทรวดี ศรีคา

เหรียญทองแดง

7

เดี่ยวระนาดเอก

3

เด็กหญิงษัณสุดา โนนสูง

เหรียญเงิน

 ช่วงชั้นที่ 4 ด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่
1

รายการแข่งขัน
“ราวงมาตรฐาน”

ชื่อ - สกุล
1. นายธีระศักดิ์ ผิวงาม
2. นายประนิพล วิเศษวงสา
3. นายปุริม ทรงกลด
4. นายปรเมศวร์ อธิภัทรานันต์
5. นายฉัตรชัย กลิ่นจันทร์
5. นางสาวรัตนาวดี สีทับทิม
6. นางสาวชลิสรา อภิชญาชัยกุล
7. นางสาวกุลธิดา วงศ์ละคร
8. นางสาวกายจนรัตน์ ก้อนทอง
9. นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์น้อย

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
1

รายการแข่งขัน
การแข่งขันเขียนภาพสีเอ
กนรงค์

ระดับชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสุธิตา ศรีหวาด

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

2

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กหญิงดาราพร คามูล

เหรียญทอง

3

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี

ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

นายวิศรุต อยู่คง

เหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา สพม. 28 ครั้งที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทกีฬา
กีฬาบาสเกตบอล

รุ่นอายุ (ปี) ประเภท
18 ปี

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

12 คน

เหรียญทอง

1. นายกฤษณชัย แพงยา
2. นายธนากร คาเพราะ
3. นายพรชัย คาเสมอ
4. นายนิรุติ จันทนา

บาสเกตบอล

ประเภทกีฬา

18 ปี

รุ่นอายุ (ปี) ประเภท

ทีม หญิง
12 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

รางวัลที่ได้รับ

5. นายชินชาญ บุญเยี่ยม
6. นายภานุพงษ์ ฝากสิน
7. นายชุติวัฒ กุศลคุ้ม
8. นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
9. นายจิราเมธ สหธรรมมิกชาติ
10. นายพงศกรร์ อัครบุตร
12. นายภูมัย
1. นางสาวขวัญชนก พรพันธ์
2. นางสาวสุวัจนี ทองบ่อ
3. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์ จินดาศรี
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไทกุล
6. เด็กหญิงหัถริยา จาปาขีด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์ แจ่มใส่
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีวัง
10. นางสาวสุรีพร จินดาศรี
11. นางสาวนันทพร ศรีจันทร์
12. นางสาวกิตติยากร สมสิน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

กีฬามวยสากล

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

สมัครเล่น

รุ่น 49 กก.

เหรียญทอง

กีฬามวยสากล

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

สมัครเล่น

รุ่น 51 กก.

เหรียญทอง

ทีมชาย
18 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

ฟุตบอล

18 ปี

18 ปี

นายณัฐพล นามวัน

นายเจนณรงค์ มีกุล

1. นายปิยะวัฒน์ ปานฝัก
2. นายจิรวัฒน์ แจ่มใส
3. นายกิติธัช ศรีคราม
4. นายฤทธิรงค์ บุษบา
5. นายจักรพรรณ เสาเวียง
6. นายมนต์สง่า สิงห์สิทธิ์
7. นายอดิศร สะอิ้งทอง
8. นายชัยฤทธิ์ สมขุดทด
9. นายภานุวัฒน์ บุญส่ง
10. นายณัฐพงษ์ เนตรวงศ์
11. นายเจนรบ สีแดด
12. นายอมรฤทธิ์ นาราช
13. นายปิยะ สมาน
14. นายพีระวิทย์ ฤทธิ์เดช
15. นายธีระนัย แจ่มใส
16. นายนพนัฐ เบ้าทอง

17. นายอภิสิทธิ์ โพธิราช
18. นายพงษ์ศิริ ศักดิ์เทวินทร์

ประเภทกีฬา
วอลเลย์บอล

รุ่นอายุ (ปี) ประเภท
18 ปี

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

12 คน

เหรียญทอง

1. นายฤทธิชัย วงษศิริ
2. นายรัชพล ทองดี
3. นายอัษฎาวุธ สารภี
4.นายภาคิน ศรีสว่าง
5.นายณัฐวุฒิ มณีโชคิ
6.นายธนธรณ์ ศรกุพันธ์
7.เด็กชายธีรภัทร สมเขาใหญ่
8.นายธีรวัฒน์ ธุสะดี
9.นายศุภชัย จันทะเสน
10.นายจุมพล เบ้านอก

วอลเลย์บอล

18 ปี

ทีมหญิง
12 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

วอลเลย์บอลชายหาด

18 ปี

ทีมชาย
2 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

11.นายวีรศักดิ์ ทุนพรมราช
12.นายพลชนะ ศรีชัย
1.นางสาวนิรุวรรณ์ สูงยิ่ง
2.นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์
3.นางสาวอทิตยา เสียงใส
4.นางสาวปุณยาพร สุพอ
5.นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์
6.นาวสาวรัชนีกร รัตโน
7.นางสาวณัฐริกา งอมสงัด
8.นางสาวแคทรียา ทองเลิศ
9.นางสาวอรพรรณ สุคะตะ
10.เด็กหญิงปาริชาติ สืเหลื่องงาม
11.นางสาวณิชารีย์ ภูอินน้อย
12.เด็กหญิงอารีรักษ์ อัมภรักษ์
1.นายอัษฎาวุธ สารภี
2.นายฤทธิชัย วงษ์ศิริ

วอลเลย์บอลชายหาด

18 ปี

ทีมหญิง
2 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

1. นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์
2.นางสาวปุณยาพร สุพอ

ประเภทกีฬา

รุ่นอายุ (ปี) ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.นายสัญชัย งอมสงัด
2.นายวรัญญ พรมศิริ
3.นายวัชรากร ผาคา
4.นายนพณัฐ บ้าทอง
5.นายมิเชล โบลเดอ
6.นายคุณากร ก่าแก้ว
7.นายตันติกร พรหมคุณ
8.เด็กชายดลกร ยุงประโคน
1.นางสาวธิดารัตน์ นวนิล
2.นางสาววรัญญา นัยนิตย์
3.นางสาวอาทิตยา เสียงใส
4.นางสาวกรอบแก้ว แต้มศรี
5.เด็กหญิงวราภรณ์ เควันดี
1.นายภาณุพงศ์ อิ่มเต็ม
2.นายภพกฤต ธูปอินศิริ
3.นายณัฐนัย คาตัน
4.นายพีรพล ทองมาก
5.นายปฏิภาณ ชุยโพธิ์น้อย
6.นายณัฐพงษ์ สุขล้อม
7.นายกฤษชนนท์ ภัทรธนพงศกร

กรีฑา

18 ปี

ทีมชาย
8 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

กรีฑา

18 ปี

ทีมหญิง
5 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

ฟุตซอล

18 ปี

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

14 คน

เหรียญทอง

8.นายผดุงเกียรติ ขันแก้ว
9.นายอนุชิต โสพัฒน์
10.นายพัลลภ ติ่งนางรอง
11.นายขวัญชัย สระทองล้วน
12.นายอโนชา จิตมาตย์
13.นายกฤตภาส อินทบุตร
14.นายณัฐชพงษ์ ทองทับ

ประเภทกีฬา
ฟุตซอล

รุ่นอายุ (ปี) ประเภท
18 ปี

ทีมหญิง
12 คน

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

1.เด็กหญิงอทิตยา รินทร
2.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลังกาทรง
3.นางสาวเบญจพร ดีพร้อม
4.นางสาวสไบทิพย์ ดวงศรี
5.นางสาวสุดารักษ์ จิตตโคตร
6.นางสาวขนิฐา พวงแก้ว
7.นางสาวสิรินยา เที่ยงจิตต์

เปตอง

18 ปี

เปตอง

18 ปี

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

4 คน

เหรียญทอง

ทีมหญิง
4 คน

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

8.นางสาวรุ้งลาวัลย์ สุปัน
9.นางสาววิจิตรา สาระ
10.นางสาวยุภาวดี วงวาลย์
11.นางสาวเจนจิรา คาลา
12.นางสาวปวีณา บุญทศ
1.นายธนทัต อิ่มเต็ม
2.นายสินเพชร บุญพบ
3.นายธวัชชัย ไชยหงส์
4.นายกาพล สุดคาภา
1.นางสาวศิริพร รินทร
2.นางสาวสรัญญา ดวงตะวัน
3.นางสาวธิดารัตน์ สระแก้ว
4.นางสาวณัฐลิตา ภาชู

 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดธนาคารออมสิน จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทกีฬา

รุ่นอายุ ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ชนะเลิศ ระดับ

1.นางสาวนิรุวรรณ์ สูงยิ่ง
2.นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์

(ปี)
วอลเล่ย์บอล

18 ปี ทีมหญิง
12 คน

เหรียญทอง

3.นางสาวอทิตยา เสียงใส
4.นางสาวปุณยาพร สุพอ
5.นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์
6.นาวสาวรัชนีกร รัตโน
7.นางสาวณัฐริกา งอมสงัด
ประเภทกีฬา

รุ่นอายุ ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ชนะเลิศ ระดับ

8.นางสาวแคทรียา ทองเลิศ
9.นางสาวอรพรรณ สุคะตะ
10.เด็กหญิงปาริชาติ สืเหลื่องงาม
11.นางสาวณิชารีย์ ภูอินน้อย
12.เด็กหญิงอารีรักษ์ อัมภรักษ์

(ปี)
วอลเล่ย์บอล

18 ปี ทีมหญิง
12 คน

เหรียญทอง

ปีการศึกษา 2556
 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ระดับประเทศ) จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทกีฬา

รุ่นอายุ
(ปี)

ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

เปตอง

ทีมชาย

ชนะเลิศ ระดับ

นายปฎิภาณ สีหะราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

3 คน

เหรียญทอง

นายประกาศิต เนืองสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
เด็กชายธวัชชัย ไชยหงส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

 กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทกีฬา

ประเภท

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

มวยสากลสมัครเล่นหญิง

รุ่นแบนตั้มเวท 54 ก.ก.

เด็กหญิงนรีรัตน์ อาคา

ยอดเยี่ยม BEST BOXER

 กีฬานักเรียน ส.พ.ม. 28 เกมส์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทกีฬา

ประเภท

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

มวยสากลสมัครเล่นชาย

รุ่นแบนตั้มเวท 51 ก.ก.

นายณัฐพล นามวัน

ยอดเยี่ยม BEST BOXER
 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมืองแพร่เกมส์ ณ จังหวัดแพร่
ประเภทกีฬา

ประเภท

มวยสากลสมัครเล่น

รุ่นฟลายเวท

รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เหรียญ
ทองแดง

นายณัฐพล นามวัน

ปีการศึกษา 2555
 กีฬา “สพม. 28” ครั้งที่ 2
ประเภทกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

มวยสากลสมัครเล่น

รุ่น 15 กก.

ชนะเลิศ

นายณัฐพล นามวัน

และรางวัลนักชกยอดเยี่ยม
รุ่น 54 กก.

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง

เด็กหญิงนรีรัตน์ อาคา

รุ่น 60 กก.

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงจิราภรณ์ กัลยาบุตร

เหรียญเงิน
รุ่น 42 กก.

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสันทนา ดวงตา

เหรียญเงิน
ประเภทกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

มวยไทยสมัครเล่น

รุ่น 60 กก.

รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน

เด็กหญิงสุชาดา กรไกร

 การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 31 จังหวัดจันทบุรี
ประเภทกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

กีฬาเปตอง

ทีมชาย 3 คน

รองชนะเลิศ

นายปฎิภาณ สีหะราช

ระดับประเทศ

นายประกาศิต เนืองสาย

เหรียญเงิน

เด็กชายธวัชชัย ไชยหงส์

