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สารสนเทศปการศึกษา  2562 
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คํานํา 

สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ  ปการศึกษา  2562  ฉบับนี้  ไดรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและผลการ

ดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2561  ของโรงเรียนกันทรารมณ  ซ่ึงประกอบดวย  ขอมูลท่ัวไป  เกียรติประวัติ

โรงเรียน  โครงสรางการบริหาร  แนวทางการจัดการศึกษา  วสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค กลยุทธ  ขอมูล

นักเรียน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอมูลอาคารสถานท่ี  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร  

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู  แหลงเรียนรูตาง  ๆ   ผลการดําเนินงานตาง  ๆ  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม  ผลการทดสอบระดบัชาติ  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  ผลการประเมินการอาน  คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผลการ

ประเมินสมรรถนะ  ผลงานและความภาคภูมิใจ อันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการนําเสนอขอมูลเพ่ือรายงาน  

ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ  ผูบริหารโรงเรียน  กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ  คณะครู  และนักเรียน  รวมท้ัง

ผูเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล  รวบรวม  สรุปผลใหมีขอมูลท่ีสมบูรณและเปนปจจุบัน 

 

        โรงเรียนกันทรารมณ 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไป 1 
 ประวัติโรงเรียน 1 
 สัญลักษณประจําโรงเรียน 3 
 ท่ีตั้งของโรงเรียน 5 
 แผนผังโรงเรียน 6 
 คณะผูบริหารโรงเรียน 7 
 การติดตอส่ือสาร 8 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 9 

สวนที ่ 2 การบริหารและจัดโครงสรางการบริหาร 11 

 โครงสรางการบริหารงาน 11 
 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 12 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครอง  และครู 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกา 

12 
13 
14 

สวนที่  3  แนวการจัดการศึกษา 15 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ 15 
 ขอมูลจํานวนนักเรียน 17 
 ขอมูลน้ําหนักสวนสูงนักเรียน 22 
 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 38 
 ขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 39 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 47 
 ขอมูลอาคารสถานท่ี 51 
 ขอมูลงบประมาณ 53 

สวนที่  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 55 
 ขอมูลแหลงเรียนรู 55 
 สถิติการใชหองสมุด 56 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 57 
 ภาพอาคารสถานท่ี 61 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนที่  5 ผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ในปการศึกษา  2561 78 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  78 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 83 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET ) 84 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 88 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 97 
 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนส่ือความ 98 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 99 
 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ  5  ดาน 100 
 สถิติการใชหองพยาบาล   103 
 ผลงานความภาคภูมิใจโรงเรียนกันทรารมณ   105 
 ผลงานนักเรียน 

ผลงานครูผูฝกสอน 
106 
135 

 ผลการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   
ขอมูลศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

156 
167 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติโรงเรียน 

  

  โรงเรียนกันทรารมณ   เริ่มเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2499  เดิมสังกัดกองการ

มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ไดรับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  เปน

โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอกันทรารมย  เม่ือ พ.ศ  2499  โดยมี  นายสูรย  สุภาพ  เปนผูดูแล  ตอมา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้ง นายสิงคํา  สมหอม  ใหดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก   

 

 

พ.ศ.2546  เม่ือวันท่ี  7  กรกฎาคม 2546 โรงเรียนไดเปลี่ยนมาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต  1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
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พ.ศ.2553    โรงเรยีนกันทรารมณไดเปลี่ยนมาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (ศรีสะเกษและยโสธร)  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

พ.ศ.2562  ปจจุบัน นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ   ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการ

โรงเรียนกันทรารมณ 
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สัญลักษณประจําโรงเรียน 

ตราโรงเรียน 

 

 

 

                                 
                         

  

 

                                      

 

 

                                     

 

สีเขียว  หมายถึง  ความสุข  ความรมเย็น เปนสงา 

     สีเหลือง  หมายถึง  ความเปนผูมีปญญา ความกาวหนา  ความรุงโรจนแหงชีวิต 

 

 

ปรัชญา 

วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ 

“คนจักลวงทุกขได   เพราะความเพียร” 

 

“ดนตรี    กีฬา   วิชาการ” 
ศิษย ก.ร. ตองเกงเรียน   ไมเกเรและรักการกีฬา คําขวัญ 

อักษรยอช่ือ

 

“ก.ร.” 

สีประจําโรงเรียน เขียว  -  เหลือง 
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 ดอกไมประจํา

 

ดอกทองอุไร 

เอกลักษณโรงเรียน เรียนรู คู ICT 

 

อัตลักษณโรงเรียน กีฬาเดน  เนนจิตอาสา 

วัฒนธรรมองคกร 

 KTRR  -  Model 

K  = Knowledge    

ความรูเปนฐานในการวางแผนการทํางาน 

T  = Technology  

สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย 

R  = Re – Check  

มีการกํากับ  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

R  = Responsibility & Result  

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

แลกเปล่ียนเรียนรู  มุงสูการทํางานเปนทีม 

วงจรระบบ  
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ท่ีตั้งของโรงเรียน 

โรงเรียนกันทรารมณตั้งอยูท่ีละติจูด  15.1036 0N  ลองจิจูด  104.57538 0E   มีพ้ืนท่ี 35 ไร 1 งาน 83  

ตารางวา  ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนนประชารังสฤษดิ์ หมู  12 ตําบลดูน   อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ   ใน

เขตเทศบาลตําบลกันทรารมย  รหัสไปรษณีย  33130   โทรศัพท  0-4565-1143   โทรสาร  0-4565-1532   

เว็บไซต  www.kr.ac.th    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  krschool@thaimail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr.ac.th/
mailto:krschool@thaimail.com
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

หอ
งก

าร
เง

นิพั
สดุ

 

หองน้ํา 
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คณะผูบริหารโรงเรียน 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท  081-9767134   
 

 

นายพิวัฒน  ศรเพ็ชร  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน                                
รับผิดชอบกลุมบริหารงานท่ัวไป        
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน 
โทรศัพท 063-8368542   
 

  

นายอัครเจตน  สีหะวงษ  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน                    
รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ       
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา    
โทรศัพท 083-0921641 
 

 

 นางปฐมาวดี  ศรีชนะ   ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน   

      รับผิดชอบกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  

         โทรศัพท 085-6302283 

 

  
 นางสุพัตรา  ดาวหน   ตําแหนง  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน   

      รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล 

       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน 

        โทรศัพท 086-8739231   
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การติดตอสื่อสาร 

โรงเรียนกันทรารมณ   (KANTHARAROM  SCHOOL) 

โทร  0-4565-1143    โทรสาร  0-4565-1532   เว็ปไซต www.kr.ac.th                

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  krschool@hotmail.com 

รหัสโรงเรียน  10  หลัก  :  1033530897 

รหัส  Smis  8  หลัก   :   33012013 

รหัส Obec  6  หลัก   :   530897 

 

 

 

 

 

mailto:krschool@hotmail.com
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เกียรติประวัติโรงเรียน 

1.รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประจําปการศึกษา  2547 

2.โลเกียรติยศ  โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน  โรงเรียนแรกของประเทศไทย  ในป  พ.ศ.  2547 

3.โรงเรียนท่ีผานการประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จาก  สมศ. รอบท่ี  2  ในระดับ

คุณภาพดีมาก  ทุกมาตรฐาน 

4.ชนะเลิศประกวดผลงานดาน  ICT  ประจําป  2551  ภายใตหัวขอการพัฒนาส่ือ  ICT  อยางสรางสรรค  

และมีจริยธรรม  ไดรับทุนการศึกษา  20,000  บาท  พรอมโลประกาศเกียรติคุณ  ไดเขาอบรมหลักสูตร

คอมพิวเตอรและศึกษาดูงานดาน  ICT  ท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

5.ไดรับรางวัลดนตรีไทย  และวงโปงลางยอดเย่ียมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.มีความโดดเดนในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงการนักเรียนหางไกลสารเสพติด  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.รางวัลชนะเลิศประกวดยุวชนประกันภัย  ประเภทหนังส้ัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่องฝน 

9.รางวัลตัวแทนนักกีฑา  ด.ญ.ยศวดี  รจนัย  เปนตัวแทนเขาแขงขันกีฑาเยาวชนโลก  ท่ีประเทศสิงคโปร   

10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จักรยานเสือภูเขา  ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขา  ระดับนักเรียนแหง

ประเทศไทย 

11.ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุง ประเภท ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61   วันท่ี

26 เดือนมกราคม   พ.ศ.2555    

12.ปการศึกษา  2556  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class  

Standard  School)   

13.รางวัลชมเชย สถานศึกษาดีเดน  ระดับประเทศ  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย   ปการศึกษา  2557 

14.รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดีเดน ปการศึกษา  2557  จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

15.รองชนะเลิศ  อันดับ  2  สงเสริมการอานและการเขียนคุณคาวรรณกรรมแวนแกว  จากสํานักพิมพ

นานมีบุคส  ปการศึกษา  2558 
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16.รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE  AWARDS  ปการศึกษา  2557  จาก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  วันท่ี  29  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2559 

17.ชนะเลิศโครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ปท่ี 10 "โครงการจิกกะลาไมมีหนี้ชีวีพอเพียง"  ปการศึกษา  

2559 

18.รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   โครงการกรุงไทยตนกลา

สีขาว ปท่ี 10 "โครงการจิกกะลาไมมีหนี้ชีวีพอเพียง"  ปการศึกษา  2560 

19.รองชนะเลิศอันดับ1 มวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รุนน้ําหนักไมเกิน 48 

กิโลกรัม สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย  (นายปญณธร  มาพงษ ) ปการศึกษา  2561 

20.โรงเรียนกันทรารมณไดรบัรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office  

of the Basic  Education  Commission Quality Awards: OBECQA)  ปการศกึษา  2561 
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สวนท่ี  2  การบริหารและจัดโครงสราง 

การบริหาร 

โครงสรางการบริหารงาน 
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 

ช่ือ –  สกุล ตําแหนง ดํารงตําแหนง 
1.  นายสิงคํา  สมหอม ครูใหญ พ.ศ.  2499 - 2510 
2.  นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์    อาจารยใหญ พ.ศ.  2510 – 2520 
3.  นายณรงค  ไชยกาล ผูอํานวยการ พ.ศ.  2520 – 2521 
4.  นายกฤษณะ  ไกแกว ผูอํานวยการ พ.ศ.  2521 - 2523 
5.  นายเกษม  คําทวี   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2523 – 2524 
6.  นายวิรัตน  ศิริบูรณ    ผูอํานวยการ พ.ศ.  2524 - 2527 
7.  นายชาญณรงค  อินทรีย ผูอํานวยการ พ.ศ   2527 - 2529 
8.  นายเพ็ง  แสนโสม   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2529 - 2535 
9.  นายวิชัย  ศิริบูรณ    ผูอํานวยการ พ.ศ.  2535 -  2542 
10. นายพิชัย  พิทยาธรพิทักษ   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2542 -  2542 
11. นายเพ็ง  แสนโสม ผูอํานวยการ พ.ศ.  2542 -  2545 
12. นายฤทธา  นันทพันธ ผูอํานวยการ พ.ศ.  2545 -  2554 
13. นายเดชชัย  ดวงแสง ผูอํานวยการ พ.ศ.  2554 -  2560 
14. นายเย่ียม  ธรรมบุตร ผูอํานวยการ พ.ศ.  2561 –  ปจจุบัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.นายทวี  บุญพอ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ 
2.นายประสิทธิ์  บัวแยม ผูทรงคุณวุฒิ 

3.นางยุพดี  พลศักดิ์   ผูทรงคุณวุฒิ 

4.นางเริงจิต  จึงวิมุติพันธ  ผูทรงคุณวุฒิ          
5.นางวิไล  เดชบุรัมย  ผูทรงคุณวุฒิ 
6.พ.ต.อ.อุดร  มณีสาย  ผูทรงคุณวุฒิ 
7.นายพูนศักดิ์  บุญพอ ผูทรงคุณวุฒิ 
8.พระครูวินิฐปฺุญกิจ ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
9.พระครูโสภิตสารธรรม ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
10.นางนารี  อินทะสมบัติ ผูแทนผูปกครอง 
11.นายภัทรพงษ  ณ อุบล  ผูแทนศิษยเกา 
12.นางสราญ  แสงพันธ  ผูแทนองคกรชุมชน 
13.นายวันชัย  ย่ิงยงชัย ผูแทนองคกรปกครองสวนถิ่น 
14.นางธนพร  อาทิเวช ผูแทนครูโรงเรียนกันทรารมณ 
15.นายเย่ียม  ธรรมบุตร กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ 

1.นายเสาร  เจริญนิตย  นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ 

2.นายเย่ียม  ธรรมบุตร อุปนายกคนท่ี  1 

3.นายปญญา  ศรีสมภพ  อุปนายกคนท่ี  2 

4.นายพิวัฒน  ศรเพ็ชร  เลขาธิการสมาคม     
5.นางนฤมล  สินธุรัตน ผูชวยเลขาธิการสมาคม     
6.นางนิออนด  รอบคอบ ผูชวยเลขาธิการสมาคม 
7.นางวันทา  คําแควน เหรัญญิก 
8.นางสมใจ  คําศร ี ผูชวยเหรัญญิก 
9.นางสุพัตรา  ดาวหน ผูชวยเหรัญญิก 
10.นายสุดเขตต  สินธุรัตน นายทะเบียน 
11.นางณภัค  สิมณี  ผูชวยนายทะเบียน 
12.นางเมตตา  พลูสวัสดิ์ ผูชวยนายทะเบียน 
13.นางสุดใจ  วงศคูณ ปฏิคม 
14.นางเดนดวง  ยศวิจิตร ผูชวยปฏิคม 
15.นางสาวอุทัย  สิงหาภ ู ผูชวยปฏิคม 
16.นายวิชา  กิ่งทอง พัสดุ 
17.นายรัตนดิลก  คําเพราะ ผูชวยพัสดุ 
18.นายแสงทอง  บริสาร ประชาสัมพันธ 
19.นางกุลณพฤกษ  กีรติชัยเศรษฐ ผูชวยประชาสัมพันธ 
20.ร.ต.อ.ณัฐสิทธิ์  บัวจูม กรรมการ 
21.ด.ต.จรญู  สาโสธร กรรมการ 
22.นายทองจนัทร  ภาดี กรรมการ 
23.นางสาววาสนา  สะอาด กรรมการ 
24.นายณฤภง  ศรีละพล กรรมการ 
25.นายวีระศักดิ์  บาอินทร กรรมการ 
26.นางอุทิศ  พงษมณี กรรมการ 
27.นางสาวเตือนใจ  มีศรี กรรมการ 
28.นางหนูคิ้ม  โสลุน กรรมการ 
29.นางสุภัค  อัมภรัตน กรรมการ 
30.นายสุรศักดิ์  สืบสิมมา กรรมการ 
31.นางบุบผา  แสงทอง กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาโรงเรียนกันทรารมณ 

นายประมวล  สายสุย   นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนกันทรารมณ 

นายสุริชัย  คําศร ี กรรมการ 
นายปยะวัฒน  พละศักดิ์ กรรมการ 
นายพีรพล  บุญลา กรรมการ 
นายทวี  บุญพอ กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  สรรพศร ี กรรมการ 
นายนาวิน  สีหาบุตร กรรมการ 
นายอภิรัตน  ธรรมสุข กรรมการ 
นายวัฒนา  ปองเศรา กรรมการ 
นางพวงเพชร  บัวหอม กรรมการ 
นายอาวิรุทธ  สีดา เลขานุการสมาคม 
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สวนท่ี  3  แนวการจัดการศกึษา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ  

 วิสัยทัศน (Vision) 

โรงเรียนกันทรารมณเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  มุงสูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ (Mission) 

1.สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุมศักยภาพผูเรียนศตวรรษท่ี  21 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.สรางเครือขายความรวมมือภาคประชาชน  สนับสนุน  สงเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาประสงค (Goals) 

1.ผูเรียนมีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  มีทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต

และอาชีพ  สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  แหงศตวรรษท่ี  21 

2.ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  มีทักษะในการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ Active  

Leaning  และวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

3.โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพผูเรียน  มีระบบเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบ

อาชีพของผูเรียน  และแหลงเรียนรู  สถานท่ีฝกประสบการณ  มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเขาถึงองคความรู

รองรับการพัฒนากลุมศักยภาพของผูเรียน 

4.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  ตามแนวทางของ  TQA 

5.โรงเรียนมีภาคีเครือขายความรวมมือของสถาบันการศึกษา  องคกร  ชุมชน  สถานประกอบการ 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

กลยุทธระดับองคกร (Strategy) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธระดับแผนงาน(10 โครงการ) 

1.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 

2.โครงการพัฒนาระเบียบวินัย  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.โครงการพัฒนาครูสูความเปนครูในศตวรรษท่ี  21 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 
6.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7.โครงการพัฒนาส่ือและแหลงเรียนรู 
8.โครงการพัฒนาระบบงานดวยระบบคุณภาพ(มาตรฐานสากล) 
9.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.โครงการสรางเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 

 

กลยุทธท่ี  1 สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 

พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพนักเรียน 

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล 

สงเสริมความรวมมือภาคีเครอืขายในการจัดการศึกษา      

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี  2 

กลยุทธท่ี  3 

กลยุทธท่ี  4 

กลยุทธท่ี  5 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ขอมลูจํานวนนักเรียน  

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน 8  ปยอนหลัง 

ปการศึกษา ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวม 
ม.ตน
(คน) 

ม.4 
(คน) 

ม.5 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

รวม 
ม.ปลาย
(คน) 

รวม
ท้ังส้ิน 
(คน) 

2555 561 592 597 1,750 648 607 637 1,892 3,642 
2556 496 547 556 1,599 552 597 561 1,710 3,309 
2557 463 478 505 1,446 511 522 562 1,595 3,041 
2558 408 462 528 1,398 429 511 560 1,500 2,898 
2559 435 420 423 1,278 394 423 450 1,267 2,545 
2560 446 417 431 1,294 400 357 425 1,182 2,476 

2561 437 431 429 1297 353 392 365 1,110 2,407 

   ขอมูลนักเรียน  (ขอมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2562) 

 

 

 

 

3,642
3,309

3,041 2,898
2,545 2,476 2,407 2,490

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป  2562

แผนภูมิ ท่ี 1 แสดงจํานวนนักเรียนยอนหลัง 8 ป
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  2  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน 

 ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 222 266 488 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 193 252 445 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 180 263 443 

รวม ม. ตน 595 781 1,376 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 130 255 385 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 115 223 338 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 143 248 391 

รวม ม. ปลาย 388 726 1,114 

รวมท้ังหมด 983 1,507 2,490 
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มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6

คน

ระดับชั้น

แผนภูมิที่  2 แสดงจํานวนนักเรียน

ชาย หญิง
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนรายหอง 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 1 23 22 45 

 2 23 22 45 

3 22 22 44 

4 22 23 45 

5 24 21 45 

6 20 23 43 

7 19 23 42 

8 19 23 42 

9 17 25 42 

10 14 29 43 

11 15 27 42 

12 4 6 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 1 17 20 37 

 2 20 20 40 

3 20 20 40 

4 18 21 39 

5 17 22 39 

6 16 23 39 

7 18 21 39 

8 17 22 39 

9 18 20 38 

10 15 24 39 

11 9 31 40 

12 8 8 16 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 14 22 36 

 2 22 23 45 

3 18 21 39 

4 13 23 36 

5 19 19 38 

6 12 27 39 

7 16 23 39 

8 13 26 39 

9 19 21 40 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 10 11 26 37 

 11 14 26 40 

12 8 7 15 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 1 18 19 37 

 2 17 19 36 

3 8 17 25 

4 10 14 24 

5 9 25 34 

6 15 23 38 

7 11 26 37 

8 8 29 37 

9 8 27 35 

10 11 27 38 

11 11 23 34 

12 4 6 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 1 14 20 34 

 2 9 23 32 

3 13 9 22 

4 14 14 28 

5 9 21 30 

6 12 19 31 

7 9 23 32 

8 11 20 31 

9 11 19 30 

10 7 28 35 

11 6 21 27 

12 0 6 6 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 1 12 28 40 

 2 15 18 33 

3 14 16 30 

4 16 22 38 

5 13 23 36 

6 13 22 35 

7 12 23 35 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 12 24 36 
9 14 24 38 
10 7 26 33 
11 8 19 27 
12 7 3 10 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ขอมลูนํ้าหนักสวนสูงนักเรียน  

ตารางที่  4  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงเทียบเกณฑ 

ประเภท ชาย
(คน) 

หญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

นักเรียนท้ังหมด 983 1507 2490 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 62 89 151 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 58 41 99 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 24 15 39 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 228 281 509 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 185 310 495 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 97 112 209 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 693 1137 1830 

สวนสูงอยูในเกณฑ 740 1156 1896 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 574 922 1496 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

น้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ

สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ

สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิท่ี  3 แสดงน้ําหนักสวนสูงนักเรียน

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  5  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  1 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 222 266 488 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 14 14 28 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 13 13 26 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 7 5 12 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 49 49 98 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 50 43 93 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 29 18 47 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 159 203 362 

สวนสูงอยูในเกณฑ 159 210 369 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 133 172 305 
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สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ

สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิท่ี 4 แสดงน้ําหนักสวนสูง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  6 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  2 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 193 252 445 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 11 12 23 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 14 9 23 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 3 4 7 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 44 52 96 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 36 61 97 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 14 25 39 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 138 188 326 

สวนสูงอยูในเกณฑ 143 182 325 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 105 148 253 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงน้ําหนักสวนสูง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2                               

รวม หญิง ชาย



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  25            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  7 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  3 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 180 263 443 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 13 8 21 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 14 3 17 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 7 0 7 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 31 42 73 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 27 63 90 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 15 20 35 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 136 213 349 

สวนสูงอยูในเกณฑ 139 197 336 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 117 167 284 
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คน

แผนภูมิท่ี  6 แสดงน้ําหนักสวนสูง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3

รวม หญิง ชาย



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  26            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  8 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  4 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 130 255 385 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 2 11 13 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 1 5 6 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 0 2 2 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 38 55 93 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 24 56 80 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 14 22 36 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 90 189 279 

สวนสูงอยูในเกณฑ 105 194 299 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 79 153 232 
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คน

แผนภูมิท่ี  7 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4

รวม หญิง ชาย
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ตารางที่  9  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  5 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 

นักเรียนท้ังหมด 115 223 338 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 11 16 27 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 8 3 11 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 5 1 6 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 28 36 64 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 22 41 63 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 11 13 24 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 76 171 247 

สวนสูงอยูในเกณฑ 85 179 264 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 62 142 204 
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แผนภูมิท่ี  8 แสดงน้ําหนักสวนสูง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5

รวม หญิง ชาย
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ตารางที่  10 แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  6 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 143 248 391 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 11 28 39 

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 8 8 16 

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 2 3 5 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 38 47 85 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 26 46 72 

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 14 14 28 

น้ําหนักอยูในเกณฑ 94 173 267 

สวนสูงอยูในเกณฑ 109 194 303 

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 78 140 218 
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แผนภูมิท่ี  9 แสดงน้ําหนักสวนสูง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6

รวม หญิง ชาย
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ขอมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ตารางที่  11  แสดงจํานวนขาราชการครู                                                            

ประเภท เพศ รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

ผูบริหาร 3 1 4 
ผูสอน 39 80 119 
     กลุมสาระฯ ภาษาไทย 4 11 15 
     กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 5 11 16 
     กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 8 20 28 
     กลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ 6 9 15 
     กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
     กลุมสาระฯ ศิลปะ 3 3 6 
     กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 5 9 14 
     กลุมสาระฯ  ภาษาตางประเทศ 2 14 16 
     งานแนะแนว 1 2 3 
รวมท้ังหมด 42 81 123 

(ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562) 
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ตารางที่  12  แสดงขอมลูวิทยฐานะขาราชการครู 
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ผูอํานวยการเช่ียวชาญ

คน

แผนภูมิที่  10 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู

รวม หญิง ชาย

วิทยฐานะ เพศ รวม 
(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

ผูอํานวยการเช่ียวชาญ 1 0 1 
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 1 1 2 
รองผูอํานวยการชํานาญการ 1 0 1 
ครูชํานาญการพิเศษ 27 62 89 

ครูชํานาญการ 4 5 9 

คร ู 7 11 18 

ครูผูชวย 1 2 3 

รวม 42 81 123 
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ตารางที่  13  แสดงขอมลูวิทยฐานะ  วุฒกิารศึกษาขาราชการครู 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ไมมีวิทยฐานะ 

รวม
ท้ังหมด 

ป.
ตรี ป.โท 

ป.
เอก รวม 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก รวม 

ป.
เอก รวม ป.ตร ี

ป.
โท รวม 

ผูอํานวยการ - - - - - - - - 1 1 - - - 1 
ชาย - - - - - - - - 1 1 - - - 1 

รอง
ผูอํานวยการ - 1 - 1 - 2 - 2 - - - - - 3 

ชาย - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 2 
หญิง - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 

คร ู 4 4 1 9 20 62 7 89 - - 14 4 18 116 
ชาย 2 1 1 4 8 17 2 27 - - 5 2 7 38 
หญิง 2 3 - 5 12 45 5 62 - - 9 2 11 78 

ครูผูชวย - - - - - - - - - - 3 - 3 3 
ชาย - - - - - - - - - - 1 - 1 1 
หญิง - - - - - - - - - - 2 - 2 2 

รวมท้ังหมด 4 5 1 10 20 64 7 91 1 1 17 4 21 123 
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แผนภูมิที่  11 แสดงระดับการศึกษา
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

ระดับการศึกษา ป.เอก ระดับการศึกษา ป.โท

ระดับการศึกษา ป.ตรี
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 

   ตารางที่  14  แสดงจํานวนพนักงานราชการและฝายสนับสนุน                                                         

ประเภท เพศ รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

พนักงานราชการ 5 9 14 
ครูอัตราจาง 2 7 9 
ลูกจางประจํา 7 1 8 
ลูกจางช่ัวคราว 5 0 5 
ครูตางชาติ 4 4 8 
แมบาน 0 7 7 
รวมท้ังหมด 23 28 51 
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ขอมลูขาราชการครูรายบุคคล 

ตารางท่ี  15  แสดงขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 

1.ฝายบริหาร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก กลุมงาน 

1 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผูอํานวยการ เชี่ยวชาญ เอก ค.ด. บริหารการศึกษา บริหาร 
2 นายพิวัฒน  ศรเพ็ชร รอง

ผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและ

การสอน 
งานบคุคล 

3 นางปฐมาวดี  ศรีชนะ รอง
ผูอํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา งาน
งบประมาณ 

4 นายอัครเจตน  สีหะวงษ รอง
ผูอํานวยการ 

ชํานาญการ โท กศ.ม. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

งานวิชาการ 

2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางเมตตา       พูลสวัสดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
2 นางจันทรทิวา   อบทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นายวิชา        ก่ิงทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา บรรณารักษ 
4 นายเทอด       เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ ภาษาไทย 
5 นายณฤภง     ศรีละพล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
6 นางนิลบล     เงินด ี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
7 นางลัดดาวัลย    อัมภรัตน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
8 นางวรกมล    เรืองฝาง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
9 นางกุลณพฤกษ กีรติชัยเศรษฐ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ  ภาษาไทย 
10 นางยุพวรรณ  แหลงหลาธนาศิริ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
11 นางสกุลรัตน    ทองแสน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. บรรณารักษ ภาษาไทย 
12 นางจรูญศรี     ศรีสุธรรม คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศศ.ม. พัฒนาสังคม ภาษาไทย 
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2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย(ตอ) 

 

3.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

13 นางสาวสุภาพร  พวงพ่ัว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
14 นางสาวอุทัย   สิงหาภ ู คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
15 นายสุพัฒน  บุญนํา ครูผูชวย ไมมี ตร ี ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางณัฐกฤตา  แกวโบราณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
2 นายพลวัตน  ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
3 นางธัญรัศม   ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
4 นางปรียานุช    สงสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
5 นางสุรจรรยา    ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
6 นางพิมพพักตร  ไชยเนตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
7 นายสมพงษ     ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
8 นางวรรณภา    ศรีไสย คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. สถิติประยุกต คณิตศาสตร 
9 นางสาวจารุพร   แกวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
10 นางสาวทิพยชริน โพธิ์ทิพย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
11 นายทรงเกียรติ  คําลาน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
12 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
13 นางศิวัชญา  ม่ันธรรม คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
14 นางสาวอัจฉริยา   อุทธิโท คร ู ชํานาญการ โท ก.ศม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
15 นายวัลลภ   สุรวิทย คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
16 นายกอโชค  ตอนคําสนธิ ์ คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
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4.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายศักดนัย       สืบเสน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร 
2 นางสุพัตรา     ดาวหน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
3 นางสมรักษ     เพชรผา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี 
4 นางยุภาภรณ  เสาโกมุท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
5 นางจงกล      บัวสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
6 นางนฤมล     สินธุรัตน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา เคมี 
7 นางสาวรัตนธร   ชุปวา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
8 นางจตุพร    พรเกียรติคุณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
9 นางชิดชนก    สายบุปผา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมีกายภาพ 
10 นายนุชิต        ศุภพินิจ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ร.ม. รัฐศาสตร เคมี 
11 นางนุชญนันท ศรเจรญิฐิติกุล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
12 นางธันยาภัทร  เธียรทองอินทร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา(เคมี) เคมี 
13 นายเฉลิม         บัวสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. บริหารการศึกษา ฟสิกส 
14 นางธนาภา       คําผุย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
15 นางปวีณา       สุรําไพ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. เคมีวิเคราะห เคมี 
16 นางศิริวรรณ    สาธุพันธ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป วิทยาศาสตร 
17 นายวีรวัฒน        สัตยซ่ือ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส 
18 นางนิออนด   รอบคอบ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ เคมี 
19 นายอาวิรุทธ      สีดา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
20 นางบังออน  จุลพล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ฟสิกส ดาราศาสตร 
21 นายชยพล      คําสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชีววิทยา 
22 วาที ่ร.ต.วชิรวิชญ โกศลศิรศักด์ิ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท มท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ

คํานวณ 

23 นางวิรยา  แกนคํา คร ู ชํานาญการ โท วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 
24 นางสาววรรณสา แกวพวง คร ู ชํานาญการ ตร ี วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส 
25 นางรวีวรรณ  สุขสาร คร ู ชํานาญการ ตร ี กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส 
26 นางสาวสุธาทิพย บุญสง คร ู ไมมี โท วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 
27 นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ คร ู ไมมี โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
28 นายทิว  พจนา คร ู ไมมี ตร ี วท.บ. จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร 
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5.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายวิโรจน  ม่ันธรรม คร ู ชํานาญการ เอก ด.ด. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
2 นางสวลี         บุญมูล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
3 นายบุญมา    เวียงคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. ยุทธศาสตร สังคมศึกษา 
4 นางสาวไพริน  คําศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลกัสตูรและการสอน สงัคมศกึษา 

5 นางสาวทศพร    คูณทว ี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
6 นางณภัค         สิมณี คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
7 นายอัครพงศ    ณรงคชัย คร ู ชํานาญการ ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
8 นายพรชัย  สุปงคลัด คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
9 นายทศพล  ศรีนวล คร ู ไมมี โท ค.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
10 นางสาวขวัญจิต  ตรงเท่ียง คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
11 นางสาวอําภา   จันทรผาย คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
12 นางสาวรัชชาภรณ คําเนตร คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
13 นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู ไมมี ตร ี ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
14 นางชิสามาตา  กัณหา คร ู ไมมี ตร ี ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
15 นายกิตติพงษ  ชาญชิตร คร ู ไมมี โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  43            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

6.กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายสมศักดิ์    นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
2 นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา 
3 นายสําราญ      เจริญชัย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา 
4 นางสาวพนิตนันท   กุลบุตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
พลศึกษา 

5 นายอุดมศักดิ์     สีแสด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา 
6 นายวัชระชัย  สุรวทิย คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
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7.กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 

8.กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายแสงทอง     บริสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
2 นายกงจกัร    บัวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 
3 นางเดนดวง      ยศวิจิตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรี 
4 นายกําพล        บัวแกว คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 
5 นางสาวพิสมัย  พันดา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 
6 นางสาวธัญญาลักณ  วิทา ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. นาฏศิลป ศิลปะ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายพัฒนา   พานจํานงค คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
2 นางพรเพ็ญ     ทัดเทียม คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. สุขศึกษา การงานอาชีพ 
3 นางวริฐา        มานะศรีสุริยัน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชีพ 
4 นางสุดใจ       วงศคูณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
5 นายสนั่น          ศิริกุล คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. สัตวบาล การงานอาชีพ 
6 นายไตรรัตน  เชื้อทองพิทักษ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คอมพิวเตอร 
7 นางอรพิน       วงศปดสา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
8 นางสมใจ         คําศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. คหกรรมศาสตร การงานอาชีพ 
9 นางจรรยา     เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ การงานอาชีพ 
10 วาที่ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ กอนคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร 
11 นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. การวิจัยการศึกษา การงานอาชีพ 
12 นางพัชรสุดา     อางมณี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร 

13 นางสาวรัตตินันท  ศรีทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศศ.ม. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพ 
14 นายวีระชัย     พละศักดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
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9.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายภรภัทร     เจริญธง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
2 นางเรณู           คําวงศ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. ภาษาศาสตรอาเชีย

อาคเนย 
ภาษาอังกฤษ 

3 นางสมสุข        ลาสุนนท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
4 นางศศิรอร  โกศลศิรศักดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ ภาษาอังกฤษ 
5 นางนุชรี   เชื้อทองพิทักษ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
6 นางพิลาสลักษณ     คงสิม คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
7 นางอุดมพร    ศรีสําอางค คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
8 นางสาวสมหมาย   พูนทา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
9 นางธนพร     อาทิเวช คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
10 นางสาวรัตติญากรณ  ทุมแถว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
11 นายสุดเขตต      สินธุรัตน คร ู ชํานาญการ ตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
12 นางฐิติมาตย อุนแกว คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาวววิรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ คร ู ไมมี ตร ี ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
15 นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. การสอนภาษาเขมร ภาษาเขมร 
16 นางสาวเกวลี  ปาสนธ ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. การสอนภาษาสเปน ภาษาสเปน 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  46            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

10.งานแนะแนว 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายรัตนดิลก     คําเพราะ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว 
2 นางพรทิพย      นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว 
3 นางภัณฑิลา     สะอาด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 

ตารางที่ 16 แสดงขอมูลพนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นายวุฒิพงษ  พิมพร วท.บ. อิเล็กทรอนิคส ดูแลเครื่องเสียง/

อิเล็กทรอนิกส 
2 นางสุภาวด ี สมบูรณ ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 
3 นางสาววิมลมาศ  มุงสิน ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป สอน/วิทยาศาสตร 
4 นายไมตรี  ศรีแกว ศน.ม. พุทธศาสตร สอน/สังคมศึกษา 
5 นางดารุณี  อัมภรัตน ค.บ. ภาษาไทย สอน/เสริมสวย 
6 นายดุริยางค  กอนคํา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 
สอน/เจาหนาท่ีหอง ICT 

7 นางวรรณภา  แสนทวีสุข บธ.บ. การเงินและการธนาคาร เจาหนาท่ีการเงิน 
8 นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย บธ.บ. การจัดการการโรงแรม

และการทองเท่ียว 
สอน/การงานอาชีพฯ 

9 วาท่ีรอยตรีชยพล  สุริยะโชติ วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา สอน /สุขศึกษา พลศึกษา 
10 นายชัยชนะ  โสภา วท.บ. อิเล็กทรอนิคส เจาหนาท่ีงานคอมฯ สอน 
11 นางกนกวรรณ  กอนคํา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 
สอน/คอมพิวเตอร 

12 นางสาวไอยเรศ  โดดชัย วท.บ. เคมี สอน/เคมี วิทยาศาสตร 
13 นางวาสนา  บวกไธสง วท.บ. พลศึกษา สอน/วายน้ํา พลศึกษา 
14 นางสาวกิตติยาภรณ  แนนด ี ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 

 

 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  48            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  17 แสดงขอมูลขอมูลครูอัตราจาง    

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางนุสรา  เงานอ วท.บ. สาธารณสุขชุมชน จนท.ธุรการฝายวิชาการ 

2 นางสาวสิริญาพร  โยธ ี วท.บ. ชีววิทยา เจาหนาที่ธุรการ 

3 นางสาวสิวิพรรณ  บุญอินทร ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณติศาสตร 

4 นางสาวกุสุมา  คชแพทย ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอน/ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวชัชชญา  เวียงคํา ศศ.บ. ญี่ปุน สอน/ภาษาญี่ปุน 

6 นางสาวจุรีรัตน  วงษแสวง ศษ.บ. นาฏศิลป เจาหนาที่พสัด ุ

7 นางสาวศุภัสสร  รายระยับ ศษ.บ. ภาษาจีน สอน/ภาษาจีน 
8 นายธนโชต  ปญญาสูง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร สอน/พลศึกษา 
9 นายศุภโชค  มาศกุล ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร สอน/วิทยาการคํานวณ 

 

ตารางที่  18  แสดงขอมลูลูกจางประจํา   

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี ค.บ. สอน/สังคมศึกษา 

2 นายบันเทิง  ศิริโท ม.ศ.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

3 นายสรศักดิ์  สทุธิกรม ปวส. พนักงานรักษาความปลอดภัย 

4 นายสวุิชาญ  กรไกร ค.บ. พนักงานรักษาความปลอดภัย 

5 นายภักดี  แววด ี ม. 6 พนักงานบริการ 
6 นายประมูล  อัมภรัตน ม. 6 พนักงานบริการ 
7 นายอดุลย  สมศิล ค.บ. พนักงานขับรถ 

8 นายไชยยนต  คูหา ค.บ. พนักงานขับรถ 
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ตารางที่  19  แสดงขอมลูลูกจางช่ัวคราว  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
 

1 นายชาญเจริญ  ศิลาเณร ศษ.บ. พนักงานขับรถ 

2 นายเอกพล  สุวรรณหงษ ม.6 ชางไฟฟา 
3 นายบัวรินทร  สรอยสนธิ ์ ป.6 พนักงานผลิตน้ําดื่ม 

4 นายวชัรา  สารสุช ม.6 พนักงานผลิตน้ําดื่ม 

5 นายไพโรจน  โรจนธนากร ม.3 คนสวน 

 

ตารางที่  20  แสดงขอมลูพนักงานทําความสะอาด  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางบุปผา  พนัธวิไล ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

2 นางสายคํา  เงาศรี ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

3 นางพทุธา  โสภา  ม.3 พนักงานทําความสะอาด 

4 นางสาวสมสวัสดิ์  บุดาหน ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

5 นางบังอร  สาล ี ม.6 พนักงานทําความสะอาด 

6 นางสําลี  โนนสังข ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

7 นาง จันทรคํา  ขันธบุญ ม.3 พนักงานทําความสะอาด 
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ตารางที่  21 แสดงขอมูลครูชางตางชาต ิ

No Sex Name - Lastname Country Degree Major Teach M 
1 M Mr. Rixson  P 

Ontanillas 
Philippines Bachelor Nursing   English   M.1-

2 
2 F Miss Acosta  Chloe  

Padio 
Philippines Bachelor Criminology English   M.3-

4 
3 M Mr. Cyrel  Nino  

Villordon 
Philippines Bachelor Computer  English  Arts 

computer   
M.1-

6 
4 F Miss Rean B San  

nicolas 
Philippines Bachelor managment  English 

Speaking     
M.3-
M.6 

5 F Miss Ruelyn  Q. 
Fernandez 

Philippines Bachelor Nursing  English  
Health   

M.1-
5 

6 F Miss Charlyn  Josue Philippines Bachelor General  
Education  

English 
Speaking     

M.2-
M.6 

7 M Mr. Raymond Valcncia 
Prajenal 

Philippines Bachelor Mathematics  English 
Speaking     

M.2-
M.6 

8 M Mr. Nicholas  Hyde-
sergejew 

Aotearoa Bachelor Science 
Chemustry 

Science 
Math     

M.1-
M.6 
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ขอมลูอาคารสถานท่ี 

     ขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 
 จํานวนอาคารเรียน   5 หลัง 
 จํานวนอาคารประกอบ  3 หลัง 
 จํานวนหองเรียน   71 หอง 
 จํานวนหองปฏิบัติการ  20 หอง 
 จํานวนอาคารหองพัสดุการเงิน          2         หอง 

ตารางที่  22 แสดงขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิารจําแนกตามอาคารเรียน 

อาคาร ประเภทของหอง จํานวน (หอง) 
อาคาร 1 หองเรียน 14 

 หองกลุมบริหารงานบุคคล 1 1 
 หองกลุมบริหารงานบุคคล2 1 
 หองสมัชชานักเรียน 1 
 

หองกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
1 

 
หองกลุมสาระฯ ภาษาไทย 

1 

 หองกลุมสาระฯ คณิตศาสตร 1 
อาคาร 2 หองเรียน 24 

 หองผูอํานวยการ 1 
 หองกลุมบริหารงานท่ัวไป 1 
 หองกลุมบริหารงานวิชาการ 1 
 หองโสตทัศนูปกรณ 1 
 หองกลุมสาระฯ การงานอาชีพ 1 
 หองปฏิบัติการดนตรีไทย 1 
 หองกลุมสาระฯ คณิตศาสตร 2 
 หองกลุมสาระฯ สังคมศึกษา 2 

อาคาร 3 หองเรียน 15 
 หองจรยิธรรม 1 
 หองปฏิบัติการทางภาษา 1 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 
 หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 
 หองเสริมความงามสตรี 1 
 หองเสริมความงามบุรุษ 1 
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อาคาร ประเภทของหอง จํานวน (หอง) 
อาคาร  3 หองคอมพิวเตอร  KR ICT 1 

 ธนาคารโรงเรียน 1 
 หองซอมคอมพิวเตอร 1 
 ธนาคารโรงเรียน 1 
 หองปฏิบัติการชุดคลังทฤษฎีความรูและ

อางอิงเพ่ือการสนับสนุนการสราง
กระบวนการเรียนรู 

1 

อาคาร 4 หองเรียน 6 
 หองกลุมสาระฯวิทยาศาสตร 1 
 หองสมุดหองเรียนพิเศษ 1 
 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 6 
 หองฝกพิมพงาน 1 
 หองเรียนศิลปะ 1 
 หองพักนักกีฬา 1 
 หองประชาสัมพันธ 1 
 หองจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน 1 

อาคาร 5 หองเรียน 23 
 หองกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
1 

 หองแนะแนว 1 
 หองประชุมเล็ก “ชาญประดิษฐ” 1 

อาคารประกอบ 1 หองปฏิบัติการงานไม 1 
 หองปฏิบัติการงานโลหะ 1 

อาคารประกอบ 2 หองเรียนเกษตร 1 
 หองปฏิบัติการดนตรี 1 

อาคารประกอบ 3 หองปฏิบัติการขนมอบ 1 
 หองปฏิบัติการคหกรรม 1 
 หองปฏิบัติการตัดเย็บ 1 
 หองปฏิบัติการดนตรีพ้ืนเมือง 1 

หอประชุม หองประชุม 1 
 หองสมุด 1 

อาคาร KR STARS KR STARS 1 
อาคารโรงอาหาร โรงอาหาร 1 

 หองเรียน EP 3 
 หองเรียนภาษาจีน  1 
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ขอมลูงบประมาณ         
 การจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  แบงปนสวนงานออกเปน 3 ดาน  คือ งานกลยุทธ  งาน
ประจํา  สํารองจาย 
 

 
 
 
 
 

 ตารางที่ 23 แสดงเงินตามกรอบ 
รายการ จํานวนเงิน 

งบงานตามกลยุทธ 9,361,512 
งบงานประจํา 4,695,756 
งบสํารองจาย 1,565,252 
รวมท้ังส้ิน 15,622,520 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกลยุทธ
60%

งบงานประจํา
30%

งบสํารองจาย
10%

แผนภูมิที่ 23 แสดงการบริหารงบประมาณ
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ตารางที่  24  แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกรอบ 
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สวนท่ี  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 

ขอมลูแหลงเรียนรู   
ตารางที่  25  แสดงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

สถานท่ี ระดับช้ัน 

 ม. 1 ม. 2  ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

หองสมุด       429        412        381        334        376        334  

หองวิทยาศาสตร       429        412        381        334        376        334  

หองคอมพิวเตอร       429        412        381        334        376        334  

หองภาษา       144        136        118        320        170        313  

หองอาเซียน       345        386        365        321        342        297  

หองดนตรี       420        200        301        297        311        310  

หองสหกรณ       429        412        381        334        376        334  

สวนเศรษฐกิจพอเพียง       312        278        296        265        301        312  

สวนพฤกษศาสตร       396        323        312        298        269        322  

ตารางที่  26 แสดงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

สถานท่ี ระดับช้ัน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

โรงพยาบาลสงเสริมฯ 86 56 136 241 95 72 

สถานีตํารวจ 105 395 65 395 160 56 

วัด 412 407 414 381 484 445 

วัดภูพราว  จ.อุบลราชธานี 165 89 74 62 210 60 

เขาพนมรุง จ.บุรีรัมย 196 42 43 95 41 41 

ผามอดินแดง  จ.ศรีสะเกษ 87 104 75 124 62 76 

ภูจองนายอย  จ.อุบลราชธานี 124 74 60 42 86 43 

แกงสะพือ  จ.อุบลราชธานี 81 160 120 135 185 150 

เขาพระวิหาร  จ.ศรีสะเกษ 156 85 105 84 63 84 

อ่ืนๆ 69 95 73 60 20 30 
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สถิตกิารใชหองสมุด   

ตารางที่  27 แสดงสถติิการใชหองสมุด  ปการศึกษา  2561 

เดือน จํานวนผูใชบริการ(คน) หมายเหตุ 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 4,653  
มิถุนายน  พ.ศ. 2561 4,321  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 4,012  
สิงหาคม  พ.ศ. 2561 3,941  
กันยายน  พ.ศ. 2561 3,655  
ตุลาคม  พ.ศ. 2561 - งดใชบริการเนื่องจากยายหองสมุด 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 19,056  
ธันวาคม  พ.ศ. 2561 13,765  
มกราคม  พ.ศ. 2562 11,810  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 22,600  
มีนาคม  พ.ศ. 2562  ปดภาคเรียน 

เมษายน  พ.ศ. 2562  ปดภาคเรียน 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

 

 

บรรยากาศดานหนาโรงเรียนกันทรารมณ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

หนาเสาธง(โดม) 
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ภาพอาคารสถานท่ี 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคาร  K.R.ICT. 

 

 

สวนพฤกษศาสตร 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 

สระวายน้ํา 

 

 

ศาลาพักผอน 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

สนามวอลเลยบอล 

 

 

สนามฟุตบอล 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

ศาลาไทย 

 

 

ธนาคารโรงเรียน 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

โรงอาหาร 

 

 

 

อาคาร  K.R. STAR 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

แปลงเกษตรและแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แปลงเกษตรและแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารเรียน  1 

216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก216 ปรับปรุง 46,216 

ปท่ีสราง 2526 

 

 

อาคารเรียน 2 

324 ล.324ล./41 ทรงไทย หรือ 324 อ่ืนๆ 

ปท่ีสราง 2544 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 
อาคารเรียน  3 

216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 
ปท่ีสราง 2520 

 

 

อาคารเรียน  4 

216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 

ปท่ีสราง 2523 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารเรียน  5 

324 ล/55-ก 

ปท่ีสราง 2554 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27 

ปท่ีสราง 2538 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม 100/27 

ปท่ีสราง 2527 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม 100/27 

ปท่ีสราง 2530 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27 

ปท่ีสราง 2539 

 

 

บานพักครู 
กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2518 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2518 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2520 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2520 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2523 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2525 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2527 
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สวนท่ี  5  ผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  

ปการศึกษา  2561 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

1.มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา   ระดับ 4   GREAT (ดีเลิศ) 

      

2. หลักฐานสนับสนุน 
 

มาตรฐานท่ี  1  ดานคุณภาพของผูเรียน   :   ดีเลิศ 

  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับชั้น สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมาย

ทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึนเนนเรื่องการอาน

ออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหอานคลอง เขียนคลองไดทุกระดับชั้น  พัฒนา

ครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน โครงการสงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จัดแหลงเรียนรูภายในใหเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย        จัด

กิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข เนนทักษะการทํางานรวมกัน ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ เหรียญเงินการแขงขันการทองอาขยานทํานอง

เสนาะ ม.1- ม.3 และเหรียญทองแดง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4 - ม.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับชาติ  

จังหวัดบุรีรัมย ทําใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑท่ี

โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ผลการอานออกเขียนไดอยู

ในระดับดีเยี่ยม จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 7.27 ระดับดี จํานวน  1,663 คน  คิดเปนรอยละ 73.26 

ระดับพอใช จํานวน 363 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และตองปรับปรุง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 3.48 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

สงเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การสรางองค ความรู การทํางานรวมกันเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร กิจกรรมสงเสริมการแขงขันโครงงาน STEM กิจกรรม
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) อยูในระดับดีเยีย่ม จํานวน 1,590 คน คิดเปน

รอยละ 70.06 ระดับดี จํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 17.09 ระดับพอใช จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 

10.43 และตองปรับปรุง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 2.09 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึน

ไป มีดังนี้ ภาษาไทยรอยละ 71.95 คณิตศาสตรรอยละ 49.37 วิทยาศาสตรรอยละ 68.65 สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมรอยละ 76.56 สุขศึกษารอยละ 88.24 ศิลปะรอยละ 89.32 การงานอาชีพและเทคโนโลยีรอย

ละ 86.15 ภาษาอังกฤษรอยละ 66.50 ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รายวิชาท่ีมี

พัฒนาการสูงข้ึนกวาปท่ีแลว คือ วิชาภาษาไทยคาเฉลี่ยจาก 50.22 เปน 58.48  พัฒนาการ +8.26  วิชา

คณิตศาสตรคาเฉลี่ยจาก 24.63 เปน 27.70 พัฒนาการ +3.07 วิชาวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยจาก 31.50 เปน 

35.13 พัฒนาการ +3.63  ระดับชันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รายวิชาท่ีมีพัฒนาการสูงข้ึนกวาปท่ีแลว คือ วิชา

คณิตศาสตรคาเฉลี่ยจาก 19.33  เปน 25.10  พัฒนาการ +5.77  วิชาวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยจาก 27.85 เปน 

28.94 พัฒนาการ +1.09 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคาเฉลี่ยจาก 32.95 เปน 34.70 พัฒนาการ 

+1.75  วิชาภาษาอังกฤษคาเฉลี่ยจาก 23.95 เปน 27.18 พัฒนาการ +3.23 

สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูการคิดเชิงระบบและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถ       

ในการสรางนวัตกรรม ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตนเองและทํางานเปนทีม เชื่อมโยง

องคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยเปดรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS)     

เปนรายวิชาเพ่ิมเติมท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ เหรียญเงินการ

แขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.1 - ม.3 , เหรียญทองการแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.4 - ม.6 , เหรียญเงิน

การแขงขันหุนยนตผสม ม.1 - ม.3, เหรียญทองการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน   ม.4 - 

ม.6, เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.4 - ม.6 และเหรียญทองการแขงขันการแกะสลัก      ผักผลไม 

ม.1 - ม.3 , ชนะเลิศการแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย   

จากผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนขางตน เนื่องดวยสถานศึกษาโรงเรียนกันทรารมณสงเสริมใหครูจัด

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งาน

หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพ่ือใหครูใชเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุน

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ซ่ึงสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ท่ีไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข   

ในการนี้พบวา ยังมีจุดท่ีควรพัฒนา กลาวคือ พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

ไดดียิ่งข้ึน ฝกฝน และพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผลและตอง

พัฒนา ทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทํางาน      

มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรู
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บูรณาการหลายกลุมสาระการเรียนรูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม ICT (e – learning,       

E-book, CAI) ท่ีมีศูนยการเรียนรูเพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูแบบองครวมแกผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ

นักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนโดยรวม แตไมผานเกณฑในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนน

พัฒนาตอไป จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณใหกับนักเรียนเรียนรวม เปรียบเทียบ

ความกาวหนาและการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การสรางนวัตกรรมของนักเรียนยังตองมีการสงเสริม

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนสามารถตอยอด นําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน และศึกษาตอในระดับสูง 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สถานศึกษาพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยการกําหนดนโยบายวางแนวทางใน

การ ปฏิบัติไดดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไดแก  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลัก 12 ประการ ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมวัน

ไหวครู กิจกรรมวันพอ/วันแมแหงชาติ ฯลฯ กิจกรรมดังกลาวขางตนเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียน       

มีความรูดานคุณธรรมจริยธรรม กลอมเกลาผูเรียนใหมีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

ปลูกฝงความเปนลูกท่ีดีของพอแมเปนศิษยท่ีดีของครูอาจารย ผลงานท่ีเปนประจักษ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศตาม

โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทโรงเรียน ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศในการแขงขัน Dancercise รุน 

Teenage ระดับจังหวัด เหรียญทองการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางรางกายฯ   

ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจําป

การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย   

จากผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนขางตน เนื่องดวยสถานศึกษาสงเสริมผูเรียนมีความรู ความเขาใจ อธิบาย 

ตระหนัก แสดงความสามารถของตนในทักษะดานตางๆ ของการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีความสามารถ

ในดานการอาน การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา สามารถนําไป ประยุกตใชกับตนเองในชีวิตประจําวัน

เพ่ือการดํารงชีวิต มีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึน ไดแก การมีสุขนิสัยท่ีดี การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รักการ

ออกกําลัง มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มีสุขภาพดี ปลอดจากปญหาสารเสพติด สิ่ง

มอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เขารวมกิจกรรมทําใหมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยทางดานกีฬา กิจกรรมทักษะดานทัศนศิลป และนาฏศิลป ดินตรีไทย กลาแสดงออก เห็นคุณคา

ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ใหเกียรติบุคคลอ่ืน นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง

เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ และรวมแสดงความชื่นชมความสําเร็จของนักเรียนมีผลงานจากการแขงขัน

จน ไดรับรางวัล โดยดําเนินงานเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กําหนดผูรับผิดชอบ ทําใหงานดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย 

  ในการนี้พบวา ยังมีจุดท่ีควรพัฒนา กลาวคือ ผู เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ยังตองเรง  

พัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู อย างสมเหตุสมผล และตองพัฒนาการ             

ใชสมารทโฟนใหถูกตอง พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับชั้น      
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ม.1 – ม.3 พัฒนาอัตลักษณของโรงเรียน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดดียิ่งข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   :   ดีเลิศ 

 

โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการดวยรูปแบบ “KTRR Model : Knowledge  

Technology  Re – Check  Responsilbility”  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ีหลากหลาย

วิธี  เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมใน

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา ปรับโครงสรางการ

บริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ 

กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวน

วิจัยในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การดําเนินงานดวย

รูปแบบคุณภาพสงผลใหโรงเรียนไดรับความไววางใจจากผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขามาศึกษา   

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายการ

พัฒนา หลักสูตรสําหรับหองเรียนปกติและหลักสูตรหองเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก 

โครงการหองเรียนพิเศษ English Program และในมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแกหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร (GIEFTED) และหองเรียนพิเศษ Mini English Program จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร และภาษาสเปน) โดยครูเจาของภาษาและครูท่ีจบการศึกษา

ในสาขาโดยตรง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดย

ดําเนินโครงการจัดทําหองเรียนคุณภาพทุกกลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูภายใน และภายนอก

รวมท้ังสภาพแวดลอมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู

สภาพแวดลอมและการบริการใหเอ้ือตอการเรียนรู  มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารในโรงเรียน สนับสนุนการ

ดําเนินงานในสวนตางๆอยางชัดเจนและเปนระบบ                      

 ในการนี้พบวา ยังมีจุดท่ีควรพัฒนา คือ สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนขอมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองคกร

โดยใหครูใชระบบออนไลนมากข้ึน  
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   :   ดีเลิศ 

 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู พัฒนาแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานท่ี มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานของกลุมสาระการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมอยาง

หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน พัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

สนับสนุนสงเสริมครู ใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จัดสื่อโสตทัศนูปกรณใหครบทุกหองเรียน 

สนับสนนุการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูสอนทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผานงานวิจัย

ในชั้นเรียนอยางนอย 2 เรื่องตอปการศึกษา ครูผูสอนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได พัฒนาการจัดทําแผนการเรียนรูตามกระบวนการ Active Learning ท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เชน การจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รายวิชาการศึกษา

คนควาอิสระ (IS1 – IS3) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการ

ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ

ปฏิบัติใหคิดได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

ในการนี้พบวา ยังมีจุดท่ีควรพัฒนากลาวคือ สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใช

เทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง  

ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  83            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี   

ตารางที่  28  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินวันที่  9-11   

                 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 

ตารางที่  29  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ย  ภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  58.48 27.70 35.13 27.31 

 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  52.02 26.53 34.78 27.02 

 คะแนนเฉลี่ย  สังกัด สพฐ. ท้ังหมด  55.04 30.28 36.43 29.10 
 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ  54.42 30.04 36.10 29.45 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่  24 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O - NET) ปการศึกษา  2561 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ตารางที่  30  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2561 

 คะแนนเฉลีย่  ภาษาไทย   คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   สังคมฯ   ภาษาอังกฤษ  

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  45.87 25.10 28.94 34.70 27.18 

 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  44.41 24.06 28.27 33.96 26.20 

 คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด  48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ  47.31 30.72 31.51 35.16 31.41 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่  25 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา  2561 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ตารางที่  31  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             

ปการศึกษา 2558 – 2561  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

วิชาท่ีทดสอบ ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 

ภาษาไทย 48.37 44.28 50.22 58.48 

คณิตศาสตร 26.84 29.45 24.63 27.70 

วิทยาศาสตร 34.46 37.55 31.50 35.13 

ภาษาอังกฤษ 29.81 28.73 27.36 27.31 
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แผนภูมิที่  26  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ปการศึกษา  2558-2561 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่  32  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             

ปการศึกษา 2558 – 2561  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

 วิชาท่ีทดสอบ ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 

 ภาษาไทย  49.74 52.13 48.47 45.87 

 คณิตศาสตร  23.23 20.74 19.33 25.10 

 วิทยาศาสตร  33.31 31.07 27.85 28.94 

 สังคมศึกษาฯ  39.90 35.62 32.95 34.70 

 ภาษาอังกฤษ  23.35 23.99 23.95 27.18 
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แผนภูมิ  27 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา  2558-2561 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ตารางที่  33  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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ตารางที่  34  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
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แผนภูมิที่  29 แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  35  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  36  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  37  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
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แผนภูมิที่  32 แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  38  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
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แผนภูมิที่  33 แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  39  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 
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แผนภูมิที่  34 แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2561
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ตารางที่  40  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 
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แผนภูมิที่  35 แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 ปการศึกษา  2561



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  96            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  41  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-6 
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ระดับผลการเรียน

แผนภูมิที่  36  แสดงคารอยละผลการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-6  ปการศึกษา  2561
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ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค  

ตารางที่  42  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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แผนภูมิที่  37 แสดงรอยละของระดับผลการเรียนนักเรียน  
ปการศึกษา  2561

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

มัธยมศึกษาปที่ 1 429 386       89.98 42        10.88 1           0.23 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 2 412 355       86.17 55        15.49 2           0.49 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 3 381 337       88.45 42        12.46 2           0.52 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 4 334 294       88.02 38        12.93 2           0.60 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 5 376 332       88.30 42        12.65 2           0.53 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 6 336 297       88.39 36        12.12 3           0.89 0 0

รวม 2,268   2,001   88.23       255     11.24   12.00   0.53 0 0

ระดับชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(คุณลักษณะอันพึงประสงค)

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน
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ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ 

ตารางที่  43  แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ 
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แผนภูมิที่  38 แสดงรอยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียน  ปการศึกษา  2561

ดีเยี่ยม ดี ผา่น ไมผ่า่น

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

มัธยมศึกษาปที่ 1 429 365    85.08 62     14.45 2         0.47 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 2 412 339    82.28 69     16.75 4         0.97 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 3 381 322    84.51 57     14.96 2         0.52 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 4 334 288    86.23 44     13.17 2         0.60 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 5 376 329    87.50 42     11.17 5         1.33 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 6 336 294    87.50 38     11.31 4         1.19 0 0

รวม 2,268  1,937  85.41    312  13.76  19.00   0.84 0 0

ระดับชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ                             

   (การอาน คิด วิเคราะห และเขียน)

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตารางที่  44  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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แผนภูมิที่  39 แสดงรอยละผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนสื่อความ นักเรียน ปการศึกษา 2561

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด

(คน)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

มัธยมศึกษาปที่ 1 429              426 99.25               3 0.75       

มัธยมศึกษาปที่ 2 412              409 99.21               3 0.79       

มัธยมศึกษาปที่ 3 381              365 95.67              16 4.33       

มัธยมศึกษาปที่ 4 334              331 99.14               3 0.86       

มัธยมศึกษาปที่ 5 376              375 99.87               1 0.13       

มัธยมศึกษาปที่ 6 336              335 99.87               1 0.13       

รวม 2,268 2,240 98.77          28       1.23

ระดับชั้น

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

ผาน ไมผาน



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  100            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 5 ดาน 

1.ดานความสามารถในการส่ือสาร 
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แผนภูมิที่  40 แสดงรอยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
ปการศึกษา  2561

ผาน ไมผาน
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แผนภูมิที่ 41 แสดงจํานวนผลการประเมินสมรรถนะ
ดานที่  1

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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2.ดานความสามารถในการคิด 

 

 

3.ดานความสามารถในการแกปญหา 
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แผนภูมิที่ 42 แสดงจํานวนผลการประเมินสมรรถนะ
ดานที่  2

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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แผนภูมิที่  43 แสดงจํานวนผลการประเมินสมรรถนะ  
ดานที่  3

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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4.ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 
 
 
 
5.ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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แผนภูมิที่  44 แสดงจํานวนผลการประเมินสมรรถนะ
ดานที่  4

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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แผนภูมิที่  45 แสดงจํานวนผลการประเมินสมรรถนะ
ดานที่  5

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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สถิติการใชหองพยาบาล  

ตารางที่  45 แสดงสถติิการใชหองพยาบาล ป พ.ศ. 2561   
ท่ี เดือน จํานวน รวม รอยละ 

ชาย หญิง 

1 มกราคม 60 310 370 16.11 

2 กุมภาพันธ 119 295 414 18.03 

3 มีนาคม 5 19 24 1.05 

4 เมษายน 0 0 0 0.00 

5 พฤษภาคม 63 152 215 9.36 

6 มิถุนายน 145 480 625 27.22 

7 กรกฎาคม 162 383 545 23.74 

8 สิงหาคม 120 292 412 17.94 

9 กันยายน 108 351 459 19.99 

10 ตุลาคม 36 77 113 4.92 

11 พฤศจิกายน 28 125 153 6.66 

12 ธันวาคม 98 259 357 15.55 

   รวม 944 2,743 3,687    
รอยละ      25.60       74.40     100.00  
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แผนภูมิที่  46 แสดงสถิติการใชหองพยาบาล
ในรอบป พ.ศ. 2561

ชาย หญิง รวม
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ผลงานความภาคภูมิใจโรงเรียนกันทรารมณ   

ตารางท่ี  46  แสดงสรปุผลรางวัลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งท่ี 68 ประจําปการศึกษา 2561   

รายการแขงขันระดับ จํานวน
รายการ 

ผลการแขงขัน 
เหรียญ
ทอง 

รอยละ เหรียญ
เงิน 

รอยละ เหรีย
ญ

ทองแ
ดง 

รอยละ เขา
รวม 

รอยละ 

สพม.เขต 28 146 111 76.03 22 15.07 6 4.11 7 4.79 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ระดับชาติ) 

26 16 61.54 7 26.92 2 7.69 1 3.85 
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ผลงานนักเรียน 

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

1 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  คําผาย 

2 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวสรัญญา  ดาประสงค 

3 ภาษาไทย การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวหอม 

4 ภาษาไทย การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ 
ม.4-ม.6 

เงิน 8 1. นางสาวสุพรรณิการ        
2. เพ็งอังคาร 

5 ภาษาไทย การแขงขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กหญิงวชิรา
พรรณ         คํามุงคุล 

6 ภาษาไทย การแขงขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวศศิวิมล  นนทวัน 

7 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอย
ถอยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงประภัสสร  ผสมวงศ 

8 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอย
ถอยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวมลวิภา  คําเพราะ 

9 ภาษาไทย การแขงขันการทอง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวกร  ชิณวงษ 

10 ภาษาไทย การแขงขันการทอง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

เขารวม 6 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน 
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ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 
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11 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กาพยยานี 
11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ชนะ
วงศ 

2. เด็กหญิงเทวิกา  กงแกว 
 

12 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม โคลงสี่
สุภาพ ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวจารุวรรณ  รักษาเชื้อ 

2. นางสาววริศรา  ทับสมบัติ 
 

13 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  วงศ
วรรณา 

2. เด็กหญิงชไมพร จาบกระโทก 

 

14 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรรัชช  จันทรหอม 

15 คณิตศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองแสน 

16 คณิตศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาววิชญาพร  บุญพอ 

17 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษออน 

2. เด็กหญิงอรนภา  เสนาะ 

3. เด็กหญิงอรอุมา  วงศจันทร 
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18 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวนาขวัญ  ไกรษี 

2. นางสาวปลายฟา  เผาภูร ี

3. นางสาวเวธน ี พิมพการ 
 

19 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงณิชชาวีณ  พิมพ
พัฒน 

2. เด็กหญิงนงนภัส  สันติเวศม 

3. เด็กหญิงวีรญา  นาคศรีสุข 
 

20 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวกมลมาศ  ทองศรีชุม 

2. นางสาวชนันฎา  นามี 

3. นางสาวไปรยา  สรรพศรี 
 

21 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นายณัฐวุฒ ิ ศรีชัย 

2. นายโชคชัย  พลศักดิ์ 
 

22 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายกรวิชญ  บุรีวงศ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  ธนะศรี 
 

23 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินยา  ทองทว ี
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24 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวจินดารัตน  เปรียญ 

25 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงวชิรยา  ขันสัมฤทธิ์ 

2. เด็กหญิงอชิรญา  สารีพันธ 
 

26 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวชนนิกานต  นอยแกว 

27 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.
1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  พงษอารีย 

28 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค  สิงหซอม 

29 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต 
ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กชายพิริยะวรรษ  พิทักษ
ไหมทอง 

30 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์ 

2. เด็กหญิงพัชราภรณ  นรดิษฐ 

3. เด็กหญิงเหมือนตะวัน  ชารี 
 

31 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายธนาพร  คําเพราะ 

2. นายสรวงชน  สุโพธิ ์

3. นางสาวเฟองลดา   ศรีชัย 
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ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

32 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กหญิงพรนัชชา  ผิวจันทร 

2. เด็กหญิงมยุรี   แกวพวง 

3. นางสาววรรณพร   อินทะ
วงษ 

 

33 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.4-
ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน  พลศักดิ์ 

2. นายธนภัทร  พงษอารีย 

3. นางสาวเบญจพร  ฮงทอง 
 

34 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ม.1-ม.3 

เงิน 8 1. เด็กชายศรายุทธ  ภูมร ี

2. เด็กชายอนุภัทร  เหล็กเพชร 

3. นายโรจนระวี  ณ อุบล 
 

35 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวธัญลักษณ  ศรีรักษา 

2. นายศุภชัย  อนใจกลา 

3. นางสาวสุลักษณา  แผลงงาม 
 

36 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ทองทวี 

2. นางสาวพิมพมาดา  ภูบัว
เพชร 

3. นางสาวอิสริยาภรณ  บุญนํา 
 

37 วิทยาศาสตร การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. นางสาวชัชนันท  ชินวงศ 

2. นางสาวอินทิรา  ตะนะสุข 
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38 วิทยาศาสตร การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายราเชนทร  เกษรชื่น 

2. นางสาวลลิตา  ธรรมคุณ 
 

39 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปลอยอิสระ ม.
1-ม.3 

ทองแดง 8 1. นายจักรพันธ  จันทรถา 

2. นายธีรยุทธ  ชารีพันธ 
 

40 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสาม
มิติ (3D) ปลอยอิสระ 
ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. นายชัยวัฒน  บุญบําเรอ 

2. นายศศิพล  ใจเย็น 
 

41 วิทยาศาสตร การแขงขันอากาศ
ยานบังคับดวยวิทยุ 
ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตพจน  สายสิม 

2. นายกิตติกร  กมล 

3. นายศิษฐกะ  วิไล 
 

42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ศิริญาณ 

2. เด็กหญิงนงนภัส  จันทรสา 

3. เด็กหญิงปณิดา  ศิริโท 

4. เด็กหญิงภัสตราภรณ  โพธ ิ

5. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์สูง 
 

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวกมลมาศ  ทองศรีชุม 

2. นางสาวปยะธิดา  ภูมล ี

3. นางสาวสิรินทรา  สีสังปด 

4. นางสาวเบญจมาศ  นวมปฐม 

5. นางสาวเมทิณี  วงศประเทศ 
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44 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีปตเนตร 

2. เด็กหญิงนฤมล  บุญหลา 

3. เด็กหญิงพรนภา  ไชยโยธา 

4. เด็กชายวรเมธ  พิลา 

5. เด็กหญิงสุพิชชา  ออนเกษ 

45 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

เงิน 10 1. นายกฤษกร  ปลื้มกมล 

2. นางสาวจุฑารัตน  จงรักษ 

3. นางสาวศรัญญา  สระทอง 

4. นางสาวศศิกานต  อินศวร 

5. นางสาวอภิรมณฤดี  ผานพรม 

46 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรสั้น ม.1-ม.
3 

เขารวม - 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญไสย 

2. เด็กหญิงพีรณัฐ  ก่ิงพิลา 

3. เด็กหญิงวัชรีพร  บาล ี

4. เด็กหญิงสุดารัตน  สายพงษ 

5. เด็กหญิงเรวด ี นนทิจันร 

47 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรสั้น ม.4-ม.
6 

เขารวม - 1. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร 

2. นางสาวฐิติกาญจน  ทองงาม 

3. นางสาวนริศรา  สุขอวน 

4. นางสาววรัญญา  สุนทรไชยา 

5. นายวัชรากร  เจริญนิตย 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

48 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6 

เขารวม 
 

1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรแแดง 

2. นางสาวชลธชิา  อ่ิมอวน 

3. นายฐิระศักดิ์  สมใจ 

4. นางสาวนัทพร  แกวคําชาต ิ

5. นางสาวนันทวรรณ  สุระเสน 

6. นางสาวบงกชกร  หม่ืนสุข 

7. นางสาวพรพรรณ  แสงโย
จารย 

8. นางสาวพิมลภัทร  ศรีโท 

9. นางสาวมลธิลาลัย  ศรเพชร 

10. นางสาวราตร ี หอมกลาง 

11. นางสาวรุงฤดี  โคตะมะ 

12. นางสาววราวรรณ  มีพันธ 

13. นางสาววิยะดา  ตามบุญ 

14. นางสาวสรินทิพย  สุวรรณ
ชัยรบ 

15. นางสาวสุดารัตน  สิงหซอม 

16. นางสาวสุนิสา  ไชยเพชร 

17. นางสาวอาริสา  บุญเชิญ 

18. นางสาวอารียา  ใหญผา 

19. นางสาวอุทัยทิพย  สารชาต ิ

20. นางสาวเขมิกา  พวงจําปา 

 

 

 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  114            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

49 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.1-
ม.3 

ทอง 9 1. เด็กชายวีระยุทธ  หอมชื่น 

50 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวสาลิกา  ภูมะณีย 

51 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

ทอง 13 1. เด็กชายนาวี  แกวมณี 

2. เด็กหญิงวรินยุภา  ดานอดร 

52 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวปลายฟา  เผาภูร ี

2. นายปยะวัฒน  บุญเชิญ 

53 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวกมลวรรณ  อุดม 

2. นางสาวกรรณชนก  อุดม 

3. เด็กหญิงจินตรา  บุญสรอย 

4. เด็กหญิงฐิติยา  โพธิ์จันทร 

5. นางสาวณัฐพร  เกษแกว 

6. เด็กหญิงธัญวรัตน  วงศชนะ 

7. เด็กหญิงประกายมาศ ศรีหาบุตร 

8. นางสาวลัดดา  พิลาแดง 

9. เด็กหญิงศิวพร  ศรีวิชัย 

10. เด็กหญิงอัญชล ี มีศรี 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2562                  115            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

54 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤตยา  ปองเศรา 

2. เด็กชายจีรศักดิ์  วิจันทร 

55 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

เงิน 10 1. นางสาวธัญญาพร  หอมสมบัติ 

2. นางสาวศศิพร  พิมพันธ 

56 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน "ศิลป
สรางสรรค" ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน  บัวทุม 

57 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน "ศิลป
สรางสรรค" ม.4-ม.6 

เงิน 5 1. นางสาวเกษสุดา  สิงหเมือง 

58 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงมนัญชยา  บุญเฉลียว 

59 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายสุทธิศักดิ์  ไมหวั่น 

60 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. เด็กชายนฤเบศ  จันละออ 

61 
 
 
 

ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน  บัวหอม 

62 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. เด็กชายสิทธิโชค  จันทาพูน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

63 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรจันทร  โพธิ์พรม 

64 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันสรางสรรค
ภาพดวยการปะติด ม.
1-ม.3 

เงิน 10 1. เด็กหญิงทอฝน  บุญมาพันธ 

2. เด็กหญิงอินทิรา  ชาร ี

65 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน (Drawing) 
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองงอก 

66 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน (Drawing) 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 11 1. นายอดุลย  บาอินทร 

67 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.
3 

เงิน 7 1. เด็กหญิงขอขวัญ  อัมภรัตน 

2. เด็กหญิงปทุมวดี  ชราศรี 

3. เด็กชายปองภพ  แกวพรหม 

68 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.
6 

ทอง 4 1. นายนําโชค  เจริญทรัพย 

2. นายวชิราทิพย  หวงเพชร 

3. นายศุภชัย  เวียงคํา 

69 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยว
ระนาดทุม ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา 

70 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวฆอง
วงใหญ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปกโคทะ
กัง 

71 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวฆอง
วงเล็ก ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปนหนึ่ง  สายวงศ 

72 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวซออู 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร 

73 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 
หยอง ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปนหนึ่ง  สายวงศ 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

74 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 
หยอง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 

75 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันการขับ
รองเพลงไทย ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 

76 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันวง
เครื่องสายวงเล็ก ม.1-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวกมลวรรณ  ปญญาวัน 

2. นายนพรัตน  ครุฑพันธ 

3. นางสาวพิชญาภา ปกโคทะกัง 

4. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 

5. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ 

6. นายหาญไชย  หอชัย 

7. นางสาวอรอนงค  สิมณี 

8. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 

9. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร 
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ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 

77 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันวงปพาทย
ไมนวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปญญาวัน 

2. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ 

3. เด็กชายทวิวัฒน  ศรีชนะ 

4. นางสาวธนากร  วราพุฒ 

5. นายนพรัตน  ครุฑพันธ 

6. เด็กชายพัฒนวัฒน  สาประวัติ 

7. นางสาวพิชญาภา ปกโคทะกัง 

8. เด็กชายวัชรพงษ  ศรีหาภาค 

9. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 

10. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ 

11. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา 

12. เด็กชายหาญไชย  หอชัย 

13. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ ์

14. นางสาวเปนหนึ่ง  สายวงศ 

15. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร 

78 ศิลปะ-
ดนตรี 

การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กชายคงฤทธิ์  เหมือนมาตย 

2. เด็กชายจิตราภรณ  บุญนํา 

3. เด็กหญิงชุติกาญจน  นันทา 

4. เด็กหญิงปานทิพย  ทามากิ 

5. เด็กชายวิจิตรา  ออนจันทร 

6. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี 
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79 ศิลปะ-
ดนตรี 

การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายจักรพรรดิ   ยอดยาน 

2. นายธนกร   สารัง 

3. เด็กชายรชต  พิลาสุข 

4. นายวิทวัส  เรียงอินทร 

5. นายเกียรตศัิกดิ์   หวงเพชร 

6. นายเอกวี  อินตะนัย 

80 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. เด็กหญิงแกวมณี  ศรีสงคราม 

81 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวปุญญาภา  ศรีละพล 

82 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เงิน 9 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 

83 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวปุญญาภา  ศรีละพล 

84 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธชนัน  พละศักดิ์ 

85 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 

86 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กหญิงแกวมณี  ศรีสงคราม 
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87 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวนัทธชนัน  พละ
ศักดิ์ 

88 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันนาฏศิลป
ไทยอนุรักษ ม.4-ม.6 

เขารวม 
 

1. นางสาวกัญจนชญา  ศิริวีร
พงษ 

2. นางสาวฐิติมา  ไกรษี 

3. นางสาวนาตยา  พุมทอง 

4. นางสาวพรพิมล  บุญสุข 

5. นางสาวมยุร ี ผูกม่ัน 

6. นางสาวรดาพร  สารบุญ 

7. นางสาววรดา  บัวลา 

8. นางสาวอุษา  เศษธรรม 

89 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันการ
แสดงตลก ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  อัมภรัตน 

2. นายพัฒนาการ  แสวงพันธ 

3. นายรัชชานนท  แกวมณี 

4. นายวิชชากร  นวลศิริ 

5. นายสุทธิชาต ิ เผื่อแผ 

90 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กชายราชันดรา  คานาล
สําราญ 

91 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 

เขารวม 6 1. นายธีรภทัร  อาจสารี 

92 ภาษาตางประเทศ การแขงขันเลา
นิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงชินีวรรณ  ศรีใส 
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93 ภาษาตางประเทศ การแขงขันเลา
นิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

เงิน 7 1. นางสาวกรรณิการ  สันติ
เวศม 

94 ภาษาตางประเทศ การแขงขัน Multi 
Skills 
Competition ม.1-
ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิพร  ปกโคทะ
กัง 

95 ภาษาตางประเทศ การแขงขัน Multi 
Skills 
Competition ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายอารมมิ  อุนสิน 

96 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กหญิงณัฏฐริฎา  เพียขัน
ทา 

2. เด็กชายธนภัทร  พูลสวัสดิ์ 

3. เด็กชายภาสพงศ  นวลรอด 

4. เด็กหญิงมนัสสนันท  สวาง
วัน 

5. เด็กหญิงเพลินพิศ  เรืองศรี 

97 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูดเพ่ือ
อาชีพภาษาจีน ม.1-
ม.3 

ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร 
ราชบุญคุณ 

2. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยนุ
ประภา 

98 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทองแดง 5 1. นางสาวฐิติมา  ไกรษี 

2. นางสาวภัทรธิดาเจริญรักษ 

3. นางสาวยลดา  พิลา 

4. นางสาวรดาพร  สารบุญ 

5. นางสาวรุจิเรข  ไกรษี 
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99 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวกัณญาภัค  จันทรส 

2. นางสาวจิรวรรณ  ชาญ
ประดิษฐ 

3. นายณัฐวุฒ ิ คําภา 

4. นายปยสิทธิ ์ สายสวาง 

5. นางสาวสิตานันท  ภูติยา 
 

100 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา 

2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทว ี
 

101 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวชัญญานุช  สมลือ
แสน 

102 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การแขงขันกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวกัลณิกา  สารหงษา 

2. นางสาวณัฐธิดา  ปานสุข 

3. นางสาวพรนภัส  คูณชัย 

4. นางสาวสุภัสรา  สําราญ 

5. นางสาวอัญชิษฐา  บุตร
มาลา 

103 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การแขงขันกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชรินดา  ทองลือ 

2. นางสาวธัญญารัตน  ศรี
หมอก 

3. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน 

4. นางสาวบุษกร  สุวรรรณ
พงษ 

5. นายอดิเทพ  ทองแสน 
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104 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นางสาวชลชชิา  นามสุวรรณ 

2. นางสาวพิมพิศา  ศรีทากุล 

3. นางสาวศศิวิมล  เสียงใส 

105 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ม.4-ม.6 

เงิน 5 1. นางสาวชมพูนุท  สิงหซอม 

2. นายภูวดล  พวงอก 

3. นางสาวรัมภาน ี แอนโก 

106 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
การตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงนริศรา  จันตะมูล 

2. เด็กหญิงอารี
ลักษณ  ทัดเทียม 

107 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
การตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กชายฐิรวัฒน  สินสมุทร 

2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หนักแนน 

108 คอมพิวเตอร การแขงขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กชายธนวิชญ  ทิโน 

2. เด็กชายอนรรฆพงษ  ทองสด 

109 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. เด็กชายชินธร  สมวิเศษ 

2. เด็กหญิงปาณิศา  วงษสุเทพ 

110 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายเกียรติศักดิ์  หวงเพชร 

2. นายเอกชัย  พรหมรางกูล 

111 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นายกายสิทธิ  คําไข 

2. นางสาวสิริยากร   แกวรักษา 
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112 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กชายทศพล  นามพรม 

2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญชวน 

113 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Web Applications 
ม.4-ม.6 

เขารวม 
  

114 คอมพิวเตอร การแขงขันการเขียน
โปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1. นายชยานันต  มุขขันธ 

2. นายธราดล  ไชยพิมพ 

115 คอมพิวเตอร การแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตร ม.4-ม.6 

ทองแดง 15 1. นางสาวกัณฐมณี  ประเสริฐ
ศร ี

2. นายสุทธิพงศ   บัวหอม 

116 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.
3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรภัทร  บุญใหญ 

2. เด็กชายสิรวิชญ   เขียวออน 

3. เด็กชายอดิศักดิ์  สหัสจันทร 

117 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.
6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา    ชื่นอารมณ 

2. นายบัญญัต ิ  ม่ันปรีออน 

3. นายเรืองชัย   บุญบําเรอ 

118 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับกลาง ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กชายกนกศักดิ์  ชราศรี 

2. เด็กชายปณิธาน  ชราศรี 

3. เด็กชายพชร   รักงาม 

119 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับกลาง ม.4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายมฆวัน   วรรณทอง 

2. นายอนุวัฒน  เสียงหวาน 

3. นายอโนชา   พงษสัจจา 
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120 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กชายณัฐวุฒ ิ กัญญา 

2. เด็กชายอนุพงษ  บุญสต ิ

3. เด็กชายโชคชัย   พลศักดิ์ 

121 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวนลินนิภา   กายแกว 

2. นายยุทธิวงศ   เลื่อนฤทธิ์ 

3. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร 

122 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ผสม ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ  ศรีสง 

2. เด็กชายณัฐวุฒ ิ ศรีชัย 

3. เด็กชายบัณฑิต  โสร ี

123 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ผสม ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทรศิร ิ คําผุย 

2. นายนันทวัฒน  วงศพุฒิ 

3. นายสมภพ  จุลแดง 

124 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กชายคณิติน  ไชยมา 

2. เด็กชายปยวัฒน  บัวจูม 

3. เด็กชายอนุวัฒน  ชาล ี

125 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสต ิ

2. นายพีระพงษ  วรเลิศ 

3. นายเปรม  สารการ 

126 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
บายศรีสูขวัญ ม.4-ม.
6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวจารุวรรณ  ใจกวาง 

2. นางสาวจุฑาทิพย  แหลงหลา 

3. นายธวพล  คูณขุนทด 

4. นายปฏิวัต ิ ศรีหาบุตร 

5. นางสาวมัลลิกา  บอคําเกิด 

6. นางสาวศิริรัตน  บัวศร ี
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127 การงาน
อาชีพ 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงนิฐานันท  เขียวออน 

2. เด็กหญิงปอรรัชน  สําราญ 

3. เด็กหญิงอัจฉรา  อุดรพิมาย 

128 การงาน
อาชีพ 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวณัฐพร  แกวแดง 

2. นางสาวปริมชุดา  คําสวัสดิ ์

3. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองนาค 

129 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ม.1-
ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงปยะรัตน  แสนทวีสุข 

2. เด็กหญิงพชรมน  นัยนิตย 

3. เด็กหญิงสินีรัตน  ชิณวงษ 

130 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการจัด
สวนแกว ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวกนกพร  วรรณรัตน 

2. นางสาวสุกัญญา  สนคุม 

3. นางสาวเกวลิน  พวงจําปา 

131 การงาน
อาชีพ 

การประกวดแปรรปู
อาหาร ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญลา 

2. เด็กหญิงกายพิสุทธิ์  จีนารัตน 

3. เด็กหญิงเพชราภรณ  วงศ
ใหญ 

132 การงาน
อาชีพ 

การประกวดแปรรปู
อาหาร ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลัลธร  เชื้อทุม 

2. นางสาวนราทิพย  สิงหงาม 

3. นางสาวภัทรลดา  คําเพราะ 
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133 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันทําอาหาร 
น้ําพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  สอนโคตร 

2. เด็กหญิงสรัลรัตน  วงษเกษม
สิน 

3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พ้ืนพรม 

134 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันทําอาหาร 
น้ําพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายฐิระศักดิ์  สมใจ 

2. นางสาวธิดารัตน  พันธงาม 

3. นางสาวรุงฤด ี โคตะมะ 

135 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันทําอาหาร
คาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. เด็กหญิงปานไพลิน  ทองทว ี

2. เด็กหญิงพรพิมล  นนทา 

3. เด็กหญิงวีรอร  สุโพธิ์ 

136 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันทําอาหาร
คาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวนนทิยา  มาชัย 

2. นางสาวยอดดวงใจ  สุขอวน 

3. นางสาวเบญญา  คําบาล 

137 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการ
แกะสลักผักผลไม ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสร  อุยเจริญ 

2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักด ี

3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแกวกุล 

138 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการ
แกะสลักผักผลไม ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธร  ศรีไชยา 

2. นางสาววัชราภรณ  พืชศร ี

3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข 

139 เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแขงขันการจัดทํา
หนังสือเลมเล็ก 
ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1-ม.
3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายชัชนันท  บุตราช 

2. นางสาวณภัส  ปานชวย 

3. นางสาวสิริกร  จันทรส 
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140 เรียนรวม - 
ศิลปะ 

การประกวดการขับ
รองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทบกพรอง
ทางรางกายฯ ม.4-ม.
6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิกานต  สายตา 

141 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
โปงลาง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี 

142 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
โหวด ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นายสินธนา  อารีย 

143 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
พิณ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแยม 

144 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
แคน ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. เด็กชายนิธิกร  ถ่ินกําแพง 

145 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
แคน ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายศุภวิชญ  บัวลอย 
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ตารางที่  47 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 

68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ช่ือนักเรียน 
146 ศิลปวัฒนธรรม

อีสาน 
การแขงขันวงดนตรี
พ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.
1-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวกมลทิพย  จันดาบุตร 
2. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร 
3. เด็กหญิงจิตรา  อินศวร 
4. นางสาวชลธชิา  อินศวร 
5. เด็กหญิงชลนิการณ  บํารุงภักด ี
6. นางสาวดรุณี  พลศักดิ์ 

7. นางสาวตวงพร  ดูสันเทียะ 

8. นายธีระพัฒน  บัวคํา 

9. นางสาวนริศรา  สุขอวน 
10. นายนิธิกร  ถ่ินกําแพง 
11. นายปยะณัฐ  พรมลวน 
12. นางสาวพรนิภา  ดาด ี
13. เด็กชายพลภัทร  ทองลือ 
14. นางสาวพัชร ี สายเพชร 
15. เด็กหญิงพัธสีมา  แกวคําไสย 
16. เด็กชายวราวุฒ ิ บัวแยม 
17. นายวีระชัย  สุขหลา 
18. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักด ี
19. นายศิรพัชร  คําศิริ 
20. นายศุภวิชญ  บัวลอย 
21. เด็กชายศุภโชค  ทองสุขนอก 

22. นายสินธนา  อารีย 
23. นางสาวสุภาภรณ  เชื้อชม 
24. นายอธิปตย  โพธิ์ศรี 
25. เด็กหญิงอภิญญา  พลศักดิ์ 

26. นายอาจหาญ  ทองลวน 
27. นายอานนท  โขสูงเนิน 
28. นางสาวเกศวราภรณ  พ่ึงอยู 

29. นางสาวแสงนภา  แกวคําไสย 

30. เด็กชายไชยวัฒน  ไชยวงค 
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ตารางที่  48 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 

1 ภาษาไทย การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.
1-ม.3  
  

เหรียญเงิน 1. เด็กหญิงชวกร  ชิณวงษ 

2 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทองแดง 

1.นางสาวปรรัชช   
จันทรหอม 

3 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน 1. นายชัยณรงค  สิงหซอม 

4 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1.นางสาวกมลชนก   
ทองทวี  
2.นางสาวพิมพมาดา   
ภูบัวเพชร 
3.นางสาวสริยาภรณ     
บุญนํา 

5 วิทยาศาสตร การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทย ุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

เขารวม 1.นายกฤตพจน  สายสิม 
2.นายกิตติกร  กมล 
3.นายศิษฐกะ  วิไล 

6 ศิลปะ การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เหรียญ
ทอง   

1. นางสาวดารารัตน  บัว
หอม 

7 ศิลปะ การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง   

1. นางสาวพรจันทร  โพธิ์
พรม 

8 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง   

1. เด็กหญิงสุวิชา
ดา   ศาลา 

9 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3 
 

เหรียญ
ทอง 

1. เด็กหญิงเปนหนึ่ง  สาย
วงศ 
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ตารางที่  48 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 

10 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง 

1.นางสาวแพรไหม   
สาโสธร 

11 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 1.เด็กหญิงเปนหนึ่ง   
สายวงศ 

12 ศิลปะ การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง 

1.เด็กชายอานุภาพ     
บุญศักดิ์ 

13 ศิลปะ การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

เหรียญ
ทอง   

1.นางสาวกมลวรรณ   
ปญญาวัน 
2.นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ 
3.เด็กชายทวิวัฒน  ศรีชนะ 
4.นายธนากร  วราพุฒ 
5.นายนพรัตน  ครุฑพันธ 
6.เด็กชายพัฒนวัฒน   
สาประวัต ิ
7.นางสาวพิชญาภา   
ปกโคทะกัง 
8.เด็กชายวัชรพงษ   
สีหาพล 
9.นางสาวสวรรยา   
พละชาต ิ
10.นางสาวสุดาภา   
บัวพันธ 
11.เด็กหญิงสุวิชาดา ศาลา 
12.เด็กชายหาญไชย   
หอชัย 
13.เด็กชายอานุภาพ   
บุญศักดิ ์
14.นางสาวเปนหน่ึง   
สายวงศ 
15. นางสาวแพรไหม  สาโสธร 
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ตารางที่  48 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 

14 ศิลปะ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1. นางสาวนัทธชนัน  พละ
ศักดิ์ 

15 ศิลปะ การแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 เหรียญ
ทองแดง  

1. นายนที  อัมภรัตน 
2. นายพัฒนาการ   
แสวงพันธ 
3. นายรัชชานนท  แกวมณี 
4. นายวิชชากร  นวลศิริ 
5. นายสุทธิชาต ิ เผื่อแผ 

16 กิจกรรม การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

เหรียญเงิน 1. นางสาวชรินดา  ทองลือ 
2. นางสาวธัญญารัตน   
ศรีหมอก 
3. นางสาวนริศรา   
เสียงหวาน 
4. นางสาวบุษกร   
สุวรรรณพงษ 
5. นายอดิเทพ  ทองแสน 

17 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 1. เด็กชายสิรวิชญ    
เขียวออน 
2. เด็กชายอดิศักดิ์   
สหัสจันทร 
3. เด็กชายอนุพงษ  บุญสต ิ

18 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญ
ทอง   

1.นางสาวจันจิรา  
ชื่นอารมณ 
2. นายบัญญัติ   ม่ันปรี
ออน 
3. นายเรืองชัย   บุญบําเรอ 

19 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตผสม ม.1-ม.3 
 
 
 

เหรียญเงิน   1. เด็กชายฐาปกรณ  ศรีสง 
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย 
3. เด็กชายบัณฑิต  โสร ี
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ตารางที่  48 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 

20 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตผสม ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญเงิน 1. นางสาวจันทรศิร ิ คําผุย 
2. นายนันทวัฒน  วงคพุฒ 
3. นายสมภพ  จุลแดง 

21 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถ่ิน ม.4-ม.6  
 
 
 

เหรียญ
ทอง 

1. นายประกิต  เปรี่ยมสต ิ
2. นายพีระพงษ  วรเลิศ 
3. นายเปรม  สารการ 

22 การงาน
อาชีพฯ 

การประกวดแปรรปูอาหาร ม.4-ม.6 เหรียญ
ทอง 

1. นางสาวชลัลธร  เชื้อทุม 
2. นางสาวนราทิพย   
สิงหงาม 
3. นางสาวภัทรลดา   
คําเพราะ 

23 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3 
 
 
 

เหรียญ
ทอง 

1. นางสมใจ   คําศรี 
2. นางวรรณภา  แสนทวี
สุข 

24 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญ
ทอง 
*****
ชนะเลิศ   

1. นายธนธร  ศรีไชยา 
2. นางสาววัชราภรณ   
พืชศรี 
3. นางสาวเจนจิรารา
ประสานสุข 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  48 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 

25 ศิลปะ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1.นางสาวสุทธิกานต สายตา 

26 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-
ม.3 

เหรียญ
ทอง 

1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแยม 
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ผลงานครูผูฝกสอน 

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

1 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. นางยุพวรรณ  แหลงหลาธ
นาศิร ิ

2 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางนิลบล  เงินดี 

3 ภาษาไทย การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 10 
1. นางวรกมล  เรืองฝาง 

4 ภาษาไทย การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ 
ม.4-ม.6 

เงิน 8 1. นายเทอด  เลิศล้ํา 

5 ภาษาไทย การแขงขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 1. นายสุพัฒน  บุญนํา 

6 ภาษาไทย การแขงขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม 

7 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอย
ถอยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

 
1. นางลัดดาวัลย  อัมภรัตน 

8 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอย
ถอยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ 

9 ภาษาไทย การแขงขันการทอง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางกุลณพฤกษ   กีรติ
ชัยเศรษฐ 

10 ภาษาไทย การแขงขันการทอง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

เขารวม 6 1. นายณฤภง  ศรีละพล 
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ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

11 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กาพยยานี 
11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางจันทรทิวา  อบทอง 

2. นายกฤษฎา  พิมพันธ 

 

12 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม โคลงสี่
สุภาพ ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายกฤษฎา  พิมพันธ 

2. นางจันทรทิวา  อบทอง 

 

13 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

ทอง 10 1. นางสาวสุภาพร  พวงพ่ัว 

2. นางสาวอุทัย  สิงหาภู 

 

14 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู 

15 คณิตศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นางสาวจารุพร  แกวลา 

16 คณิตศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายพลวัตน  ประเสริฐศรี 

17 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. นายวัลลภ  สุรวิทย 
 

2. นางสุภาวด ี สมบูรณ 
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ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูสอน 

18 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
สรางทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นายกอโชค  ตอนคําสนธิ์ 

2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท 

19 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสุภาวด ี สมบูรณ 

2. นางสาวกิตติยาภรณ  แนนดี 

20 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางณัฐกฤตา  แกวโบราณ 

2. นางสาวสิวิพรรณ  บุญอินทร 

21 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นายสมพงษ  ละชั่ว 

2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว 

22 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายสมพงษ  ละชั่ว 

2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว 

23 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นางวรรณภา  ศรีใสย 
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24 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ 

25 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

 

1. นางธัญรัศม  ประเสริฐศรี 

2. นางพิมพพัพตร  ไชยเนตร 

26 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท 

27 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.
1-ม.3 

ทอง 6 1. นางปรียานุช  สงสาร 

28 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิวัชญา  ม่ันธรรม 

29 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต 
ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. นางสาวทิพยชริน  โพธิ์ทิพย 

30 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 

2. นางยุภาภรณ   เสาโกมุท 

31 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายชยพล คําสิงห และ  นาง
สุธาทิพย แสงงาม 
 
2. นางสุพัตรา ดาวหน 
และ  นางสาววรรณสา แกวพวง 
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32 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 

2. นางธันยาภัทร   
เธียรทองอินทร 
 

33 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.4-
ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ 

2. นางสาววิรยา  แกนคํา และ
นางสาววิมลมาศ มุงสิน 
 

 

34 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ม.1-ม.3 

เงิน 8 1. นายอาวิรุทธิ ์ สีดา 

2. นางชิดชนก  สายบุปผา 

 

 

35 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวบังออน  จุลพล 

2. นางสมรักษ  เพชรผา 

 

 

36 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางนฤมล  สินธุรัตน 

2. นางนิออนด   รอบคอบ 

 

 

37 วิทยาศาสตร การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ 

2. นางธนาภา คําผุย  
และนางนิออนด รอบคอบ 
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38 วิทยาศาสตร การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายนุชิต  ศุภพินิจ 

2. นายวีรวัฒน   สัตยซ่ือ 

 

39 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปลอยอิสระ ม.
1-ม.3 

ทองแดง 8 1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ 

2. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ 

 

40 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสาม
มิติ (3D) ปลอยอิสระ 
ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. นางสาววิรยา  แกนคํา 

2. นายศักดนัย  สืบเสน และ
นางสาวกรณัฐ สถานพงษ 
 

41 วิทยาศาสตร การแขงขันอากาศ
ยานบังคับดวยวิทยุ 
ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางปวีณา  สุรําไพ 

2. นางนิออนด   รอบคอบ 

 

 

42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง 

2. นางสวล ี บุญมูล 

 

 

 

 

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง 

2. นางสวลี  บุญมูล 
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ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
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เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

44 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวญาณา  วาจนสุทร 

2. นางสาวขวัญจิต  ตรงเท่ียง 

  

  

  

45 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

เงิน 10 1. นางสาวทศพร  คูณทวี 

2. นางสาวขวัญจิต  ตรงเท่ียง 

 

  

  

46 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรสั้น ม.1-ม.
3 

เขารวม - 1. นายวิโรจน  ม่ันธรรม 

2. นายทศพล  ศรีนวล 

 

 

  

47 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรสั้น ม.4-ม.
6 

เขารวม - 1. นายอัครพงศ  ณรงคชัย 

2. นายทศพล  ศรีนวล 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

48 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6 

เขารวม 
 

1. นายพรชัย  สุปงคลัด 

2. นายบุญมา  เวียงคํา 

49 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.1-
ม.3 

ทอง 9 1. นางสาวรชัชาภรณ ์ คาํเนตร 

50 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวไพรนิ  คาํศร ี

51 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

ทอง 13 1. นายไมตรี  ศรีแกว 
2. นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี 

      

52 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

ทอง 8  1. นายไมตรี  ศรีแกว 
2. นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

53 สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางณภัค  สิมณี 
2. นางสาวอําภา  จันทรผาย 
3. นายอดิศักดิ์  อุดมสันต 

54 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. วาท่ีรอยตรีชยพล  สุริยะโชติ 
2. นางสาวภัสรา  รักพรม 

55 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแขงขันตอบ
ปญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

เงิน 10 1. นายอุดมศักดิ์  สีแสด 
 
 

56 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน "ศิลป
สรางสรรค" ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

57 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน "ศิลป
สรางสรรค" ม.4-ม.6 

เงิน 5 1. นายแสงทอง  บริสาร 

58 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

59 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายแสงทอง  บริสาร 

60 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

61 
 

ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายแสงทอง  บริสาร 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

62 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

63 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 
1. นายแสงทอง  บริสาร 

64 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันสรางสรรค
ภาพดวยการปะติด ม.
1-ม.3 

เงิน 10 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

 

65 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน (Drawing) 
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

66 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน (Drawing) 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 11 
1. นายแสงทอง  บริสาร 

67 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.
3 

เงิน 7  

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

 

68 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การแขงขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.
6 

ทอง 4 1. นายแสงทอง  บริสาร 

 

 

69 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยว
ระนาดทุม ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

70 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวฆอง
วงใหญ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

71 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวฆอง
วงเล็ก ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

72 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวซออู 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางนพวรรณ  จํานงคศรี 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

73 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 
หยอง ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

74 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 
หยอง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางนพวรรณ  จํานงคศรี 

75 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันการขับ
รองเพลงไทย ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

76 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันวง
เครื่องสายวงเล็ก ม.1-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
2. นางนพวรรณ  จํานงคศรี 

77 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันวงปพาทย
ไมนวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
2. นายนพวรรณ  จํานงคศรี 
3. นางสิริญาพร  โยธี 
4. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย 

78 ศิลปะ-
ดนตรี 

การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. นายกงจกัร  บัวลา 
2. นายสายรุง  ชะแรรัมย 
3. นายธีรเดช  มีศรี 

79 ศิลปะ-
ดนตรี 

การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายกําพล  บัวแกว 
2. นายธีรเดช  มีศรี 
3. นายสายรุง  ชะแรรัมย 

80 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

81 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางพิมพพักตร  ไชยเนตร 

82 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เงิน 9 1. นางสิริญาพร  โยธ ี
 

83 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางพิมพพักตร  ไชยเนตร 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

84 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรอง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

85 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทชาย ม.1-ม.
3 

ทอง 4 

1. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี

86 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

เงิน 7 1. นางสาวปรีดา  จริยาน
พิวาทย 

87 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 

ทอง 8 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

88 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันนาฏศิลป
ไทยอนุรักษ ม.4-ม.6 

เขารวม  1. นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
2. นางสาวจุรีรัตน  วงษแสวง 
3. นางสาวสิริมนต  ทองสุข
นอก 
4. นางสาวบุษกร  วงศคํา
ชาญ 

89 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันการ
แสดงตลก ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
2. นางสาวสิริมนต  ทองสุข
นอก 

90 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวเกวลี  ปาสนธ 
 

91 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 

เขารวม 6 1. นางเรณู  คําวงศ 
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92 ภาษาตางประเทศ การแขงขันเลา
นิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นางสาวกุสุมา  คชแพทย 

93 ภาษาตางประเทศ การแขงขันเลา
นิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

เงิน 7 
1. นางอุดมพร  สีสําอางค 

94 ภาษาตางประเทศ การแขงขัน Multi 
Skills 
Competition ม.1-
ม.3 

ทอง 4 1. นางธนพร  อาทิเวช 

95 ภาษาตางประเทศ การแขงขัน Multi 
Skills 
Competition ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. MissRuelyn  Q. 
Fernandez 

96 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวฐิติมาตย   
พรหมทา 

2. นางสาววิวรรธณี   
สหธรรมมิกะชาติ 

97 ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูดเพ่ือ
อาชีพภาษาจีน ม.1-
ม.3 

ทองแดง 9 1.นางสาวศุภัสสสร   
รายระยับ 

2. นายสุดเขตต  สินธุรัตน 
98 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น

ภาษาจีน ม.4-ม.6 
ทองแดง 5 1. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร

2. นางสาวศุภัสสสร   
รายระยับ 

99 ภาษาตางประเทศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวชัชชญา  เวียงคํา 
2. นางสาวกฤษณา   
ศรีสําอางค 

100 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด) ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสุกัญญา  แกวเกาะ 
2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ 
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101 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสุกัญญา  แกวเกาะ 
 

102 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การแขงขันกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางธนาภา  คําผุย 
2. นายภรภัทร  เจริญธง 

103 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การแขงขันกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัตนดิลก  คําเพราะ 
2. นางสุพัตรา  ดาวหน 

104 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. นายวิชา  ก่ิงทอง 
2. นายอภิวัฒน  ชาภักด ี

105 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ม.4-ม.6 

เงิน 5 1. นางสกุลรัตน  ทองแสน 
2. นางสาวสมปรารถนา     
ศรีอักษร 

106 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
การตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายวชิระวิชญ   
โกศลศิรศักดิ์ 
2. นางกนกวรรณ   กอนคํา 

107 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
การตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ม.
1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายวชิระวิชญ   
โกศลศิรศักดิ์ 
2. นางกนกวรรณ   กอนคํา 

108 คอมพิวเตอร การแขงขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร  
ม.1-ม.3 

ทอง 5  1. นายวชิระวิชญ   
โกศลศิรศักดิ์ 
2. นายไตรรัตน  เชื้อทอง
พิทักษ 
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109 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. นางกนกวรรณ  กอนคํา 
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

110 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางกนกวรรณ  กอนคํา 
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

111 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นางกนกวรรณ  กอนคํา 
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

112 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.
3 

เงิน 5 1. นายวชิระวิชญ  โกศลศิรศักดิ์ 
 
 

113 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง 
Web Applications 
ม.4-ม.6 

เขารวม   

114 คอมพิวเตอร การแขงขันการเขียน
โปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1. วาท่ีรอยตรีวชิระวิช  โกศลศิร
ศักดิ์ 
2. นายไตรรัตน  เชื้อทองพิทักษ 

115 คอมพิวเตอร การแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตร ม.4-ม.6 

ทองแดง 15 1. นางสาวจิตตวดี  จิตร
ประเสริฐ 
2. นายชัยชนะ   โสภา 

116 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.
3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางจงกล บัวสิงห และ  นาย
ทิว พจนา 

117 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.
6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นายศักดนัย สืบเสน 
และ  นางนุชญนันท ศรเจริญฐิติ
กุล 

118 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับกลาง ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางสาวรัตนธร   ชุปวา 
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ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

119 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับกลาง ม.4-ม.6 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางจงกล  บัวสิงห 

120 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางยุภาภรณ   เสาโกมุท 

121 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นายศักดนัย  สืบเสน 

122 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ผสม ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
2. นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 

123 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ผสม ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
2. นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 

124 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายสนั่น  ศิริกุล 
2. นายพัฒนา  พานจํานงค 

125 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายสนั่น  ศิริกุล 
2. นายพัฒนา  พานจํานงค 

126 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันประดิษฐ
บายศรีสูขวัญ ม.4-ม.
6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม 
2. นางลัดดาวัลย  อัมภรัตน
3. นางสาวรัตตินันท   ศรีทอง 

127 การงาน
อาชีพ 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2. นางสาวรัตตินันท   ศรีทอง 

128 การงาน
อาชีพ 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2. นางวรฺฐา  มานะศรีสุริยัน 

129 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ม.1-
ม.3 

ทอง 4 1. นางอรพิน  วงคปดสา 
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์ 

130 การงาน
อาชีพ 

การแขงขันการจัด
สวนแกว ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางอรพิน  วงคปดสา 
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์ 

131 การงาน
อาชีพ 

การประกวดแปรรปู
อาหาร ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2. นางสาวรัตตินันท  ศรีทอง 
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132 การงานอาชีพ การประกวดแปร
รูปอาหาร ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 

134 การงานอาชีพ การแขงขัน
ทําอาหาร น้ําพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย 
2. นางดารุณี  อัมภรัตน 

135 การงานอาชีพ การแขงขัน
ทําอาหารคาว
หวานเพ่ือสุขภาพ 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย 
2. นางดารุณี  อัมภรัตน 

136 การงานอาชีพ การแขงขัน
ทําอาหารคาว
หวานเพ่ือสุขภาพ 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย 
2. นางดารุณี  อัมภรัตน 

137 การงานอาชีพ การแขงขันการ
แกะสลักผักผลไม 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสมใจ   คําศรี 
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข 

138 การงานอาชีพ การแขงขันการ
แกะสลักผักผลไม 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสมใจ   คําศรี 
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข 

139 เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแขงขันการ
จัดทําหนังสือเลม
เล็ก ประเภท
บกพรองทางการ
เรียนรู ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ 
2. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ 

140 เรียนรวม - 
ศิลปะ 

การประกวดการ
ขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภท
บกพรองทาง
รางกายฯ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  49 แสดงรางวลัการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  คร้ังที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่  8-10  

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ลําดับ ครูผูฝกสอน 

141 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
โปงลาง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

142 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
โหวด ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

143 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
พิณ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

144 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
แคน ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

145 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยว
แคน ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

146 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขงขันวงดนตรี
พ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.
1-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

1. นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
2. นายธีรวัฒน  สุบุญมี 
3. นางสาวบุษกร  วงศคําชาญ 
4. นางสาวสิริมนต  ทองสุข
นอก 
5. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 
6. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 
7. นายแสงทอง  บริสาร 
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ตารางที่  50 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ครูผูฝกสอน 

1 ภาษาไทย การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.
1-ม.3  
  

เหรียญเงิน 1.นางกุลณพฤกษ    
กีรติชัยเศรษฐ 
 

2 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู 
 

3 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน 1.นางสาวศิวัชญา   
ม่ันธรรม 
 

4 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1. นางนฤมล  สินธุรัตน 
2. นางนิออนด   รอบคอบ 

5 วิทยาศาสตร การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทย ุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

เขารวม 1. นางปวีณา  สุรําไพ 
2. นางนิออนด   รอบคอบ 

6 ศิลปะ การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เหรียญ
ทอง   

1. นายแสงทอง  บริสาร 
 

7 ศิลปะ การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง   

1. นายแสงทอง  บริสาร 
 

8 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง   

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
 

9 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3 
 

เหรียญ
ทอง 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
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ตารางที่  50 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ครูผูฝกสอน 

10 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง 

1. นางนพวรรณ  จํานงคศรี 
 

11 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
 

12 ศิลปะ การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.1-ม.3 เหรียญ
ทอง 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
 

13 ศิลปะ การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

เหรียญ
ทอง   

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
2. นางนพวรรณ  จํานงคศรี 
3. นางสิริญาพร  โยธี 
4. นางสาวจุรีรัตน  วงษ
แสวง 

14 ศิลปะ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
 

15 ศิลปะ การแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 เหรียญ
ทองแดง  

1. นางสาวธัญญาลักณ วิทา 
2. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 

16 กิจกรรม การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

เหรียญเงิน 1. นายรัตนดิลก  คําเพราะ 
2. นางสุพัตรา  ดาวหน 

17 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางจงกล บัวสิงห 
และ  นายทิว พจนา 

18 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญ
ทอง   

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นายศักดนัย สืบเสน 
และ  นางนุชญนันท       
ศรเจริญฐิติกุล 
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ตารางที่  50 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 68 ประจําป

การศึกษา 2561  ระหวางวันที่  6-8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี กลุมสาระ รายการ เหรียญ ครูผูสอน 

19 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตผสม ม.1-ม.3 
 
 
 

เหรียญเงิน   1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
2. นายสมลักษณ   
พรเกียรติคุณ 

20 วิทยาศาสตร การแขงขันหุนยนตผสม ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญเงิน 1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
2. นางธนาภา  คําผุย 

21 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถ่ิน ม.4-ม.6  
 
 
 

เหรียญ
ทอง 

1. นายพัฒนา  พานจํานงค 
2. นายสนั่น  ศิริกุล 

22 การงาน
อาชีพฯ 

การประกวดแปรรปูอาหาร ม.4-ม.6 เหรียญ
ทอง 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2. นางวริฐา   
มานะศรีสุริยัน 

23 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3 
 
 
 

เหรียญ
ทอง 

1. นางสมใจ   คําศรี 
2. นางวรรณภา   
แสนทวีสุข 

24 การงาน
อาชีพฯ 

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4-ม.6 
 
 
 

เหรียญ
ทอง 
*****
ชนะเลิศ   

1. นางสมใจ   คําศรี 
2. นางวรรณภา   
แสนทวีสุข 

25 ศิลปะ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ม.4-ม.6 

เหรียญ
ทอง 

1. นางสาวอุทัย  สิงหาภ ู
 

26 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.
1-ม.3 

เหรียญ
ทอง 

1.นางสาวธัญญาลักณ   
วิทา 
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ผลการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปการศึกษา  2561 

ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

1 
นางกุลณพฤกษ  
กีรติชัยเศรษฐ 

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลอง 

2 นางจรรยา เลิศล้ํา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

3 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 นางจันทรทิวา อบทอง 

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลองและหลักปร ั

5 นางชิดชนก สายบุปผา 

การพัฒนาวิธีการสอนผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 
แบบ STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math) – ระดับ
มัธยม ศึกษาตอนปลาย 

6 นางณภัค สิมณี 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

7 
นางณัฐกฤตา  
แกวโบราณ 

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตรสูยุค Education 4.0 : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

8 นางเดนดวง ยศวิจิตร ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

9 นางธนาภา คําผุย 
เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 

10 นางธัญรัศม ประเสริฐศรี 
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร ในศตวรรษท่ี 
21 

11 นางนพวรรณ จํานงคศรี 
การพัฒนาผูเรียนดานความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยใชพระบรมราโชบาย รัชกาล
ท่ี 10 

12 นางนฤมล สินธุรัตน 

การพัฒนา Mobile Learning Application บนพ้ืนฐานแนวคิด Connectivism 
และทฤษฏีการเรียนรู Constructivism เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางและ
เชื่อมโยงองคความรูดวยตัวผูเรียนเอง 

13 นางนิตยาภรณ ใจเรือง 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

14 นางนิลบล เงินด ี

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

15 นางปรียานุช สงสาร ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

16 นางพรทิพย นาเรือง เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

17 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

18 นางพัชรสุดา อางมณี 

การฝกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝงตัว ดวยไอโอที (IoT) Smart Farm 
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0 

19 
นางพิมพพักตร  
ไชยเนตร เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

20 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

21 
นางยุพวรรณ  
แหลงหลาธนาศิร ิ

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลองและหลักปร ั
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

22 นางลัดดาวัลย อัมภรัตน 

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลองและหลักปร ั

23 นางวรกมล เรืองฝาง 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

24 นางวรรณภา ศรีใสย 

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร ดานทักษะการแกปญหา ดวยการจัดการ 
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ 
ทํางานของศาสตรพระราชา 

25 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

26 
นางศศิรอร  
โกศลศิรศักดิ์ 

การสอนไวยากรณในบรบิทและการออกขอสอบไวยากรณสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 

27 นางศิริวรรณ สาธุพันธ 
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
บูรณาการรวมกับชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 

28 นางสกุลรัตน ทองแสน 
การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน โดยใชกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของ 
ศาสตรพระราชา 

29 นางสมใจ คําศรี ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

30 นางสมรักษ เพชรผา เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

31 นางสมสุข ลาสุนนท 
เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 

32 นางสวลี บุญมูล 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

33 
นางสาวกรณัฐ  
สถานพงษ 

เรียนสุข สนุกโนต สรางนักเรียนใหจดบันทึกเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเขาสูสังคม
การเรียนรูอยางยั่งยืน ศตวรรษท่ี21 สําหรับวิชาวิทยาสาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ตอนตน 

34 
นางสาวขวัญจิต  
ตรงเท่ียง 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

35 
นางสาวญาณา  
วาจนสุนทร 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

36 นางสาวดวงพร สะอาด ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

37 นางสาวทศพร คูณทวี 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

38 
นางสาวทิพยชริน  
โพธิ์ทิพย 

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
แกปญหาสูออกแบบปฏิบัติการสอนท่ีสอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ินโดยจัดการ
กิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

39 
นางสาวธัญญาลักณ  
วิทา 

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 
ตามแนวคิด Active Learning 

40 
นางสาวประดิษฐ  
พละศักดิ์ 

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 
ตามแนวคิด Active Learning 

41 
นางสาวพนิตนันท 
กุลบุตร เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

42 
นางสาวพิลาศลักษณ  
คงสิม ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

43 นางสาวพิศมัย พันดา การออกแบบการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล 

44 
นางสาวรัชชาภรณ  
คําเนตร 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

45 
นางสาวรัตตินันท  
ศรีทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม 

46 นางสาวลิขิต ศิริบูรณ 

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร ดานทักษะการแกปญหา ดวยการจัดการ 
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ 
ทํางานของศาสตรพระราชา 

47 นางสาววิรยา แกนคํา ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 

48 
นางสาวศิวัชญา ม่ัน
ธรรม 

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตรสูยุค Education 4.0 : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

49 นางสาวสมหมาย พูนทา 
การสอนไวยากรณในบรบิทและการออกขอสอบไวยากรณสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 

50 นางสาวสุธาทิพย บุญสง ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

51 นางสาวสุภาพร พวงพ่ัว 

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลองและหลักปร ั

52 นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท 
การพัฒนาสมรรถนะครู ดานทักษะกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดวย
วิธีการสอนแบบอุปนยัและนิรนัยประกอบสื่อ Learning object 

53 
นางสาวอําไพวรรณ  
บุญยิ่ง 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

54 
นางสาวอําภา  
จันทรผาย 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

55 นางสาวอุทัย สิงหาภ ู

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

56 นางสุกัญญา แกวเกาะ 
เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 

57 นางสุดใจ วงศคูณ ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

58 นางสุรจรรยา ละชั่ว 

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร ดานทักษะการแกปญหา ดวยการจัดการ 
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ 
ทํางานของศาสตรพระราชา 

59 นางอรพิน วงศปดสา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

60 นางอุดมพร ศรีสําอางค เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

51 นางสาวสุภาพร พวงพ่ัว 

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรูภาษาไทย เสริมสรางการอาน การเขียนเชิง
วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามแนวคิดการใชปญหาเปนฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรูแบบเชิงรุก 
การใชเหตุผลสะทอนความคิด สถานการณจําลองและหลักปร ั

52 นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท 
การพัฒนาสมรรถนะครู ดานทักษะกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดวย
วิธีการสอนแบบอุปนยัและนิรนัยประกอบสื่อ Learning object 

53 
นางสาวอําไพวรรณ  
บุญยิ่ง 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

54 
นางสาวอําภา  
จันทรผาย 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

55 นางสาวอุทัย สิงหาภ ู

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

56 นางสุกัญญา แกวเกาะ 
เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 

57 นางสุดใจ วงศคูณ ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

58 นางสุรจรรยา ละชั่ว 

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร ดานทักษะการแกปญหา ดวยการจัดการ 
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ 
ทํางานของศาสตรพระราชา 

59 นางอรพิน วงศปดสา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

60 นางอุดมพร ศรีสําอางค เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

61 นางเอมอร คําสะอาด เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

62 นายกงจกัร บัวลา 
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 
ตามแนวคิด Active Learning 

63 นายกฤษฎา พิมพันธ 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

64 นายกอโชค ตอนคําสนธ 
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตรสูยุค Education 4.0 : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

65 นายกําพล บัวแกว 
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 
ตามแนวคิด Active Learning 

66 นายณฤภง ศรีละพล 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดสมองเปนฐาน (BBL) ประกอบกลุมรวมมือท่ีใชผังกราฟฟก เพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

67 นายดิลก คําเพราะ ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

68 นายทศพล ศรีนวล 

การออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห – สังเคราะห
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

69 นายทิว พจนา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลองจุลทรรศน : การใชงานกลองจุลทรรศน การ
ถายภาพภายใตกลองจุลทรรศน และการซอมบํารุงกลองจุลทรรศน 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

70 นายเทอด เลิศล้ํา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

71 นายนิรันดร สาธุพันธ 
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
บูรณาการรวมกับชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 

72 นายนุชิต ศุภพินิจ 
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรูสูครูมืออาชีพโดยการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) 

73 นายบุญมา เวียงคํา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

74 นายพรชัย สุปงคลัด 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

75 
นายพลวัตน  
ประเสริฐศรี 

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร ในศตวรรษท่ี 
21 

76 นายพัฒนา พานจํานงค ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

77 นายภรภัทร เจริญธง ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

78 นายภูมิลักษณ ใจเรือง 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

79 
วาท่ี  ร.ต.วชิระวิชญ  
โกศลศิรศักดิ์ การสรางสื่อการเรียนรูในรูปแบบเกม 

80 นายวัลลภ สุรวิทย 
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตรสูยุค Education 4.0 : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

81 นายวิชา ก่ิงทอง 
การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน โดยใชกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของ 
ศาสตรพระราชา 

82 นายวิโรจน ม่ันธรรม 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระประวัติศาสตร 
ดานการสรางสํานึกความเปนไทย ดวยการจัดคาย ประวัติศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

83 นายวีรวัฒน สัตยซ่ือ เทคนิคการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน 

84 นายวีระชัย พละศักดิ์ ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 

85 นายศักดนัย สืบเสน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยใชรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบชุด สื่อ
ประสม 

86 นายสนั่น ศิริกุล ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูอยางยั่งยืน 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

87 นายสมพงษ ละชั่ว 

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร ดานทักษะการแกปญหา ดวยการจัดการ 
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ 
ทํางานของศาสตรพระราชา 

88 นายสมศักดิ์ นาเรือง เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

89 นายสําราญ เจริญชัย 
การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา:ดานทักษะปฏิบัติดวยการจัดกิจกรรมท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบชุดสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

90 นายสุดเขตต สินธุรัตน 

การพัฒนา Mobile Learning Application บนพ้ืนฐานแนวคิด Connectivism 
และทฤษฏีการเรียนรู Constructivism เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางและ
เชื่อมโยงองคความรูดวยตัวผูเรียนเอง 

91 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน 
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรูสูครูมืออาชีพโดยการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) 

92 นายสุพัฒน บุญนํา จิตวิทยาการปรึกษาสําหรับคร ู

93 นายแสงทอง บริสาร 
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 
ตามแนวคิด Active Learning 

94 นายอัครพงศ ณรงคชัย 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญประกอบผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

95 นายอาวิรุทธ สีดา 

การสรางและการใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรง สําหรับทําปฏิบัติการการ
เรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.3 และ รายวิชาเพ่ิมเติม
ฟสิกส ระดับชั้น ม.6 

96 นายอุดมศักดิ์ สีแสด มวยไทยข้ันกลาง 

97 
วาท่ีรอยตรีภรพรรณ
กรณ กอนคํา 

การฝกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝงตัว ดวยไอโอที (IoT) Smart Farm 
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

98 นางจงกล บัวสิงห 

1.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนแบบวัฏจกัรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 
2.การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) บูรณาการรวมกับชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 

99 
นางจตุพร พรเกียรติคุณ 
 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
ระบบตามแนวคิด Active Learning" 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 

100 

นางธันยาภัทร เธียรทอง
อินทร 
 

1.การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับใชในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
อยางงาย (Easy Lab) สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา 
2.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรปูแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 

101 
นางสาววิวรรธณี 
สหธรรมมิกะชาติ 

1.เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 
2.การพัฒนาศักยภาพครูดวยทัศนคติเชิงบวกอยางสรางสรรค 

102 
นางสาวมุกชมพู เพชร
ไกร 

1.เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 
2.การพัฒนาศักยภาพครูดวยทัศนคติเชิงบวกอยางสรางสรรค 

103 
นายสมลักษณ พรเกียรติ
คุณ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
ระบบตามแนวคิด Active Learning" 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 

104 
นายไตรรัตน เชื้อทอง
พิทักษ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
ระบบตามแนวคิด Active Learning" 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 

105 
นายทรงเกียรติ คําลาน 
 

1.การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชเว็บแอปพลิเคชันผาน
ทางสมารทโฟน 
2.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรมGSP “The Geometer’s Sketchpad” ของครูผูสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

106 
นายเฉลิม บัวสิงห 
 

1.การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) บูรณาการรวมกับชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
2.เทคนิคการสอนโปรแกรม Python งายๆ ใหไดใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย 
ตามหลักสูตรใหม 

107 
นายชยพล คําสิงห 
 

1.ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
2.การเรียนรู Stem Education ดวยสื่อ zSpace กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-5 

108 
นางสุพัตรา ดาวหน 
 

1.การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) บูรณาการรวมกับชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
2.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 

109 
นางสาววรรณสา แกว
พวง 

1.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรปูแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 
2.การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรดวยแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา 

110 นางสาวบังออน จุลพล 
1.การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของครูระดับมัธยมศึกษา 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 

111 
นางสาวรัตนธร ชุปวา 
 

1.กลยุทธการสอนของครูวิทยาศาสตรเพ่ือยกระดับผลการทดสอบโอเน็ต 
2.การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับใชในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
อยางงาย (Easy Lab) สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

112 
นางสาวฐิติมาตย พรหม
ทา 

1.เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 
2.การพัฒนาศักยภาพครูดวยทัศนคติเชิงบวกอยางสรางสรรค 

113 
นางสาวจารุพร แกวลา 
 

1.หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตรสูยุค Education 4.0 : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2.การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
ระบบตามแนวคิด Active Learning" 

114 นางยุภาภรณ เสาโกมุท 

1.กลยุทธการสอนของครูวิทยาศาสตรเพ่ือยกระดับผลการทดสอบโอเน็ต 
2.การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับใชในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
อยางงาย (Easy Lab) สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

115 
นางสาวเกวลี ปาสนธ 
 

1.เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหมในศตรวรรษท่ี 21 Teaching 
Techniques for New Age Teachers in the 21st Century 
2.การพัฒนาศักยภาพครูดวยทัศนคติเชิงบวกอยางสรางสรรค 
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ตารางที่  51 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร 

116 
นางปวีณา สุรําไพ 
 

1.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 

117 
นางนิออนด รอบคอบ 
 

1.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรปูแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 
2.การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี-วิทยาการคํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : 
ระดับพ้ืนฐาน 

118 

นางนุชญนันท ศรเจริญ
ฐิติกุล 
 

1.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบ
ชุด สื่อประสม 
2.การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรดวยแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา 

119 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
ระบบตามแนวคิด Active Learning" 
2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม 
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ขอมลูศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ปการศึกษา  2561  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ทัง้หมด  336  คน  ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทา  จํานวน  217  คน  คิดเปนรอยละ  64.58   

รอบโควตา รับตรง TCAS /Admission 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี            ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาววิชญาพร บุญพอ 6/11 วิทยาศาสตร เคมี 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวปรรัชช จันทรหอม ม.6/10 มนุษยศาสตร ภาษาจีน 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ท่ี            ช่ือ -สกุล   ช้ัน   คณะ สาขาวิชา 

1 นายชัยณรงค สิงหซอม 6/10 วิทยาศาสตร เคมีอุตสาหกรรม 

    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ท่ี            ช่ือ –สกุล   ช้ัน   คณะ สาขาวิชา 

1 นายกิตติกร กมล 6/11 วิศวการบินและอวกาศ วิศวการบินและอวกาศ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ท่ี     ช่ือ –สกุล   ช้ัน   คณะ สาขาวิชา 
1 นายศิษฐกะ วิไล 6/11 วิศวกรรมศาสตร วิศวอากาศยาน 
2 นางสาวทวีติยา เชียจอหอ 6/5 วิศวกรรมศาสตร เคมี 
3 นางสาวปาริดา ชาภักด ี 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวกมลวรรณ ปญญาวัน 6/1 ศึกษาศาสตร ดนตรีศึกษา 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ท่ี            ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายกฤตพจน สายสิม 6/11 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 

2 นางสาวณัฏฐณิชา สุขหลา 6/11 นิติศาสตร นิติศาสตร 

3 นายธราดล ไชยพิมพ 6/11 เกษตรศาสตร พืชไร 

4 นายปฏิภาณ ใจสบาย 6/10 วิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 

5 นางสาวอินทุอร ดวงแกว 6/10 วิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 

6 นางสาวกัญญารัตน       
ไชยปญญา 

6/10 วิทยาศาสตร เทคโนโลยียาว 
และพอลิเมอร 

7 นางสาวภริดา ปกปน 6/10 วิทยาศาสตร พอลิเมอร 

8 นางสาวบุญธิดา อัมพรศรี 6/10 รัฐศาสตร การปกครอง 

9 นางสาวสุกัญญา สําราญ 6/9 นิติศาสตร นิติศาสตร 

10 นางสาวปนัดดา เจ็กภู 6/9 บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

11 นางสาวกรวรรณ ทางทอง 6/9 เกษตรศาสตร สัตวศาสตร 

12 นางสาววิลาวัลย สุรวิทย 6/9 เกษตรศาสตร สัตวศาสตร 

13 นายยิ่งพันธ เงาศรี 6/9 เกษตรศาสตร พืชสวน 

14 นายโชคอนันต ประชาสุ 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

15 นายวีรธร บุญไสย 6/8 นิติศาสตร นิติศาสตร 

16 นายจตุพล พันธวิไล 6/7 นิติศาสตร นิติศาสตร 

17 นางสาวสุมิตตา สายราช 6/7 แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

18 นายนรากรณ จันทรเพชร 6/7 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร 

19 นายธรรมรัตน ธูปเทียนรัตน 6/7 บริหาร การจัดการท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ท่ี            ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

20 นางสาวกรรณชนก อุดม 6/7 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

21 นางสาวณัฐพร เกษแกว 6/7 เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร 

22 นางสาววรัญญา สุนทรไชยา 6/7 บริหาร การตลาด 

23 นางสาวดรุณี พลศักดิ์ 6/5 รัฐศาสตร การปกครอง 

24 นางสาวสุพัตรา สุวรรณพงษ 6/5 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

25 นางสาวพิไลวรรณ  
จันทรสีชา 

6/5 บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจ 

26 นางสาวชลธิชา อินศวร 6/5 บริหารศาสตร การบัญชี 

27 นางสาววิภาดา แสงสอง 6/5 บริหารศาสตร ธุรกิจ 

28 นางสาวกมลวรรณ อุดม 6/5 วิทยาศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

29 นางสาววริศรา ทองสลับ 6/4 บริหารศาสตร การบัญชี 

30 นายจิรภัทร ศรีแกว 6/4 รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง 

31 นางสาวสกาวเดือน ประมะรี 6/4 บริหาร บัญชี 

32 นางสาวพัชรินทร 
แกวมะณะ 

6/4 บริหารศาสตร การบัญชี 

33 นายมาฆชัย โสดามุข 6/3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นาฏศิลปการละคร 

34 นางสาวสุธาสินี ตั้งใจสุข 6/2 รัฐศาสตร รัฐศาสตร 

35 นางสาวสุภาวดี ปกปน 6/2 รัฐศาสตร รัฐศาสตร 

36 นางสาวติยาภรณ เงาศรี 6/1 ศิลปศาสตร อังกฤษสื่อสาร 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ท่ี            ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

37 นางสาวกานทิยา  
ไตรวิทยายนต 

6/1 ศิลปศาสตร การทองเท่ียว 

38 นายสินธนา อารีย 6/6 รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง 

39 นางสาวกุลวรรณ สะอาด 6/9 นิติศาสตร นิติศาสตร 

40 นายนัฐพงษ บุดดาหน 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

41 นายเสรี  พรมลวน 6/10 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

42 นางสาวตวงพร ดูสันเทียะ 6/5 บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

43 นางสาวบุษกร พิสงาม 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

 
สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี และ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 

ท่ี            ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายอดิเทพ ทองแสน 6/9 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2 นางสาวธัญญารัตน ศรี
หมอก 

6/9 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3 นางสาวกุลิสรา บุญเอนก 6/9 สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน 

4 นางสาวอริสา ศรีสุธรรม 6/10 สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน 

5 นางสาวชุติมา  แพรดํา 6/5 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6 นางสาวชัชฎาภรณ  
แกวรักษา 

6/5 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

7 นายธนธร ศรีไชยา 6/10 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

8 นางสาวนนทิวรรณ ศรีโพธิ์ 6/7 เวชระเบียน สาขาวิชาเวชระเบียน 

9 นางสาวศศิวิมล นนทวัน 6/11 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

10 นางสาวเฟองลดา ศรีชัย 6/11 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวชลิตา พุทธขันธ 6/5 แพทยศาสตร อนามัยชุมชน 

2 นางสาวรุจิยาภา แซแต 6/5 แพทยศาสตร อนามัยชุมชน 

3 นางสาวพัชรี สายเพ็ชร 6/5 วิทยาศาสตรการแพทย ชีวเคมี 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวปยฉัตร แอนโก 6/11 การแพทยแผนจีน การแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวสุดาภรณ ภาด ี 6/7 รัฐศาสตร รัฐศาสตร 
2 นายพัชรดนัย ออนอ่ิม 6/5 นิติศาสตร นิติศาสตร 
3 นางสาวกอบกุล บุญจันทร 6/1 รัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายนิติพงษ นอยหนู 6/10 นิติศาสตร นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวนริศรา สุขอวน 6/7 นิติศาสตร นิติศาสตร 
2  นางสาวสุทธิดา สายสิม 6/4 การบัญชีและการจัดการ บัญช ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรินทร) 

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวสุธินัน บุญจันทร 6/9 เกษตรศาสตร สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวอรณี สําล ี 6/6 ครุศาสตร ภาษาไทย 
2 นางสาวกัลยา กองทรัพย 6/6 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวภีรดา สุรวิทย 6/6 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 
4 นางสาวธารารัตน บุญพบ 6/6 ครุศาสตร ภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวศิรินภา บัลลังค 6/1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การพัฒนาสังคม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายชยานันต มุขขันธ 6/11 ครุศาสตร พลศึกษา 

2 นางสาวปริมปภาพร บาอินทร 6/11 ครุศาสตร การสอนภาษาจีน 

3 นางสาวพันธุธิดา คําอุดม 6/10 นิติศาสตร นิติศาสตร 

4 นางสาวสุลักษณา แผลงาม 6/10 ครุศาสตร สังคมศึกษา 

5 นางสาวอนัตตา บุดดี 6/10 ครุศาสตร ภาษาไทย 

6 นางสาวบุษกร สุวรรณพงษ 6/9 ครุศาสตร ปฐมวัย 

7 นางสาวนริศรา เสียงหวาน 6/9 ครุศาสตร ภาษาไทย 

8 นางสาววิภารัตน ประพาน 6/8 วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา 

9 นายอภิศักดิ์ เกษแกว 6/8 ครุศาสตร สังคมศึกษา 

10 นางสาวสิริญา ทางทอง 6/7 บัญช ี บัญช ี

11 นางสาวมณฑกานต อ่ิมอวน 6/7 รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

12 นางสาวลัดดา พิลาแดง 6/7 นิติศาสตร นิติศาสตร 

13 นางสาวศิริขวัญ บุญพ่ึง 6/7 ครุศาสตร ภาษาไทย 

14 นางสาวสุดารัตน เหรียญทอง 6/6 ครุศาสตร ประถมศึกษา 

15 นายกายสิทธิ์ คําไข 6/6 ครุศาสตร วิทยาคอมพิวเตอร 

16 นายกิตติศักดิ์ ศรเพชร 6/3 ครุศาสตร พลศึกษา 

17 นายภาณุเดช ศรีไสว 6/2 นิติศาสตร นิติศาสตร 

18 นายจักรพรรณ ศรีพิทักษ 6/2 ครุศาสตร พลศึกษา 

19 นางสาวไปรยา สายสิงห 6/2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อังกฤษธุรกิจ 

20 นางสาวจุฑามาศ คําตะนิตย 6/2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อังกฤษธุรกิจ 

21 นางสาวมณีรัตน ศรเพชร 6/2 ครุศาสตร ปฐมวัย 

22 นางสาววิภารัตน ทองออน 6/1 รัฐศาสตร กฎหมายและการปกครอง 

23 นายอาจหาญ ทองลวน 6/1 ครุศาสตร ภาษาไทย 

24 นายฉัตรชัย สุดประเสริฐ 6/1 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 
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         มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

25 นางสาวปนัดดา ธรรมแกว 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

26 นางสาวขวัญฤทัย สูงโฮง 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

27 นางสาวศิริวัฒนา ชูอาวุฒ 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

28 นางสาวพิลาวรรณ สิทธิจันทร 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

29 นางสาวสุธีธิดา พ้ืนพรม 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

30 นางสาวทิพวรรณ ตรีสูนย 6/8 วิทยาลัยกฏหมายและการ
ปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

31 นางสาววิสุดา ศรีรักษา 6/8 บริหารธุรกิจ การบัญชี 

32 นางสาวพรณวดี พันธุศรี 6/8 บริหารธุรกิจ การบัญชี 

33 นางสาวก่ิงไผ คําชาลี 6/8 ศิลปศาสตร วิศวกรรมโลจิสติกส 

34 นางสาวเอ้ืองฟา สายบุปผา 6/8 รัฐศาสตร รัฐศาสตร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวสุวิมล เกษแกว 6/10 วิทยาศาสตร บัญชีบัณฑิต 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวจิราวรรณ กุลบุตรดี 6/7 บริหารธุรกิจ การตลาด 

2 นางสาววรดา บัวลา 6/4 บริหารธุรกิจ การตลาด 

3 นางสาวบุลพร ศรีเศษรัมย 6/4 บริหารธุรกิจ การตลาด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวสุพรรณิการ เพ็งอังคาร 6/10 ครุศาสตร สังคมศึกษา 

2 นางสาวภาวิณี สําราญพันธ 6/9 เกษตรศาสตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3 นางสาวพรพิมล เนินเมือง 6/9 สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร 

4 นายวัชรากร เจริญนิตย 6/7 บริหารศาสตร การจัดการท่ัวไป 

5 นางสาวกรรณิกา จันดาบุตร 6/7 แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย 

6 นางสาวอัญชนา คูหา 6/7 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร 

7 นางสาวกนกพร วงศใหญ 6/6 สาธารณสุขศาสตร สาธารณะสุขชุมชน 

8 นายธนากร วราพุฒ 6/6 มนุษยศาสตร ภาษาจีน 

9 นางสาวสุดารัตน ชาล ี 6/5 วิทยาศาสตร ชีววิทยา 

10 นางสาวจิดารัตน จงรักษ 6/4 นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 

11 นางสาวอินทิรา พลสิมมา 6/3 ครุศาสตร การศึกษาปฐมวัย 

12 นายอธิปตย โพธศรี 6/1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นายธนาพร คําเพราะ 6/11 ครุศาสตร คณิตศาสตร 
2 นางสาวรุจิภา มีศร ี 6/9 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 
3 นางสาวณัฐวดี นวลงาม 6/5 ครุศาสตร ปฐมวัย 
4 นางสาวกมลทิพย จันดาบุตร 6/5 ครุศาสตร ปฐมวัย 
5 นางสาวสุภารักษ มีศรี 6/4 บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวชไมพร นนทใส 6/4 ครุศาสตร เอกการศึกษาปฐมวัย 
2 นางสาวธันยณภัทร 

ตระกูลชาวทาโขลง 
6/1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
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มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา 
ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายอามรมิ อุนสิม 6/10 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

2 นายธีระพัฒน บัวคํา 6/6 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

3 นายยุทธนา ไกรษี 6/2 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

4 นางสาวอรัญญา สีหะบุตร 6/2 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

5 นางสาวเนื้อทอง ขันวิเศษ 6/2 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

6 นางสาวขวัญชีวา วงศแดง 6/2 อังกฤษสื่อสารธุรกิจ อังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

7 นางสาวกมลวรรณ ภาด ี 6/2 ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นายบวรวงศ คํ้าช ู 6/5 Culinary arts and design Culinary arts and design 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวนราธิป แพงงา 6/5 การจัดการธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 
2 นางสาวนิตติพร กานเกษ 6/3 การจัดการธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 
3 นายพงศธร อาสาสนา 6/1 การจัดการธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน 

 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาววิภาดา บัวลอย 6/5 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 
2 นางสาวหยกมณี ชารี 6/5 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

  ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวสุมิตรา ชินวงศ 6/3 พยาบาลศาสตร ผูชวยพยาบาล 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อุบล) 
ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นายธันยธํารง เอกสมภู 6/5 เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 

 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวมนตธิรา สาล ี 6/2 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต 
2 นางสาวประภัสชรินทร อินทรโคตร 6/2 วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ 
3 นางสาวณัฐริกา สาธร 6/2 วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ 

 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวเบญจวรรณ สายเนตร 6/9 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
2 นางสาวปวีณา สายเหล็ก 6/9 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
3 นายบันเทิง สีดี 6/3 บรหิารธุรกิจ บรหิารธุรกิจ 
4 นางสาวสุธารินี ก่ิงแกว 6/1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
5 นางสาวพนิดา สูสุข 6/1 บริหารธุรกิจ การจัดการการคาสมัยใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวชัญญานุช ศรีอักษร 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
2 นางสาวศศิธร ของนอก 6/8 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
3 นางสาวธิดารัตน ชราศร ี 6/4 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
4 นายสิทธิเดช เชื้ออุน 6/4 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
5 นายสิทธิพงษ สมภาวะ 6/4 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
6 นายเถลิงรัฐ สงเสริม 6/3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
7 นายเกียรติศักดิ์ หวงเพชร 6/3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
8 นางสาวเกศวราภรณ พ่ึงอยู 6/3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
9 นางสาวสไบแพร สรุะเกษ 6/3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
10 นางสาวสุดารัตน บุญรัตน 6/3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมความปลอดภัย 
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สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ 
ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นายนันทวัสน ภูติยา 6/3 วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา 
2 นายกิตติศักดิ์ จําปาเรือง 6/3 วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
  ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน สาขาวิชา 

1 นายธนภัทร ทนายรักษา 6/9 ชางยนต 

2 นางสาวกรวรรณ ทางทอง 6/9 ชางทาอากาศยาน 

3 นายสหรัฐ พงษอุดม 6/9 ชางยนต 

4 นายพงศกร ศรีมา 6/1 ไฟฟากําลัง 

5 นายจีรภัทร จําปา 6/7 ชางยนต 

6 นายนันทพงศ  ทางทอง  6/7 ชางยนต 

7 นายพิเชษฐ นันทา 6/4 ชางทาอากาศยาน 

โรงเรียนบุรีรักษการบริบาล 
ท่ี     ช่ือ –สกุล ช้ัน สาขาวิชา 
1 นางสาวโสภิดา สายเสมา 6/7 ผูชวยพยาบาล 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต อยุธยา 
  ท่ี            ช่ือ –สกุล ช้ัน สาขาวิชา 

1 นางสาวณัฏฐนิภา ไชยขันตร ี 6/4 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

2 นางสาวลลิตา สีดา 6/4 แผนกการตลาด 

3 นายฐิติกร คําแควน 6/3 ชางสี 

4 นายนพรัตน ครุฑพันธ 6/3 ชางสี 

5 นายเอกชัย พรหมรางกูล 6/3 ชางส ี

6 นายวิระชัย สุขหลา 6/3 ชางส ี

7 นายพันธเลิศ บุญจันทร 6/3 ชางสี 

8 นางสาวพรพรรณ ประสานวงศ 6/3 คอมพิวเตอร 

9 นายฤทธิชัย สารพัตร 6/5 ชางยนต 

10 นายรัฐพล  ทรงศรี 6/8 เทคนิคการผลิต 

11 นายศิรพัชร  คําศิริ 6/8 เทคนิคการผลิต 

ท่ีมาขอมูล งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ 
                   22  กุมภาพันธ  2562 
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รอบเพ่ิมเตมิ  รอบ  4  รอบ  5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวรัชนี สีหบุตร 6/1 คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ  

สาขาการจัดการท่ัวไป 

2 นางสาวสุภาวรรณ พลศักดิ์ 6/1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

สาขาวิชาภาษาไทย 

3 นางสาวณัฐชยาพร บุญประเคน 6/1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4 นายทนันชัย ทางทอง 6/1 คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ  

สาขานิเทศศาสตร 

5 นางสาวหยกมณี ชารี 6/5 คณะสาธารณะสุขศาสตร  

 

สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

6 นางสาวสุภาวดี สุขอวน 6/5 คณะสาธารณะสุขศาสตร  

 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 น.ส. ศศิธร อสิพงษ 6/1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

สาขาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศ   

2 น.ส. อภิภาวดี แสนวงษ 6/1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

สาขานิเทศศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 น.ส. ศศิประภา ดวงแกว 6/1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

สาขาญี่ปุนธุรกิจ 
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วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน สาขา 
1 นายพันเลิศ บุญจันทร 6/3 เทคนิคการผลิต 

2 นายอภิสิทธิ์ สาระบูรณ 6/5 เทคนิคการผลิต 

3 นายสหัสนัยน บุญชาร ี 6/5 เทคนิคการผลิต 

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน สาขา 
1 นายธนภทัร สุวรรณหงษ 6/10 เทคนิคการผลิต 

 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน สาขา 
1 นายณัฐวัฒน พิลาทอง 6/5 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร 

2 นายวรเชษฐ ปองกัน 6/5 สาขาปโตรเคมี 

3 นายดุษฏี ฮงทอง 6/10 สาขาปโตรเคมี 

4 นายศุภชัย อนใจกลา 6/10 สาขาปโตรเคมี 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ/สาขา 
1 นางสาวภัสรา อิทธิเดช 6/8 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส 

2 นางสาวสิริภัทร บุญรัตน 6/8 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ/สาขา 
1 นายธนากร โพธิ์พรม 6/10 เศรษฐศาสตร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นายณัฐกิต เปลี่ยนขุนทด 6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวเบญจวรรณ ธนะศรี 6/10 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 

2 นางสาวดารารัตน บัวหอม 6/10 คณะศึกษาศาสตร  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวธัญณิชา พวงบุตรธนัช 6/11 คณะครุศาสตร เอกวิชาภาษาไทย 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวศศิวิมล นนทวัน 6/11 คณะวิทยาศาสตร เอกวิชาเคมี 

2 นายสรวงชน สุโพธิ ์ 6/11 คณะวิทยาศาสตร เอกวิชาเคมี 

 

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

ท่ี     ช่ือ -สกุล ช้ัน คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวธัญลักษณ ศรีรักษา 6/10 คณะพยาบาลศาสตร 

 

พยาบาลศาสตร 
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