
 

 

 

**** ขอ้มลู ณ วนัท่ี 22 เมษายน  2564 

❖  โรงเรียน 
 
❖ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

❖ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  (วันที่ 1-5 เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติ 

     รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม   

          ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  

❖ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจำปี 2563 ระดับ 2 ดาว  
 

❖  บุคลากร 
❖ รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 

(ที่มา : http://www.sskpeo.moe.go.th/home/index.php?module=news&id=227) 
รายช่ือ รางวัล 

นางวิไล  กุยแก้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 

นางวลัย  นามวงศ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 

❖ ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 
(ที่มา : https://www.facebook.com/ksp.sisaket/posts/2156382511160585)  

รายช่ือ รางวัล 

นายเวโรจน์  ทองเถาว์ ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2563 
 

 
 

    รางวัลและความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจ  

ปีการศึกษา 
 2563 โรงเรียนสตรสีิริเกศ   



❖ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 (ปีท่ี 10) 
(ที่มา : www.โรงเรียนคำพ่อสอน.com) 

รายช่ือ รางวัล 

นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 
นายเวโรจน์  ทองเถาว์ 

นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 

 

❖ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

รายช่ือ รางวัล 
นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  
นายนิธิศ  สายเชื้อ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
นายเทพปทาน  สีแก้ว  รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
นางสุพัตรา  ไชยโชติ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางวรลักษณ์  สายเชื้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี            
ด้านบริหารจัดการ 

นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน 
 

 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางวลัย  นามวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ 

นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ 
 

 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน    

นางวิไล กุยแก้ว 
 

   ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

 

 

 

 



❖ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  (วันที่ 1-5 เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติ  

(ที่มา : http://awards62.obecawards.net/obec-nation 

          https://drive.google.com/file/d/1EGs4eBiYcnraDIsGhVXA_ryTmJp7D5wO/view )  

รายช่ือ รางวัล 
นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  
นายนิธิศ  สายเชื้อ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 
นายเทพปทาน  สีแก้ว รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

นางสุพัตรา  ไชยโชติ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ด้านบริหารจัดการ 

นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 

 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ด้านบริหารจัดการ 

นางวิไล กุยแก้ว 
 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  

ด้านบริหารจัดการ 
นายศักดิ์ชาย  เกษร 

 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



❖ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2563  
จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
(ที่มา : ที่ บ.พ. 054/2564 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2564) 

รายช่ือ รางวัล 

นางวิราวรรณ  ยกพล หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2563 

 

❖ รางวัล “เพชร สพม.28” เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564 

(ที่มา : http://www.sskpeo.moe.go.th/home/index.php?module=news&id=227) 

รายช่ือ รางวัล 
นายนิธิศ  สายเชื้อ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางระวีวรรณ  บุญาเลิศกีรติกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย 

 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางณฐอร  ตังนิธภัทร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

บุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ ผลงานนักเรียน 
❖ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก The 13th World Peace Ethics Contest (World-PEC) 2020  

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
The 13th World 
Peace Ethics 
Contest (World-PEC) 
2020 / Grade 7-9 
(English) 

First place 
winner  

Miss Naran Kotchompoo  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(EP/MEP) 

The 13th World 
Peace Ethics 
Contest (World-PEC) 
2020 / Grade 10-12 
(English) 

4th place Anunya Buasi    
15th place Sitthichai  Phumlamnao   

❖ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2021 ITMC-International.Talent Mathematics Contest.     
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์ ม. 3 
  

เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ ์ชูรัตน์  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

❖ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสองระดับประเทศ                                      
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที 
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

❖ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 
(ASMO THAI COMPETITION 2020) โดย ASMO THAI  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เหรียญทองแดง เด็กชายโชติพงษ ์ชูรัตน์  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ชมเชย เด็กหญิงปราณิศา พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง 

 



การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เหรียญทองแดง เด็กชายธราเทพ ติยวรนันท์  

ชมเชย เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน 
ด.ช.ภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เหรียญเงิน เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เหรียญทองแดง เด็กชายโชติพงษ ์ชูรัตน์  

ชมเชย เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุตต 
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง 

❖ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
  

 100 คะแนนเต็ม เด็กชายโชติพงศ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายปุญญพร โค้ววชิรเมธาสกุล 
เด็กหญิงกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์ 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม เด็กชายคมชาญ เขจรศาสตร์ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

❖ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญ

เงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC Northeastern English Contest) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย 

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Academic Contest) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เหรียญเงิน เด็กชายธนกฤต ฉัตรอมรวุฒิ  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

❖ นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2564 ระยะเวลา 1 ปี

การศึกษา 

โครงการ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเทศ ระหว่างวันที่ 
AFS นางสาวณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย  สหรัฐอเมริกา 4 สิงหาคม 2564 – 4 กรกฎาคม 2565 
AFS นายภัคนันท์  จรรยากรณ์  ฮังการี 20 สิงหาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2565 
AFS นางสาวภัทรภร  เติมทานาม  สวีเดน 4 สิงหาคม 2564 – 4 กรกฎาคม 2565 



โครงการ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเทศ ระหว่างวันที่ 
Edudee นางสาวฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์  แคนาดา 18 สิงหาคม 2564 –  เดือนกรกฎาคม 2565 

YES นายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน  สหรัฐอเมริกา 21 สิงหาคม 2564 – 11 มิถุนายน 2565 
YES นางสาวบุญสิตา  บุญเหลือ  อิตาลี 3 กันยายน 2564 – 17 กรกฎาคม 2565 

❖ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

เด็กและเยาวชน
ดีเด่น 

นางสาวณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย  คณะครูกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

 

❖ การแข่งขันสุนทรพจน์จีน “สะพานภาษาจีน ครั้งท่ี 13” รอบรองชนะเลิศ  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันสุนทรพจน์จีน เหรียญเงิน นายวีรภัทร  พุทธสวัสดิ์  นางสาวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร 

❖ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสองระดับประเทศ                                      
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที 
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

❖ การทดสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี
การศึกษา 2563  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์  คณะครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



❖ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ( 9th TMC : Thailand Mathematics Contest )      
โดยสมาชิกภาพสหภาพ TMC ประจำประเทศไทย 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ ์ชูรัตน์  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เหรียญเงิน เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน  
เหรียญทองแดง เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 

ชมเชย เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ 
เด็กหญิงจุฑาศินี  ประมวล 

 

❖ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกรอบ
แรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ผ่านการคัดเลือก เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี 

คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

❖ การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกรอบ
แรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

ผ่านการคัดเลือก เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 

คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

❖ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม  2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกรอบ
แรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ผ่านการคัดเลือก นายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
นางสาวนันท์นภัส  ญาณัปปสุต 
นางสาวกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ 
นางสาวกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์ 
เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ 
เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ 

คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 



 

❖ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
   โครงการห้องเรียน 
พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย 
  

ผ่านการคัดเลือก  นายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ 
  

คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

❖ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม  2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ 

ผ่านการคัดเลือก  เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ 
เด็กชายนวตพลพงศ์  เกสร 
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ (สำรอง) 
เด็กชายรชตภัทร  สอนพูด(สำรอง) 
  

คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

❖ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ครั้งที ่10 ณ 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 – 9 เมษายน  2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์  โรงเรียน
เครือข่ายกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงหนือตอน
ล่าง 

เหรียญทองแดง นายเจสัน  ชาวสวน 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
นายกิตติเชษฐ์  คำนึง 
นางสาวกัญญาวีร์  พานพรหม 
นางสาวธนัญพร  บุญสาร 

นางประภา สมสุข 
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
นายวัชระ  สิงห์ชฎา 
นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 

 

 



❖ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 10 

ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
ชายล้วน 

ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก 
เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี 
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ 
นายธนากร  ศรกุพันธ์ 
นายอัครินทร์ ทองไม้ 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
หญิงล้วน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์ 
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร 
นางสาวเจนิศา  สายเพ็ชร 
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ 
นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

❖ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
(ทีม WHAT HAPPEN)   
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE 
THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2021  
(ทีม WHAT HAPPEN)  
ไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

ชนะเลิศอันดับที่ 4  
ตัวแทนระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกชพร ธนินบุณยรัตน์ 
นางสาวสุพิชฌาย์  สังกษัตริย์ 
นางสาวพุธิตา  วงค์คำจันทร์ 
นางสาวพรนภัส  สมานชาติ 
นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง 
นางสาวนิภาพร  บุญสิงห์ 
นายชนกนันท์  เกษบุรมย์ 
นายธนารักษ์  บุษบงค์ 
นางสาวนิษฐกานต์  คำเพราะ 
นางสาววรัญญา  แก้วคำ 
นางสาวปริดา  พัดทอง 
นางสาวศิริลักษณ์  คำบุตตา 
นายบุณยวัทน์  แดงวิบูลย์ 
เด็กหญิงชลิตา  พัดทอง 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 



 
❖ การคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562  

โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่าง 10 – 24 มีนาคม 2563 
(ที่มา: http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_687.pdf) 

ศูนย ์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

คอมพิวเตอร์ นางสาวพิชชากร  ชลอวงษ์ คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

เคมี นายณัฐศิวัช  บุญมา 
ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กชายภูรินท์  รังสี 

เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย เด็กชายปาธานิน  ติยวรนันท์ 
นายนิติธร  พรหมพิลา 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2563  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ระหว่าง 12 – 26 เมษายน 2564 
(ที่มา: http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_1129.pdf) 

ศูนย ์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ชีววิทยา นางสาววิภาวี  บุญม ี
นางสาววิลาสินี  บุญมี 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน  ชาวสวน 
นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต 
นายสิทธิชัย  ภูมิลำเนา 
นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว  

ฟิสิกส์ นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายณภัทร  จงกฎ 
เด็กชายภูรินท์  รังสี 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร  

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายนิติธร  พรหมพิลา 
คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย  

เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 
คณิตศาสตร์ นายกัณฐกะ ณรงค์การดี 

เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต 
เด็กชายพีรดนย์  สุริยฉัตร 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

 

 

 



❖ การแข่งขัน 3x3 สิงห์ แชมเปียนชิพ ระดับภูมิภาค วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ จ.ขอนแก่น  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันบาสเกตบอล 
ประเภท 3x3 ทีมหญิง 

ชนะเลิศ นางสาวอัญชนา  วรรณทวี 
นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน 
นางสาวปายฟ้า  โนรินทร์ 
นางสาวลินลนี  เกษศิริ 

นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

❖ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขต 3 อีสานตอนล่าง   
ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กีฬาวอลเลย์บอล  ชนะเลิศ  

ตัวแทนภาค 3 
นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

กีฬาบาสเกตบอล 
ประเภท 3x3 ทีมหญิง 

ชนะเลิศ  
ตัวแทนภาค 3 

นางสาวอัญชนา  วรรณทวี 
นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน 
นางสาวปายฟ้า  โนรินทร์ 
นางสาวลินลนี  เกษศิริ 

นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

 
 
 
 
 
 



❖ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 ณ จ.นครพนม 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวอลเลย์บอล  ชนะเลิศ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 

นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ 
นางสาวอัมรัตน์  ยอดโพธิ์ 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

❖ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA.U. 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36)  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ จ.ชัยภูมิ  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวอลเลย์บอล
เยาวชน PEA.U. 18 ปี  

ชนะเลิศ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

 



❖ การประกวดสรภัญญ์ทำนองอุบลราชธานี ในหัวข้อ "105 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี " เนื่อง

ในวันงานราชภัฎวิชาการ ครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม "ราชภัฎ"        ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดสรภัญญ์
ทำนองอุบลราชธานี 
ประเภททีม  
ชายล้วน 5 คน 

รางวัลชนะเลิศ  
ได้รับโล่รางวัล 

นายนิธิพัฒน์  สันตะวงศ์    
นายอัตรินทร์  ทองไม้   
นายธนากร  ศรกุพันธ์   
นายวรดร  การพันธ์   
นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์    
นายศุภชัย  วิเชียร      

 นางผัสนี พานพรหม 

การประกวดสรภัญญ์
ทำนองอุบลราชธานี 
ประเภททีม  
หญิงล้วน 5 คน   

รางวัลชมเชย เด็กหญิงกนกวลัย  จันทพันธ์    
นางสาวรัตนตรัย  อ่อนเกษ    
นางสาวปริศนา  สายแก้ว    
นางสาวเจนิศา  สายเพชร    
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ   
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร      

นางไพลี จันทร์นิยม 

 

❖ การทดสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ( Science Test ) ประจำปีการศึกษา 2563                           

วันที่   6 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 
  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ชนะเลิศ เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิรเมธาสกุล คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ชมเชย เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ชมเชย เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ชมเชย เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน  

 


