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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 13 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครอง  และครู 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกา 

14 
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16 

สวนที่  3  แนวการจัดการศึกษา 17 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ 17 
 ขอมูลจํานวนนักเรียน 19 
 ขอมูลน้ําหนักสวนสูงนักเรียน 24 
 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 36 
 ขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 37 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 45 
 ขอมูลอาคารสถานท่ี 49 

สวนที่  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
       สถิติการเขาใชงานหองสมุด 

51 
51 

 ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 52 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 62 
 ภาพอาคารสถานท่ี 69 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนที่  5 ผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ในปการศึกษา  2562 86 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  86 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET ) 95 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 104 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 113 
 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนส่ือความ 114 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 115 
 สถิติการใชหองพยาบาล   118 
 ผลงานการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  

        และเทคโนโลยีของนักเรียน  
119 

 ขอมูลศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2562 
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สารบัญตาราง 

 หนา 
ตารางท่ี  1  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน 9  ปยอนหลัง 19 
ตารางท่ี  2  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนตามระดับชั้น 20 
ตารางท่ี  3  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนรายหอง 21 
ตารางท่ี  4  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสงูเทียบเกณฑ 24 
ตารางท่ี  5  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 25 
ตารางท่ี  6  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 26 
ตารางท่ี  7  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 27 
ตารางท่ี  8  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 28 
ตารางท่ี  9  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 29 
ตารางท่ี  10  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 30 
ตารางท่ี  11  แสดงจํานวนขาราชการครู 31 
ตารางท่ี  12  แสดงขอมูลวิทยฐานะขาราชการครู 32 
ตารางท่ี  13  แสดงขอมูลวิทยฐานะ  วฒุิการศึกษาขาราชการครู 33 
ตารางท่ี  14  แสดงขอมูลวุฒิการศึกษาครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 34 
ตารางท่ี  15  แสดงขอมูลวิทยฐานะแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 35 
ตารางท่ี  16  แสดงจํานวนพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 36 
ตารางท่ี  17  แสดงขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 37 
ตารางท่ี 18   แสดงขอมูลพนักงานราชการ 45 
ตารางท่ี  19  แสดงขอมูลครูอัตราจาง   45 
ตารางท่ี  20  แสดงขอมูลลูกจางประจํา   46 
ตารางท่ี  21  แสดงขอมูลลูกจางชั่วคราว  46 
ตารางท่ี  22  แสดงขอมูลพนักงานทําความสะอาด  47 
ตารางท่ี  23  แสดงขอมูลครูชางตางชาต ิ 47 
ตารางท่ี  24  แสดงขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัติการ 49 
ตารางท่ี  25  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 90 
ตารางท่ี  26  แสดงผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2562 97 
ตารางท่ี  27  แสดงผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ปการศึกษา 2562 98 
ตารางท่ี  28  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                              
                 ปการศึกษา 2558 – 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

98 

ตารางท่ี  29  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                              
                 ปการศึกษา 2558 – 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

102 

ตารางท่ี  30  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 104 
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สารบัญตาราง 

 หนา 
ตารางท่ี  31  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 105 
ตารางท่ี  32  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 106 
ตารางท่ี  33  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-3 107 
ตารางท่ี  34  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 108 
ตารางท่ี  35  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 109 
ตารางท่ี  36  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 110 
ตารางท่ี  37  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4-6 111 
ตารางท่ี  38  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-6 112 
ตารางท่ี  39  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 115 
ตารางท่ี  40  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2562 116 
ตารางท่ี  41  แสดงขอมูลนักเรียนจบการศึกษา  ปการศึกษา 2562 117 
ตารางท่ี  42  แสดงสถิติการใชหองพยาบาล ปการศึกษา 2562   118 
ตารางท่ี  43  แสดงสรุปผลรางวัลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม    
                 วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562   

119 

ตารางท่ี  44 แสดงรางวัลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  
                และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
                เขต28 ครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันท่ี  11-13  เดือนกันยายน  
                พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

120 

ตารางท่ี  45 แสดงรางวัลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  
                และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  ครั้งท่ี  
                69     ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันท่ี  12-14  เดือนธันวาคม   
                พ.ศ. 2562      ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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สารบัญแผนภูม ิ

 หนา 
แผนภูมิท่ี  1  แสดงจํานวนนักเรียนยอนหลัง 9  ป 19 
แผนภูมิท่ี  2  แสดงจํานวนนักเรียน  ปการศึกษา 2563 20 
แผนภูมิท่ี  3  แสดงน้ําหนักสวนสูงนักเรียน ปการศึกษา 2563 24 
แผนภูมิท่ี  4  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 25 
แผนภูมิท่ี  5  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 26 
แผนภูมิท่ี  6  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 27 
แผนภูมิท่ี  7  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 28 
แผนภูมิท่ี  8  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 29 
แผนภูมิท่ี  9  แสดงน้ําหนักสวนสูง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 30 
แผนภูมิท่ี  10 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู 32 
แผนภูมิท่ี  11 แสดงวุฒิการศึกษาขาราชการครู 34 
แผนภูมิท่ี  12 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู 35 
แผนภูมิท่ี  13 แสดงสถิติการเขาใชงานหองสมุด ปการศึกษา 2562 51 
แผนภูมิท่ี  14 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ  O - NET   
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2562 

97 

แผนภูมิท่ี 15  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ 
                  O - NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2562 

101 

แผนภูมิท่ี  16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2558-2562 

102 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558-2562 

103 

แผนภูมิท่ี  18 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  ปการศึกษา 2562 

104 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  ปการศึกษา 2562 

105 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2562 

106 

แผนภูมิท่ี  21 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-3  ปการศึกษา 2562 

107 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ปการศึกษา 2562 

108 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  ปการศึกษา 2562 

109 
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สารบัญแผนภูม ิ

 หนา 
แผนภูมิที 24  แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา 2562 

110 

แผนภูมิท่ี 25  แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน   
                  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ปการศึกษา 2562 

111 

แผนภูมิท่ี  26  แสดงรอยละของระดับผลการเรียน  ปการศึกษา 2562 112 
แผนภูมิท่ี  27  แสดงรอยละการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียน  ปการศึกษา 2562 113 
แผนภูมิท่ี  28  แสดงรอยละการประเมิน การอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความนักเรียน   
                   ปการศึกษา  2562 

114 

แผนภูมิท่ี  29  แสดงสถิติการใชบริการหองพยาบาล  ปการศึกษา 2562 118 
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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    โรงเรยีนกันทรารมณไดเปลี่ยนมาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28  (ศรีสะเกษและยโสธร)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 

     พ.ศ.2563    ปจจุบัน นายนริศ  อัมภรัตน   วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ   ดํารงตําแหนง  

ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ 
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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  



  
5 

  

 
งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

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 

 นายนริศ  อัมภรัตน  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท  085-6565005 
 

 

 

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

  

 

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

  
         นางสุพัตรา  ดาวหน   ตําแหนง  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน   

      รับผิดชอบฝายกิจการนักเรียน 

       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 

21.เหรียญทองกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 35  มวยไทยสมัครเลนหญิง  หนวยงานการกีฬาแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  ปการศึกษา 2562 

22.เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 35  มวยไทยสมัครเลนชาย หนวยงานการกีฬาแหง

ประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  ปการศึกษา  2562 

23.โรงเรียน Zero waste school ระดับดี  โดยกรมสงเสริมส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ  ปการศึกษา 

2562 

24.สถานศึกษาตนแบบวาดวยเรื่องความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองคกร โดยบริษัทกลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด  ปการศึกษา 2562 

25.ศูนยหุนยนต  และศูนยคณิตศาสตร  โรงเรียนกันทรารมณ  เปนศูนยและจัดการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  69  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหวางวันท่ี  12-14 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 

2562 
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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 –  2562 
15. นายนริศ  อัมภรัตน ผูอํานวยการ พ.ศ.  2563 – ปจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1.นายสํานวน  เพ็งชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ 

2.นายบุญญะพงศ  ทัดเทียม ผูแทนผูปกครอง 

3.นายพรชัย  สุปงคลัด ผูแทนคร ู

4.นางลัดดาวัลย  ทองคํา  ผูแทนองคกรชุมชน      
5.นายอมร  ศรไชย ผูแทนองคกรปกครองสวนถิ่น 
6.รอยตรี  จันที  ศาลา ผูแทนศิษยเกา 
7.พระครูกิตติวรโสภณ ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
8.พระมหาเจษฎา จันทาโภ ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
9.นายไพรัช  ทองสุ ผูทรงคุณวุฒิ 
10.นายประวัติ  ศรีสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ 
11.นายศิริ  สุภาพ  ผูทรงคุณวุฒิ 
12.นายอภิชาติ  ชาญประดิษฐ ผูทรงคุณวุฒิ 
13.นายวรุต  อินทะสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ 
14.รอยตํารวจเอก เอกภูมิ  พลศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ 
15.นายนริศ  อัมภรัตน กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ 

1.นายเสาร  เจริญนิตย  นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ 

2.นายนริศ  อัมภรัตน 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  พูลสวัสดิ์ 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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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  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ขอมลูจํานวนนักเรียน  

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน 9  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 
2562 488 445 443 1,376 385 338 391 1,114 2,490 

2563 443 496 443 1,382 438 385 337 1,160 2,542 

   ขอมูลนักเรียน  (ขอมูล ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563) 
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แผนภูมิท่ี  1 แสดงจํานวนนักเรียนยอนหลัง 9 ป
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  2  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน 

 ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 198 244 442 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 227 270 497 
มัธยมศกึษาปท่ี 3 199 244 443 

รวม ม. ตน 624 758 1,382 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 148 290 438 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 134 251 385 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 117 220 337 

รวม ม. ปลาย 399 761 1,160 

รวมท้ังหมด 1,023 1,519 2,542 

 

 

 

 

 

198
227

199

148
134

117

245
269

244

290

251
220

0

50

100

150

200

250

300

350

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษาปท่ี 2 มัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 4 มัธยมศึกษาปท่ี 5 มัธยมศึกษาปท่ี 6

ระดับชั้น

แผนภูมิท่ี  2 แสดงจํานวนนักเรียน  ปการศึกษา 2563

ชาย หญิง
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนรายหอง 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 1 17 19 36 

 2 18 19 37 

3 17 20 37 

4 18 18 36 

5 17 18 35 

6 17 18 35 

7 16 19 35 

8 18 19 37 

9 16 19 35 

10 19 17 36 

11 12 24 36 

12 10 26 36 

13 3 9 12  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 1 23 22 45 

 2 22 22 44 

3 22 22 44 

4 23 22 45 

5 23 21 44 

6 21 24 45 

7 21 24 45 

8 21 23 44 

9 17 27 44 

10 13 31 44 

11 16 26 42 

12 5 5 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 21 20 41 

 2 21 18 39 

3 19 19 38 

4 19 20 39 

5 19 20 39 

6 17 22 39 

7 18 21 39 

8 16 20 36 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 9 18 20 38 

10 15 25 40 

11 9 31 40 

12 7 8 15 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 1 25 3 28 

 2 10 19 29 

3 13 22 35 

4 16 17 33 

5 14 30 44 

6 12 30 42 

7 13 29 42 

8 9 33 42 

9 11 31 42 

10 9 33 42 

11 4 25 29 

12 7 7 14 

13 5 11 16 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 1 19 21 40 

 2 21 16 37 

3 7 16 23 

4 12 14 26 

5 8 28 36 

6 15 21 36 

7 9 24 33 

8 9 30 39 

9 9 25 34 

10 10 26 36 

11 11 23 34 

12 4 7 11 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 1 12 20 32 

 2 8 21 29 

3 13 9 22 

4 14 14 28 

5 12 21 33 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 6 12 17 29 
7 12 23 35 
8 11 21 32 
9 11 19 30 
10 6 28 34 
11 6 21 27 
12 0 6 6 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ขอมลูนํ้าหนักสวนสูงนักเรียน  

ตารางที ่ 4  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงเทียบเกณฑ 

ประเภท ชาย
(คน) 

หญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

นักเรียนท้ังหมด 1,023 1,519 2,542 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 81 72 153 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 48 34 82 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 26 13 39 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 247 312 559 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 192 325 517 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 104 128 232 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 695 1,135 1,830 
สวนสูงอยูในเกณฑ 783 1,160 1,943 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 588 922 1,510 
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น้ําหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ

สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิที่  3 แสดงน้ําหนักสวนสูงนักเรียน
ปการศึกษา 2563

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  5  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  1 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 198 244 442 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 7 9 16 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 6 6 12 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 2 3 5 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 45 41 86 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 46 43 89 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 29 17 46 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 146 194 340 
สวนสูงอยูในเกณฑ 146 195 341 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 125 165 290 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงน้ําหนักสวนสูง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

 

ตารางที่  6 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  2 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 227 270 497 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 21 14 35 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 10 9 19 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 6 3 9 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 58 58 116 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 52 53 105 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 28 23 51 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 148 198 346 
สวนสูงอยูในเกณฑ 165 208 373 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 120 162 282 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  7 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  3 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 199 244 443 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 23 10 33 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 14 9 23 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 10 3 13 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 43 62 105 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 34 60 94 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 18 24 42 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 133 172 305 
สวนสูงอยูในเกณฑ 151 175 326 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 114 133 247 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

น้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ

สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ

สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิที่  6 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  8 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  4 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 148 290 438 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 9 6 15 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 7 3 10 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 3 1 4 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 30 51 81 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 22 68 90 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 9 23 32 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 109 233 342 
สวนสูงอยูในเกณฑ 119 219 338 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 94 188 282 
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สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิที่ 7 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4

รวม หญิง ชาย
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ตารางที่  9  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  5 

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

นักเรียนท้ังหมด 134 251 385 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 7 16 23 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 4 5 9 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 0 2 2 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 39 60 99 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 17 56 73 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 9 25 34 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 88 175 263 
สวนสูงอยูในเกณฑ 113 190 303 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 76 141 217 
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สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิที่ 8 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5

รวม หญิง ชาย
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ตารางที่  10 แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  6 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 117 220 337 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 14 17 31 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 7 2 9 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 5 1 6 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 32 40 72 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 21 45 66 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 11 16 27 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 71 163 234 
สวนสูงอยูในเกณฑ 89 173 262 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 59 133 192 
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น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

แผนภูมิที่ 9 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6

รวม หญิง ชาย
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ขอมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ตารางที่  11  แสดงจํานวนขาราชการครู                                                            

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

ผูบริหาร 3 0 3 
ผูสอน 
     กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
     กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
     กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
     กลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ 

     กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

     กลุมสาระฯ ศิลปะ 

     กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

     กลุมสาระฯ  ภาษาตางประเทศ 
     งานแนะแนว 

   
5 11 16 
4 12 16 
10 22 32 
6 10 16 
5 2 7 
3 4 7 
3 7 10 
2 14 16 
1 2 3 

  รวมครูผูสอน 39 84 123 
รวมขาราชการครูท้ังหมด 42 84 126 

(ขอมูล ณ วันท่ี  5  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2563) 

 

 



  
32 

  

 
งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที ่ 12  แสดงขอมลูวิทยฐานะขาราชการครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ครูผูช้ว่ย

ครู
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ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ

แผนภูมิที่  10 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู

รวม หญิง ชาย

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

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 1 0 1 
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 1 0 1 
รองผูอํานวยการชํานาญการ 1 0 1 
ครูชํานาญการพิเศษ 26 61 87 

ครูชํานาญการ 4 7 11 

คร ู 7 13 20 

ครูผูชวย 2 3 5 

รวม 42 84 126 
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ตารางที่  13  แสดงขอมลูวิทยฐานะ  วุฒกิารศึกษาขาราชการครู 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ไมมีวิทยฐานะ 

รวม
ท้ังหมด 

ป.
ตรี ป.โท 

ป.
เอก รวม 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก รวม ป.ตร ี

ป.
โท รวม 

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

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

คร ู 2 9 - 11 19 62 6 87 15 5 20 118 
ชาย 1 3 - 4 7 17 2 26 5 2 - 37 
หญิง 1 6 - 7 12 45 4 61 10 3 - 81 

ครูผูชวย - - - - - - - - 4 1 5 5 
ชาย - - - - - - - - 1 1 2 2 
หญิง - - - - - - - - 3 - 3 3 

รวมท้ังหมด 2 10 0 12 19 62 7 89 19 6 25 126 
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ตารางที่  14  แสดงขอมลูวุฒิการศึกษาครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู วุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูบริหาร 0 2 1 3 
ภาษาไทย 5 10 2 17 
คณิตศาสตร 3 13 0 16 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 26 1 32 
สังคมศึกษา 6 9 1 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 0 7 
ศิลปะ 5 2 0 7 
การงานอาชีพ 6 3 1 10 
ภาษาตางประเทศ 7 8 1 16 
แนะแนว 1 1 0 2 
รวมท้ังหมด 40 79 7 126 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 32%

ปริญญาโท 63%

ปริญญาเอก 5%

แผนภูมิที่ 11 แสดงวุฒิการศึกษาขาราชการครู
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ตารางที ่ 15  แสดงขอมลูวทิยฐานะแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยฐานะ  
รวม ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ไมมีวิทยฐานะ 

ผูบริหาร 2 1 0 3 
ภาษาไทย 15 0 2 17 
คณิตศาสตร 13 1 2 16 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 26 4 2 32 
สังคมศึกษา 6 2 8 16 
สุขศึกษา 5 1 1 7 
ศิลปะ 5 0 2 7 
การงานอาชีพ 7 1 2 10 
ภาษาตางประเทศ 8 2 6 16 
แนะแนว 2 0 0 2 
รวมท้ังหมด 89 12 25 126 

 

 

 

ชํานาญการพิเศษ
71%

ชํานาญการ
9%

ไมมีวิทยฐานะ
20%

แผนภูมิที่  12 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุน  

ตารางที่  16  แสดงจํานวนพนักงานราชการและฝายสนับสนุน                                                         

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

พนักงานราชการ 5 7 12 
ครูอัตราจาง 3 5 8 
ลูกจางประจํา 7 1 8 
ลูกจางช่ัวคราว 5 1 6 
ครูตางชาติ 3 5 8 
แมบาน 0 7 7 
รวมท้ังหมด 23 26 49 

(ขอมูล ณ วันท่ี  14  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2563) 
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ขอมลูขาราชการครูรายบุคคล 

ตารางที่  17  แสดงขอมลูขาราชการครูรายบุคคล 

1.ฝายบริหาร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก กลุมงาน 

1 นายนริศ  อัมภรัตน ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ เอก บริหารการศึกษา บริหาร 
2 นายพิวัฒน  ศรเพ็ชร รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและ

การสอน 
ฝายบรหิารงาน
บุคคล  

3 นายอัครเจตน  สีหะวงษ รองผูอํานวยการ ชํานาญการ โท เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ฝายวิชาการ 

2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิศึกษา
สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายสุพัฒน  บุญนํา คร ู ไมมี ตร ี การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
2 นางเมตตา       พูลสวัสดิ ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
3 นางจันทรทิวา   อบทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
4 นายวิชา        ก่ิงทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา บรรณารักษ 
5 นายเทอด       เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก การจัดการ ภาษาไทย 
6 นายณฤภง     ศรีละพล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
7 นางนิลบล     เงินด ี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
8 นางลัดดาวัลย    อัมภรัตน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
9 นางวรกมล    เรืองฝาง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
10 นางกุลณพฤกษ กีรติชัยเศรษฐ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก การจัดการ  ภาษาไทย 
11 นางยุพวรรณ  แหลงหลาธนาศิริ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
12 นางสกุลรัตน    ทองแสน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี บรรณารักษ ภาษาไทย 
13 นางจรูญศรี     ศรสีุธรรม คร ู ชํานาญการพิเศษ โท พัฒนาสังคม ภาษาไทย 
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2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย(ตอ) 

 

3.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

14 นางสาวสุภาพร  พวงพ่ัว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
15 นางสาวอุทัย   สิงหาภ ู คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
16 นายชัยพร  เวียงคํา คร ู ไมมี ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางณัฐกฤตา  แกวโบราณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
2 นายพลวัตน  ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
3 นางธัญรัศม   ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
4 นางปรียานุช    สงสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
5 นางสุรจรรยา    ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
6 นางพิมพพักตร  ไชยเนตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
7 นายสมพงษ     ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
8 นางวรรณภา    ศรีไสย คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี สถิติประยุกต คณิตศาสตร 
9 นางสาวจารุพร   แกวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
10 นางสาวทิพยชริน โพธิ์ทิพย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
11 นางสาวสมจิตร  เพชรผา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร 
12 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
13 นางสาวอัจฉริยา   อุทธิโท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
14 นางศิวัชญา  ม่ันธรรม คร ู ชํานาญการ โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
15 นายวัลลภ   สุรวิทย คร ู ไมมี ตร ี คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
16 นายกอโชค  ตอนคําสนธิ ์ คร ู ไมมี โท บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
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4.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

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

25 วาที ่ร.ต. หญิงภรพรรณกรณ  
ศิริพัชรโชติ 

คร ู ชํานาญการพิเศษ โท คอมพิวเตอร วิทยาการฯ 

26 นางพัชรสุดา  อางมณี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท คอมพิวเตอรฯ วิทยาการฯ 

27 นางวิรยา  แกนคํา คร ู ชํานาญการ โท ชีววิทยา ชีววิทยา 
28 นางรวีวรรณ  สุขสาร คร ู ชํานาญการ ตร ี ฟสิกส ฟสิกส 
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4.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

5.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

29 นางสาวสุธาทิพย บุญสง คร ู ชํานาญการ โท วิทยาศาสตรศึกษา
(ชีววิทยา) 

ชีววิทยา 

30 นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ คร ู ชํานาญการ โท หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
31 นายทิว  พจนา คร ู ไมมี ตร ี จุลชีววิทยา ชีววิทยา 
32 นายไพโรจน  เทียบคุณ ครูผูชวย ไมมี ตร ี ชีววิทยา ชีววิทยา 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายทศพล  ศรีนวล คร ู ชํานาญการ โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
2 นางสวลี         บญุมูล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
3 นายบุญมา    เวียงคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภูมิภาค 
สังคมศึกษา 

4 นางสาวไพริน  คําศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตรี สังคมศึกษา สงัคมศกึษา 

5 นางสาวทศพร    คูณทว ี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
6 นางณภัค         สิมณี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
7 นายอัครพงศ    ณรงคชัย คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
8 นายพรชัย  สุปงคลัด คร ู ชํานาญการ โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
9 นางสาวขวัญจิต  ตรงเท่ียง คร ู ไมมี ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
10 นางสาวอําภา   จันทรผาย คร ู ไมมี ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
11 นางสาวรัชชาภรณ คําเนตร คร ู ไมมี ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
12 นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู ไมมี ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
13 นางชิสามาตา  กัณหา คร ู ไมมี โท สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
14 นายกิตติพงษ  ชาญชิตร คร ู ไมมี โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
15 นางชุติมา  ทีปเนตร คร ู ไมมี โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
15 นายไกรสร  แสนเมืองชิน ครูผูชวย ไมมี โท สังคมศึกษา ประวัติศาสตร 
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6.กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายสมศักดิ์    นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
2 นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา พลศึกษา 
3 นายสําราญ      เจริญชัย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท พลศึกษา พลศึกษา 
4 นางสาวพนิตนันท   กุลบุตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน พลศึกษา 
5 นายอุดมศักดิ์     สีแสด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา พลศึกษา 
6 นางสาวธิดารัตน  วิวาสุขุ คร ู ชํานาญการ โท บริหารการศึกษา พลศึกษา 
7 นายวัชระชัย  สุรวิทย คร ู ไมมี ตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
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7.กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 

8.กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายแสงทอง     บริสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศิลปศึกษา ศิลปะ 
2 นายกงจกัร    บัวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ดนตรีศึกษา ดนตรี 
3 นางเดนดวง      ยศวิจิตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ดนตรี 
4 นายกําพล        บัวแกว คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ดนตรีศึกษา ดนตรี 
5 นางสาวพิสมัย  พันดา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท นวัตกรรมหลักสูตรฯ ศิลปะ 
6 นางสาวธัญญาลักณ  วิทา คร ู ไมมี ตร ี นาฏศิลป ศิลปะ 
7 นางสาวพีรดา  บุษบงค ครูผูชวย ไมมี ตร ี คุริยางคศิลปไทย ดนตรี 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางจรรยา     เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก การจัดการ การงานอาชีพ 
2 นางสุดใจ       วงศคูณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
3 นางอรพิน       วงศปดสา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
4 นางสมใจ         คําศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี คหกรรมศาสตร การงานอาชีพ 
5 นายวีระชัย     พละศักดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
6 นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท การวิจัยการศึกษา การงานอาชีพ 
7 นางวราพร  แกนคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี คหกรรมศาสตร การงานอาชีพ 
8 นายพัฒนา   พานจํานงค คร ู ชํานาญการ โท หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
9 นางสาวศรีไพร  ยอดสาย คร ู ไมมี ตร ี การบัญชี การงานอาชีพ 
10 นางสาวสุภาพร  ออมชมภู ครผููชวย ไมมี ตร ี คหกรรมศาสตร การงานอาชีพ 
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9.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางอุดมพร    ศรีสําอางค คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
2 นายภรภัทร     เจริญธง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
3 นางเรณู           คําวงศ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ภาษาศาสตรอาเชีย

อาคเนย 
ภาษาอังกฤษ 

4 นางสมสุข        ลาสุนนท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
5 นางนุชรี   เชื้อทองพิทักษ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
6 นางพิลาสลักษณ     คงสิม คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
7 นางสาวสมหมาย   พูนทา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
8 นางรัตติญากรณ   

ทุมแถวหนองคาย 
คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 

9 นายสุดเขตต      สินธุรัตน คร ู ชํานาญการ ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
10 นางสาววาทินี ชินบุตร คร ู ชํานาญการ โท บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
11 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร คร ู ไมมี ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
12 นางสาวววิรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ คร ู ไมมี ตร ี การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวญาณิศา โตมร คร ู ไมมี โท บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร คร ู ไมมี ตร ี การสอนภาษาเขมร ภาษาเขมร 
15 นางสาวเกวลี  ปาสนธ คร ู ไมมี ตร ี การสอนภาษาสเปน ภาษาสเปน 
16 นางสาวตองตา โชครัตนประภา ครูผูชวย ไมมี ตร ี ภาษาญี่ปุน ภาษาญี่ปุน 
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10.งานแนะแนว 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายรัตนดิลก     คําเพราะ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท การบริหารการศึกษา แนะแนว 
2 นางพรทิพย      นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว 
3 นางภัณฑิลา     สะอาด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท หลักสูตรและการสอน แนะแนว 
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 

ตารางที่ 18 แสดงขอมูลพนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ
ปริญญา 

วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นายวุฒิพงษ  พิมพร ตร ี อิเล็กทรอนิคส ดูแลเครื่องเสียง/อิเล็กทรอนิกส 
2 นางสุภาวด ี สมบูรณ ตร ี คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 
3 นางวิมลมาศ  ประทุมมังค ตร ี วิทยาศาสตรท่ัวไป สอน/วิทยาศาสตร 
4 นายไมตรี  ศรีแกว ตร ี พุทธศาสตร สอน/สังคมศึกษา 
5 นางดารุณี  อัมภรัตน ตร ี ภาษาไทย สอน/เสริมสวย 
6 นายดุริยางค  กอนคํา ตร ี คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม สอน/เจาหนาท่ีหอง ICT 
7 นางวรรณภา  แสนทวีสุข ตร ี การเงินและการธนาคาร เจาหนาท่ีการเงิน 
8 วาท่ีรอยตรีชยพล  สุริยะโชติ โท บริหารการศึกษา สอน /สุขศึกษา พลศึกษา 
9 นายชัยชนะ  โสภา ตร ี อิเล็กทรอนิคส เจาหนาท่ีงานคอมฯ สอน 
10 นางกนกวรรณ  กอนคํา ตร ี คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม สอน/คอมพิวเตอร 
11 นางสาวไอยเรศ  โดดชัย ตร ี เคมี สอน/เคมี วิทยาศาสตร 
12 นางสาวกิตติยาภรณ  แนนด ี ตร ี คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 

 

ตารางที่  19 แสดงขอมูลครูอัตราจาง    

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ
ปริญญา 

วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 

1 นางนุสรา  เงานอ ตร ี สาธารณสุขชุมชน จนท.ธุรการฝายวิชาการ 

2 นางสาวสิริญาพร  โยธ ี ตร ี ชีววิทยา เจาหนาที่ธุรการ 

3 นางสาวสิวิพรรณ  บุญอินทร ตร ี คณิตศาสตร สอน/คณติศาสตร 

4 นางสาวกุสุมา  คชแพทย ตร ี ภาษาอังกฤษ สอน/ภาษาอังกฤษ 

5 นายธนโชต  ปญญาสูง ตร ี สาธารณสุขศาสตร สอน/พลศึกษา 
6 นางสาวลลิตา  ศรีคํา ตร ี ภาษาญี่ปุน สอน/ภาษาญี่ปุน 
7 นายพีระพัฒน  ผาแกว ตร ี พลศึกษา สอน/พลศึกษา 
8 นายวรรณะ  คูณนาม ตร ี เกษตรศาสตร สอน/เกษตร 
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ตารางที่  20  แสดงขอมลูลูกจางประจํา   

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ 

หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 

1 นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี ตรี สอน/สังคมศึกษา 

2 นายบันเทิง  ศิริโท ม.ศ.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

3 นายสรศักดิ์  สทุธิกรม ปวส. พนักงานบริการ 

4 นายสวุิชาญ  กรไกร ตรี พนักงานรักษาความปลอดภัย 

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

8 นายไชยยนต  คูหา ตร ี พนักงานขับรถ 

 

ตารางที่  21  แสดงขอมลูลูกจางช่ัวคราว  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ 

หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 

1 นายชาญเจริญ  ศิลาเณร ปริญญาตรี 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 

6 นางสาวจิรสดุา  จนัทรา ปริญญาตรี เจาหนาที่พสัด ุ
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ตารางที่  22  แสดงขอมลูพนักงานทําความสะอาด  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ 

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 

 

ตารางที่  23 แสดงขอมูลครูชางตางชาต ิ

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

Ontanillas 
Philippines Bachelor Nursing   English   

2 F Miss Acosta  Chloe  
Padio 

Philippines Bachelor Criminology English   

3 M Mr. Cyrel  Nino  
Villordon 

Philippines Bachelor Computer  English  Arts computer   

4 F Miss Rean B San  
nicolas 

Philippines Bachelor managment  English Speaking     

5 F Miss Ruelyn  Q. 
Fernandez 

Philippines Bachelor Nursing  English  Health   

6 F Miss Charlyn  Josue Philippines Bachelor General  
Education  

English Speaking     

7 M Mr. Raymond Valcncia 
Prajenal 

Philippines Bachelor Mathematics  English Speaking     

8 F Miss Annie May 
L.Perey 

Philippines Bachelor Science  Science Math     
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ขอมลูอาคารสถานท่ี 

     ขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 
 จํานวนอาคารเรียน   5 หลัง 
 จํานวนอาคารประกอบ  3 หลัง 
 จํานวนหองเรียน   74 หอง 
 จํานวนหองปฏิบัติการ  20 หอง 
 จํานวนอาคารหองพัสดุการเงิน          2         หอง 

ตารางที่  24 แสดงขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 

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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สวนท่ี  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
 โรงเรียนกันทรารมณมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน เนนผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยมีการ

จัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)   

มีแหลงเรียนรูท้ังภายใน  เชน  หองสมุด หองปฏิบัติการ  หองคอมพิวเตอร ฯลฯ  ตลอดจนแหลงเรียนรู

ภายนอก  เชน  สถานท่ีทัศนศึกษาตาง ๆ ท่ีนักเรียนไปทัศนศึกษาในทุกป  ตามโครงการเรียนฟรี  15  ป     วัด

กันทรารมณ  โรงพยาบาล  สถานีตํารวจ ฯลฯ    โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  มีสื่อ

และนวัตกรรม  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  ทันตามสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง  ดังจะนําเสนอ

เปนขอมูล  และภาพประกอบดังตอไปนี้ 

สถิติการเขาใชงานหองสมุด 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

บรรยากาศภายในหองสมุดโรงเรียนกันทรารมณ 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

การเรียนรูกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

การจัดการเรียนรูตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

กิจกรรมเสรมิสุนทรียภาพ 
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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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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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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ภาพอาคารสถานท่ี 

 

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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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

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 



  
81 

  

 
งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

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  2562 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

1.มาตรฐานการศึกษา  ระดับ  EXCELLENT (ยอดเย่ียม) 

2.หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานท่ี  1  ดานคุณภาพของผูเรียน    :   ยอดเย่ียม 

 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เนนการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใหสูงข้ึน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร      

จัดกิจกรรม / โครงการท่ีสงเสริมทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจน  

เปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางหลากหลาย ผูเรียนไดเรียนรูการ 

คิด เชิงระบบ และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมสงเสริมรักการอาน การคัดกรองผูเรียนอาน   

ไมคลอง เขียนไมคลอง กิจกรรมสงเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมคาย

ทักษะการฟง – พูด - อาน และเขียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการแขงขันทักษะดานคณิตศาสตร การพัฒนา

ผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรค

สิ่งใหมๆ โดยเปดรายวิชา การศึกษาคนควาอิสระ (IS) กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร - 

วิทยาศาสตร จัดการเรียนรูและสงเสริมการทําโครงงาน STEM โรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการ       

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีปะสิทธิภาพ สามารถใชแอฟพลิเคชั่นใหมๆ เพ่ือการสืบคน

ขอมูลทางการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนา

หลักสูตรสําหรับหองเรียนปกติและหลักสูตรหองเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก โครงการ 

หองเรียนพิเศษ English Program และในมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแกหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร - 

คณิตศาสตร (GIEFTED) และหองเรียนพิเศษ Mini English Program จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน ภาษาเขมร และภาษาสเปน) โดยครูเจาของภาษาและครูท่ีจบการศึกษา

ในสาขาโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ เชน     

การทําขนม ชางอุตสาหกรรม ชางตัดผมชาย – หญิง สหกรณรานคาภายในโรงเรียน รวมถึงการออกใหบริการ
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ดานงานอาชีพแกชุมชน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ี

โรงเรียนจัดข้ึนลวนสงผลตอคุณภาพของผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และสูงกวาคา

เปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

           โรงเรียนดําเนินโครงการ / กิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียนใหเปนไปตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะเปนผูมีจิตสาธารณะและ

ดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการทําบุญตักบาตรเนื่อง

ในวันสําคัญตางๆ การอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ – โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย การเขารวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีแหเทียนพรรษา 

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมคืนสูเหยาชาวเขียวเหลือง การศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงโครงการ

และกิจกรรมเหลานี้ ลวนแลวแตเปนการสงเสริม สนับสนนุ และปลูกฝงใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน ความ

เปนไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือเกิดประโยชนอันสูงสุดแกผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้

โรงเรียนยังจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี เพ่ือใหเกิดการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย ไดแก กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ คายคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การ

แขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 – ม.6 กิจกรรม Open House (เปดบานวิชาการ) กิจกรรม

หองเรียนพิเศษ กิจกรรมภาวะผูนําสภานักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม และจิดใจ ใหผูเรียนเปนคนท่ีสมบูรณ โครงการตนกลากีฬา – กรีฑา โครงการการ

แขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะความสามารถพิเศษในทุกดาน เชน ดาน

วิชาการ ดนตรี กรีฬา และดานอ่ืนๆ มีสโมสร JFAM Academy เพ่ือสงเสริมผูเรียนท่ีมีศักยภาพดานกีฬา

ฟุตบอลใหเปนผูมีคสามรู มีทักษะเพ่ือมุงสูการเปนนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ สงผลให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาดานคุณลักษณะใหเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    :   ยอดเย่ียม 

โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน โดยทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในสถานศึกษาดวยวิธี SWOT Analysis และนําผลการวิเคราะหมากําหนดทิศทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใชวงจร KTRR Model : Knowledge Technology  

Re-Check  Responsibility มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ พัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย วิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเเรียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปการศึกษาตอๆ ไป สงเสริม 

พัฒนาครูและบุคลากรโดยผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  มีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู       
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เปนรายบุคคล มีโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสอดคลองกับ

ความตองการรายบุคคล ครูมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด สนามกีฬา โรงอาหาร 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และหองอ่ืนๆ ท่ีพรอมใชงาน มีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน (แหลง

เรียนรูภายในโรงเรียน) ท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู เชน หองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนขอมูล หองพยาบาล หองสหกรณ หองฟตเนส แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร ฯลฯ จัดใหมีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีหลากหลาย

และยึดโยงกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน รวมถึงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม มีการสื่อสารภายในองคกรผานแอปพลิเคชัน Line 

เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารและจัดการดานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอันสงผลตอระบบการบริหารจัดการของ

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    :   ยอดเย่ียม 

 

โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนการจัดการ

เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สงเสริมใหครูใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเอ้ือตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน     เชิง

บวก จัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองให

มากท่ีสุด เนนการศึกษาท่ีสรางองคความรู (IS) บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู (STEM)      ท่ีสราง

โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมตามความถนัด และตามความสนใจ โดยยึดโยงเขากับบริบทของชุมชน 

พัฒนาการสรางเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดผลและประเมินผลอยางมีคุณภาพ สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกปญหา

ในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน 

สภาพแวดลอม จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีกระบวนการ

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน ผูเรียนทราบขอมูลยอนกลับเพ่ือ

นําไปใชพัฒนาตนเอง เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล        ใช

วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย นําผลการประเมินมาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและแกปญหาผูเรียน วางแผนพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

การนิเทศการสอน อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ และสามารถนําผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรูมาปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน 

โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม ใชรูปแบบ KTRR Model ในการกํากับ ติดตามการ

ดําเนินงาน โดยการสรางความตระหนัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหความรู ความเขาใจ         (A) การใช
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เทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน (T) ดําเนินการตรวจสอบการเรียนรู     การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอน การใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู (R) และนําผล

การประเมินมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป (A) ซ่ึงผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญของครูผูสอน สงผลตอคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

เปนไปตามทิศทางท่ีสถานศึกษากําหนดไว 

     

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงข้ึน  

3.1  แผนพัฒนาลําดับท่ี  1  ดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  ดังนี้ 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคนพบองคความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

2.ลดจํานวนผูเรียนท่ีติด 0 ร  มส. ใหลดนอยลง โดยเนนการประเมินผูเรียนแบบรอบดาน 
ประเมินจากสภาพจริง และใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายรูปแบบ และเลือกใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน เพ่ือลดปญหาการติด 0 ร  มส. 
3.ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู     ท้ัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยสงเสริม สนับสนุนใหมีการเตรียม
ความพรอมกอนสอบ O-NET ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการเตรียมความ
พรอมกอนสอบ       O-NET 

 

3.2 แผนพัฒนาลําดับท่ี 2 การพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานการจัดการ

เรียนการสอน และดานการพัฒนางานในหนาท่ีตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และท่ัวถึงทุก

คน สงเสริมครูดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2.สนับสนุนและสงเสริมครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยตองทําอยางเปน
ระบบ ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  

3.3 แผนพัฒนาลําดับท่ี  3  ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามรูปแบบ KTRR   

Model : Knowledge Technology  Re - Check  Responsibility & Result เ พ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนระบบ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

ตารางที่  25  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
ผลการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  ประเมินวันท่ี  9-11  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

ผลการประเมินภายนอกรอบส่ี  คณะกรรมการไดตรวจเย่ียมระหวางวันท่ี  4-6  เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2562  ผลการประเมินดังนี้ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 

 ผลการทดสอบ O-NETช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2562 
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 ผลการทดสอบ O-NETช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2562 
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ตารางที่  26  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย  ภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  56.21 23.05 29.26 30.91 

 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 56.50 25.81 29.99 31.95 

 คะแนนเฉลี่ย  ระดับกระทรวง ศธ. 55.63 27.19 30.25 33.69 
 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ  55.14 26.73 30.07 33.25 
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แผนภูมิที่  14 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ระดับชาติ  O - NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา  2562

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  27  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2562 

 คะแนนเฉลี่ย  ภาษาไทย   คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   สังคมฯ   ภาษาอังกฤษ  

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  40.72 20.40 27.58 34.79 24.99 

 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 41.21 21.25 27.80 35.02 25.59 

 คะแนนเฉลี่ย ระดับกระทรวง ศธ. 42.67 25.83 29.44 35.94 29.59 

 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ  42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 



  
101 

  

 
งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

 

 

ตารางที่  28  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             

ปการศึกษา 2558 – 2562  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

วิชาท่ีทดสอบ ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 ป 2562 

ภาษาไทย 48.37 44.28 50.22 58.48 56.21 

คณิตศาสตร 26.84 29.45 24.63 27.70 23.05 

วิทยาศาสตร 34.46 37.55 31.50 35.13 29.26 

ภาษาอังกฤษ 29.81 28.73 27.36 27.31 30.91 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ

O - NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2562

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับกระทรวง ศธ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

 

 

ตารางที่  29  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             

ปการศึกษา 2558 – 2562  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

 วิชาท่ีทดสอบ ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 ป 2562 

ภาษาไทย  49.74 52.13 48.47 45.87 40.72 

 คณิตศาสตร  23.23 20.74 19.33 25.10 20.40 

 วิทยาศาสตร  33.31 31.07 27.85 28.94 27.58 

 สังคมศึกษาฯ  39.90 35.62 32.95 34.70 34.79 

 ภาษาอังกฤษ  23.35 23.99 23.95 27.18 24.99 
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ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 ป 2562

แผนภูมิที่  16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

ปการศึกษา 2558-2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 
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23.23
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33.31 31.07 27.85 28.94 27.58
39.9 35.62

32.95 34.7 34.79
23.35 23.99 23.95 27.18 24.99

ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 ป 2562

แผนภูมิที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

ปการศึกษา 2558-2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ตารางที่  30  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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แผนภูมิที่  18 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  31  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
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แผนภูมิที่ 19 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  32  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  33  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 
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แผนภูมิที่  21 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  34  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
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แผนภูมิที่ 22 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  35  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  36  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 
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แผนภูมิที 24 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  37  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงคารอยละของระดับผลการเรียน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  38  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-6 
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แผนภูมิที่  26 แสดงรอยละของระดับผลการเรียน  ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค  
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แผนภูมิที่ 27 แสดงรอยละการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียน   ปการศึกษา 2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ 
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แผนภูมิที่  28 แสดงรอยละการประเมิน
การอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความนักเรียน  ปการศึกษา  2562
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตารางที่  39  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
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งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ตารางที่  40  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562 
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ตารางที่  41  แสดงขอมลูนักเรียนจบการศึกษา  ปการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน(คน) จบการศึกษาพรอมรุน(คน) รอยละ ไมจบการศกึษาพรอมรุน(คน) รอยละ 
ม.3 415   388 93.49 27   6.51 
ม.6 370   361 97.57 9   2.43 
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สถิติการใชหองพยาบาล  

ตารางที่  42 แสดงสถติิการใชหองพยาบาล ปการศึกษา 2562   
ท่ี เดือน จํานวน รวม 

ชาย หญิง 

1 พฤษภาคม 35 74 109 

2 มิถุนายน 137 293 430 

3 กรกฎาคม 98 288 386 

4 สิงหาคม 71 197 268 

5 กันยายน 55 155 210 

6 ตุลาคม 22 82 104 

7 พฤศจิกายน 120 259 379 

8 ธันวาคม 49 126 175 

9 มกราคม 91 218 309 

10 กุมภาพันธ 59 138 197 

11 มีนาคม 0 3 3 

12 เมษายน 0 0 0 

   รวม 737 1833 2570 
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แผนภูมิที่  29 แสดงสถิติการใชบริการหองพยาบาล 
ปการศึกษา 2562

ชาย หญิง
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ผลงานการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  

และเทคโนโลยีของนักเรียน 

 

ตารางที ่ 43  แสดงสรุปผลรางวัลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  คร้ังที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562   

รายการแขงขันระดับ จํานวน
รายการ 

ผลการแขงขัน 
เหรียญ
ทอง 

รอยละ เหรียญ
เงิน 

รอยละ เหรียญ
ทองแดง 

รอยละ เขา
รวม 

รอยละ 

สพม.เขต 28 139 107 81.68 14 10.69 5 3.82 5 3.82 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ระดับชาติ) 

18 10 55.56 5 27.78 2 11.11 1 1.69 
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ตารางที่  44 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คร้ังที่ 69 

ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันที่  11-13  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562                   

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทอง 5 1.เด็กหญิงอร
ปรียา  คําผาย 

1.นางยุพวรรณ   
แหลงหลาธนาศิริ 

2 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นางสาว 
สรัญญา   
ดาประสงค 

1.นางนิลบล  เงินดี 

3 ภาษาไทย การแขงขันวรรณกรรม
พิจารณ  
ม.1-ม.3 

ทอง 8 1.เด็กชาย 
แทนคุณ   
สีดา 

1.นายสุพัฒน   
บุญนํา 

4 ภาษาไทย การแขงขันวรรณกรรม
พิจารณ  
ม.4-ม.6 

เงิน 7 1.นางสาว 
ศิริรัตน   
บัวลา 

1.นายเทอด  เลิศล้ํา 

5 ภาษาไทย การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.
1-ม.3 

ทอง 5 1.เด็กชาย 
ณภัทร   
เชื้อชม 

1. นายสุพัฒน  บุญนํา 

6 ภาษาไทย การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.
4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาว 
วชิราพรรณ    
คํามุงคุล 

1.นางจรูญศรี   
ศรีสุธรรม 

7 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

1 

1.เด็กหญิง
ประภัสสร    
ผสมวงศ 

1.นางลัดดาวัลย   
อัมภรัตน 

8 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาว
พรพรรณ    
บานยาง 

1.นางเมตตา   
พูลสวัสดิ์ 

9 ภาษาไทย การแขงขันการทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

เขารวม   1.เด็กหญิงอุไร
วรรณ    
บุญพยัคฆ 

1.นางกุลณพฤกษ   
กีรติชัยเศรษฐ 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

10 ภาษาไทย การแขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

-     1.นายณฤภง   
ศรีละพล 

11 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคน
รุนใหม กาพยยานี 11 (6 
บท) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง
บุษบาวรรณ     
ชนะวงศ 
2.เด็กหญิงเทวิ
กา   กงแกว 

1.นางจันทรทิวา   
อบทอง 
2.นางวรกมล   
เรืองฝาง 

12 ภาษาไทย การแขงขันกวเียาวชนคน
รุนใหม โคลงสี่สุภาพ 
 ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 

1.นางสาวจารุ
วรรณ     
รักษาเชื้อ 
2.นางสาวว
ริศรา    
ทับสมบัติ 

1.นางจนัทรทิวา   
อบทอง 
2.นางวรกมล   
เรืองฝาง 

 
13 

 
ภาษาไทย 

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

 
ทอง 

 
6 

  
1.เด็กหญิงกิตติ
ยาพร   
วงควรรณา 
2.เด็กหญิงชไม
พร   
จาบกระโทก 
 

  
1.นางสาวอุทัย   
สิงหาภู 
2.นางสาวสุภาพร   
พวงพ่ัว 
 

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

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

1 

1. นาย
ภูวดล  พวงอก 

1.นางสาวอุทัย  
สิงหาภู 

15 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 8 1.เด็กหญิง
นัยนา   
พุทธโค 

1.นางสาวจารุพร   
แกวลา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ 
เหรีย
ญ 

อันดับ นักเรียน คร ู

16 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 

เงิน 7 1.นางสาว 
อารียา   
สืบสิมมา 

1.นายพลวัตน   
ประเสริฐศรี 

17 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 

1.เด็กหญิง 
กิตติยา   
พ้ืนพรม 
2.เด็กหญิงชนาพร   
คําศิริ 
3.เด็กหญิงยุวธิดา   
พงษพรม 
 

1.นายวัลลภ  สุรวิทย 
2.นางสุภาวดี   
สมบูรณ 

18 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นางสาวทิพมาศ   
ดวงแกว 
2.นางสาวอร
นภา  เสนาะ 
3.นางสาวอรอุมา   
วงศจันทร 

1.นางสาวทิพยชริน   
โพธิทิพย 
2.นางสาว 
กิตติยาภรณ   
แนนดี 

19 คณิตศาสตร การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง 
ดารกาชนก   
บุญนํา 
2.เด็กหญิง 
วรรณวิษา   
วงษแสวง 
3.เด็กชาย 
อัครพนธ   
สมบูรณ 

1.นางสุภาวดี   
สมบูรณ 
2.นางสาว 
กิตติยาภรณ    
แนนดี 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

20 
 

คณิตศาสตร 
 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ม.4-ม.6 
 

ทอง 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 
 

1.นางสาวจารุ
วรรณ   
พงษออน 
2.นางสาวณิช
ชาวีณ   
พิมพพัฒน 
3.นางสาว 
นงนภัส   
สันติเวศม 

1.นางสุภาวดี  สมบูรณ 

2.นางสาว 
กิตติยาภรณ  แนนดี 

21 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 

1.เด็กหญิง 
ฐิตาพร   
ทองศรีชุม 
2.เด็กชาย
อนันต   
สิงหซอม 

1.นางสาวอัจฉริยา   
อุทธิโท 
2.นายกอโชค   
ตอนคําสนธิ์ 

 
22 

 
คณิตศาสตร 

 
การแขงขันสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

 
เงิน 

 
6 

  
1.นายกรวิชญ   
บุรีวงศ 
2.นายโชคชัย   
พลศักดิ์ 

  
1.นางสาวอัจฉริยา   
อุทธิโท 
2.นายกอโชค   
ตอนคําสนธิ์ 

23 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 

1.เด็กหญิง
สิรินยา   
ทองทวี 

1.นางวรรณภา  ศรใีสย 

24 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว  
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1.นางสาว 
จินดารัตน   
เปรียญ 

1.นางสาวลิขิต   
ศิริบูรณ 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

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

ทอง 12 1.เด็กหญิง 
ฐิติรัตน   
เงาศรี 
2.เด็กหญิง
ปญญาพร  
ปทุมมาศ 

1.นางพิมพพักตร   
ไชยเนตร 
2.นางสาว 
สิวิพรรณ   บุญอินทร 

 
26 

 
คณิตศาสตร 

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

 
ทอง 

 
รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 
1 

  
1.นางสาว
อชิรญา   
สาลีพันธ 

  
1.นางณัฐกฤตา   
แกวโบราณ 

 
27 

 
คณิตศาสตร 

 
การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 

 
ทอง 

 
4 

 
1.เด็กชาย 
ณัฐพล   
พงษอารีย 

 
1.นางสุรจรรยา  ละชั่ว 

28 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทอง 4 1.นางสาว
เพนกวิน   
อัมภรัตน 

1.นายสมพงษ  ละชั่ว 

29 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต ม.1-
ม.3 

ทอง 6 1.เด็กชาย 
พิริยะวรรษ   
พิทักษไหมทอง 

1.นางสาวศิวัชญา   
ม่ันธรรม 

30 วิทยาศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

เงิน 4 1.เด็กหญิง
กาญจนา   
เนตรนอย 
2.เด็กชาย 
ชัยสิทธิ ์  
สงเสริม 
3.เด็กชาย 
รัฐภูมิ   
พาชื่น 

1.นางจตุพร   
พรเกียรติคุณ 
2.นางยุภาภรณ   
เสาโกมุท 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ 
อันดั
บ 

นักเรียน คร ู

31 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อัจฉริยภาพ
ทาง
วิทยาศาสตร 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 7 1. นายธีรพล  พลเสนา 
2. นายสหรัฐ  โคตรโสดา 
3. นางสาวเวธน ี พิมพการ 
 

1. นายชยพล คําสิงห  และ
นางสุธาทิพย แสงงาม 
2. นางสุพัตรา ดาวหน  และ
นางสาววรรณสา แกวพวง 

32 วิทยาศาสตร การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภท
ทดลอง ม.1-
ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ
อันดั
บท่ี 2 

1. เด็กหญิงมยุรี  แกวพวง 
2. เด็กหญิงวรัญญา   
แกวคํา 
3. เด็กหญิงศศิธร  สีบุญ 

1. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 
2. นางธันยาภัทร  เธียรทอง
อินทร 

33 วิทยาศาสตร การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภท
ทดลอง ม.4-
ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ
อัน 

ดับท่ี 
2 

1. นายกนกศักดิ์  ชราศรี
2. นางสาวปยะพร   
พิมพันธ 
3. นางสาวพัชรา
ภรณ  นรดิษฐ 

1. นางปวีณา  สุรําไพ
2. นางนิออนด  รอบคอบ 

34 วิทยาศาสตร การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ 
ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวจิราพร   
บุญเชิญ 
2. นางสาวปณิชา   
ศรเพชร 
3. นางสาวรัตนวัลย  ปทุม
มาศ 

1. นางสาวบังออน  จุลพล
2. นางสมรักษ  เพชรผา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ 
อันดั
บ 

นักเรียน คร ู

35 วิทยาศาสตร การประกวด
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ
ทาง
วิทยาศาสตร 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ
อัน 

ดับท่ี 
2 

1. เด็กชายกันตพงษ   
ศรเจริญฐิติกุล 
2. เด็กชายธาวิน  ศรีขาว 
  

1. นางธนาภา  คําผุย 
2. นางนิออนด  รอบคอบ 
  

36 วิทยาศาสตร การประกวด
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ
ทาง
วิทยาศาสตร 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นายราเชนทร  เกษรชื่น 
2.นางสาวลลิตา  ธรรมคุณ 

1. นายวีรวัฒน  สัตยซ่ือ 
2. นายนุชิต  ศุภพินิจ 

37 วิทยาศาสตร การแขงขัน
เครื่องบิน
พลังยาง 
ประเภทบิน
นานสามมิติ 
(3D) ม.1-ม.
3 

ทอง 4 1. เด็กชายจีรวัฒน  ศรีสด
2. เด็กชายอิทธิวัฒน  ชาลี 

1. นางสาววิรยา  แกนคํา
2. นางสาวกรณัฐ   
สถานพงษ 
3.นางวมิลมาศ ประทุมมังค 

38 วิทยาศาสตร การแขงขัน
เครื่องบิน
พลังยาง 
ประเภทบิน
นาน ปลอย
อิสระ ม.1-
ม.3 

เขารวม 15 1.เด็กชาย
ปฏิพัทธ     โคตรชัย 

2.เด็กชายศัตชิต  คําตา 

1.นางศิริวรรณ  สาธุพันธ 
2.นางสาวกรณัฐ    
สถานพงษ 
3.นางสาววิรยา แกนคํา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ 
อันดั
บ 

นักเรียน คร ู

39 วิทยาศาสตร การแขงขัน
อากาศยาน
บังคับดวย
วิทย ุ
ประเภท
พิชิต
เปาหมาย  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ
อัน 

ดับท่ี 
1 

1. นายฐาปกรณ  เอกศิริ 
2. นายพงศกร  ปลื้มกมล 
3. นายอภิสิทธิ์  ทองแสน 

1. วาท่ีรอยตรี 
วชิระวิชญ  โกศลศิรศักดิ์ 
2. นางนอิอนด รอบคอบ   
3.นางปวีณา สุรําไพ 
  

40 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
เพลง
คุณธรรม  
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1.เด็กหญิงกนกนาถ    
ศิริญาณ 
2.เด็กหญิงนงนภัส    
จันทรสา 
3.เด็กหญิงปณิดา    
ศิริโท 
4.เด็กหญิง 
ภัสตราภรณ   โพธิ 
5.เด็กหญิงวรรณพร    
โพธิ์สูง 
 

1. นางสาวอําไพวรรณ   
บุญยิ่ง 
2. นางชิสามาตา  กัณหา 

41 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
เพลง
คุณธรรม  
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นางสาวชัชนันท   
ชินวงศ 
2.นางสาวณัฐธิดา   
ปานสุข 
3.นางสาวสุภัสรา  สําราญ 
4.นางสาวอัจจิมา  ชมวงศ 
5.นางสาวอัญชิษฐา   
บุตรมาลา 

1. นางสวล ี บุญมูล
2. นางสาวอําไพวรรณ   
บุญยิ่ง 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ 
อันดั
บ 

นักเรียน คร ู

42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
โครงงาน
คุณธรรม  
ม.1-ม.3 

เงิน 6 1.เด็กชาย 
ภานุวัฒน  จันทรทรง 
2.เด็กหญิงวาสนา   
ตะเคียน 
3.เด็กหญิงอัญชลี  ชารี 
4.เด็กหญิงอารยา   
สายราช 
5. เด็กชายเจตคติ  สายสิม 
 

1. นางสาวขวัญจิต  ตรง
เท่ียง 
2. นางสาวทศพร  คูณทวี 

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
โครงงาน
คุณธรรม  
ม.4-ม.6 

ทอง 7 1.นางสาวทักษพร  ศรีปต
เนตร 
2.นางสาวนฤมล  บุญหลา
3.นางสาวพรนภา   
ไชยโยธา 
4.นายวรเมธ  พิลา 
5.นางสาวสุพิชชา   
ออนเกษ 

1. นางสาวทศพร  คูณทวี
2. นางสาวขวัญจิต   
ตรงเท่ียง 

44 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตร
สั้น ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ
อัน 

ดับท่ี 
1 

1.นางสาวพรพิมล   
บุญใสย 
2. นางสาวพีรณัฐ  ก่ิงพิลา
3. นางสาววัชรีพร  บาลี
4. นายสุทธิพงศ  บัวหอม
5. นายอัษฎาวุธ  บุญรัตน 

1. นายทศพล  ศรีนวล
2. นายอัครพงศ  ณรงคชัย 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

45 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
ละคร
ประวัติ 
ศาสตร  
ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1. นางสาวกฤติกานต  สวัสดี
2. เด็กชายคณากร   นานอก
3. เด็กชายจิรัฐพงษ  โพธื์ภา
4. นายณัฐวัฒน  แกวมานะ
5. เด็กชายธนากร  บุญจันทร
6. นางสาวนันทพร   
กระแสโสม 
7. เด็กหญิงนิตยา  วงควันนา
8. เด็กชายบวรทัต  แสวงพันธ
9. เด็กชายพงศเทพ   แรงดี
10. เด็กหญิงภริตา  พุทธขันธ 
11. เด็กชายวงศกร  ไชยชนะ 
12. เด็กหญิงวลัยพรรณ   
อุปถัมภ 
13. นายวีรยุทธ  หอมชื่น 
14. นายวุฒิพงศ  หินออน 
15. นายสุเมธ  ประจมินอก 
16. นายอนุชา  สายพินิจ 
17. เด็กชายเดชาวัต  สวัสด ี
18. นางสาวเบญจพร  ฮงทอง 
19. นางสาวเมทิณี   
วงคประเทศ 
20. นายไอศูรย  กงใจ 

1. นายวิโรจน  ม่ันธรรม
2. นายพรชัย  สุปงคลัด
3. นายบุญมา  เวียงคํา
4. นายทศพล  ศรีนวล
5. นายกิตติพงษ  ชาญชิตร 

46 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
เลานิทาน
คุณธรรม 
ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ   
พละศักดิ์ 

1. นางสาวไพริน  คําศรี 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

47 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
เลานิทาน
คุณธรรม 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวสาลิกา  ภูมะณีย 1. นางสาวรัชชาภรณ  คํา
เนตร 

48 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
มารยาท
ไทย ม.1-
ม.3 

-   1.เด็กชายนาวี  แกวมณี 
2.เด็กหญิงวรินยุพา  ดานอุดร 

1. นายไมตรี  ศรีแกว
2. นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี 

49 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
มารยาท
ไทย  
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1.นางสาวพิจิตรา   
วงษประเทศ 
2. นายศิริพงษ  บัวงาม 

1. นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี
2. นายไมตรี  ศรีแกว 

50 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การ
ประกวด
สวดมนต
แปล
อังกฤษ  
ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1. เด็กหญิงจินตรา  บุญสรอย
2. เด็กหญิงจิราภา  วันตา 
3. นางสาวจุรีมาศ  บุญเชิญ 
4. เด็กหญิงฐิติยา  โพธิจันทร 
5.เด็กหญิงธัญวรัตน  วงศชนะ 
6.เด็กหญิงประกายมาศ   
ศรีหาบุตร 
7. นางสาวปรางทิพย  โสดา 
8. นางสาวพัชรลักษณ  
สะอาด 
9.นางสาวรุงฤดี   
บัวใหญรักษา 
10. เด็กหญิงอัญชลี  มีศรี 

1. นายกิตติพงษ  ชาญชิตร 
2. นางณภัค  สิมณี 
3. นางสาวอําภา  จันทรผาย 

 

 

 

 



  
131 

  

 
งานสารสนเทศ  ฝายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  สพม.เขต 28 

                   สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ         ปการศึกษา 2563 

ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

51 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การ
แขงขัน
ตอบ
ปญหาสุข
ศึกษาและ
พลศึกษา 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

1. เด็กหญิงกฤตยา  ปองเศรา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  วิจันทร 

1. นายวัชระชัย  สุรวิทย
2. นายชยพล  สุริยโชติ 

52 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การ
แขงขัน
ตอบ
ปญหาสุข
ศึกษาและ
พลศึกษา 
ม.4-ม.6 

เงิน 13 1. นางสาวชฎาพร  อารีย
2. นายโรจนระวี  ณ อุบล 

1. นายสําราญ  เจริญชัย 

53 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน 
"ศิลป
สรางสรรค
" ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงมนัญชยา  บุญ
เฉลียว 

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน 
"ศิลป
สรางสรรค
" ม.4-ม.6 

-   1.นางสาวพรพรรณ  บานยาง 1. นายแสงทอง  บริสาร 

55 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
วาดภาพ
ระบายสี 
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กชายนัน
ธนวัฒน  คันทรง 

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

56 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
วาดภาพ
ระบายสี 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1. นายสุทธิศักดิ์  ไมหวั่น 1. นายแสงทอง  บริสาร 

57 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
เขียนภาพ
ไทย
ประเพณี 
ม.1-ม.3 

ทอง 9 1. เด็กชายนฤเบศ  จันละออ 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

58 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
เขียนภาพ
ไทย
ประเพณี 
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นายฉัตรชัย  สิงหซอม 1. นายแสงทอง  บริสาร 

59 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
เขียนภาพ
จิตรกรรม
ไทยสีเอก
รงค  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กชายสิทธิโชค  จันทาพูน 1. นางสาวพิศมัย  พันดา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

60 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
เขียนภาพ
จิตรกรรม
ไทยสีเอก
รงค ม.4-
ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. นางสาวพรจันทร  โพธิ์พรม 1. นายแสงทอง  บริสาร 

61 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
สรางสรรค
ภาพดวย
การปะติด 
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยชวย
2. เด็กหญิงอินทิรา  ชารี 

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

62 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
วาดภาพ
ลายเสน 
(Drawing) 
ม.1-ม.3 

เงิน 13 1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ   
ทองงอก 

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 

63 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
วาดภาพ
ลายเสน 
(Drawing) 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

1. นายเอกพล   บัวแยม 1. นายแสงทอง  บริสาร 

64 ศิลปะ-
ทัศนศิลป 

การ
แขงขัน
ประติมา 
กรรม  
ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คืนดี 
2. เด็กชายสหัสพล  สายธน ู
3. เด็กหญิงสโรชา  พันธวิไล 

1. นางสาวพิศมัย  พันดา 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

65 ศิลปะ-ดนตรี การ
ประกวดวง
ดนตรี
สตริง ม.1-
ม.3 

ทอง 5 1.เด็กหญิงจิตราภรณ  บุญนํา
2.เด็กหญิงชุติกาญจน  นันทา 
3.เด็กหญิงปานทิพย  ทามากิ 
4.เด็กชายพิพัฒนพงษ   
พันธมา 
5.เด็กชายภูตะวัน  สีหาบุตร 
6.เด็กหญิงสุมิตา  จันใด 

1. นายกงจักร  บัวลา 
2. นายกําพล  บัวแกว 
3. นายเรวัชร  คําเคนบง 

66 ศิลปะ-ดนตรี การ
ประกวดวง
ดนตรี
สตริง  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กชายคงฤทธิ์   
เหมือนมาตย 
2. นายจักรพรรดิ  ยอดยาน 
3. นางสาวธนกร  สาริง 
4. นายศักดิ์ชัย  ชาภักดี 
5. นางสาวแกวมณี  ศรี
สงคราม 

1. นายกงจักร  บัวลา 
2. นายกําพล  บัวแกว 
3. นายเจษฎา  ลุละ 

67 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
ไทยลูกทุง 
ประเภท
หญิง  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.นางสาวปุญญาภา   
ศรีละพล 

1.นางพิมพพักตร  ไชยเนตร 

68 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
ไทยลูกกรุง 
ประเภท
ชาย  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. นายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 1. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

69 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
ไทยลูกกรุง 
ประเภท
หญิง ม.4-
ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

1.นางสาวปุญญาภา   
ศรีละพล 

1.นางพิมพพักตร  ไชยเนตร 

70 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
สากล 
ประเภท
หญิง ม.4-
ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. นางสาวนัทธชนัน  พลศักดิ์ 1. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี

71 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
พระราช
นิพนธ 
ประเภท
ชาย ม.4-
ม.6 

ทอง 5 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

72 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันขับ
รองเพลง
พระราช
นิพนธ 
ประเภท
หญิง ม.1-
ม.3 

-       
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

73 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยว
ระนาดทุม 
ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 1 

1. เด็กชายทวิวัฒน  ศรีชนะ 1. นางสาวพีรดา  บุษบงค 

74 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวฆอง
วงใหญ ม.
1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. เด็กหญิงพรพิมล  นนทา 1. นางสาวพีรดา  บุษบงค 

75 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวฆอง
วงเล็ก ม.
1-ม.3 

-   1.เด็กหญิงวีรภัทรา   
บุญรนิทร 

1. นางสาวพีรดา  บุษบงค 

76 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวฆอง
วงเล็ก  
ม.4-ม.6 

เขารวม รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. นางสาวพิชญาภา  ปกโค
ทะกัง 

1. นางสาวพีรดา  บุษบงค 

77 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวซออู 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1.นางสาวเเพรวไหม   
สาโสธร 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

78 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวขิม 7 
หยอง  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 1 

1. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษปลั่ง 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

79 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
เดี่ยวขิม 7 
หยอง  
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

80 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
การขับรอง
เพลงไทย 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. เด็กชายทวิวัฒน  ศรีชนะ 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

81 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขัน
การขับรอง
เพลงไทย 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. นางสาวอรอนงค  สิมณี 1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

82 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันวง
เครื่องสาย
วงเล็กผสม
ขิม  
ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 1 

1. นายภาคภูมิ  ศิริบูรณ 
2. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 
3. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ 
4. นางสาวสุวิชาดา  ศาลา 
5. นายหาญไชย  หอชัย 
6. นางสาวอรอนงค  สิมณี 
7. นายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 
8.นางสาวเเพรวไหม  สาโสธร 

1. นางเดนดวง  ยศวิจิตร 
2. นางสาวพีรดา  บุษบงค 
3. นางสาวเจนจิรา  คําศรี 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

83 ศิลปะ-ดนตรี การ
แขงขันวง
ปพาทยไม
นวมผสม
เครื่องสาย
เครื่อง
เดี่ยว ม.1-
ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1.เด็กชายทวิวัฒน  ศรชีนะ 
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สีสวน 
3. เด็กหญิงพรพิมล  นนทา 
4. นายพัฒนวัฒน  สาประวัติ 
5. นางสาวพิชญาภา  ปกโค
ทะกัง 
6. นายภาคภูมิ  ศิริบูรณ 
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญ
รินทร 
8. นางสาวสวรรยา  พละชาติ 
9. เด็กหญิงสิวพร  บุญสงค 
10. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ 
11. นางสาวสุวิชาดา  ศาลา 
12. นายหาญไชย  หอชัย 
13. นางสาวอรอนงค  สิมณี 
14. นายอานุภาพ  บุญศักดิ์ 
15.นางสาวเเพรวไหม   
สาโสธร 

1.นางเดนดวง  ยศวิจิตร 

2.นางสาวพีรดา  บุษบงค 

3.นางสาวจุรีรัตน    

วงษแสวง 

4.นางสาวสิริญาพร  โยธ ี

84 ศิลปะ-
นาฏศิลป 

การ
แขงขัน
การแสดง
ตลก 
 ม.1-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

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

1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา
2. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

85 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันพูด
ภาษาอังก
ฤษ 
(Improm
ptu 
Speech) 
ม.1-ม.3 

เงิน 10 1.เด็กชายเจษฎาพล   
โพธิ์พรม 

1.นางสาวสมหมาย   พูนทา 

86 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันพูด
ภาษาอังก
ฤษ 
(Improm
ptu 
Speech) 
ม.4-ม.6 

ทอง 
แดง 

5 1. นายกฤษกร  ปลื้มกมล 1. นางเรณู  คําวงศ 

87 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันเลา
นิทาน 
(Story 
Telling) 
ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงชินีวรรณ  ศรีใส 1. นางสาวกุสุมา  คชแพทย 

88 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันเลา
นิทาน 
(Story 
Telling) 
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1.นางสาวกมลชนก   
เหรียญทอง 

1. นางอุดมพร  ศรีสําอางค 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

89 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันตอ
ศัพท
ภาษาอังก
ฤษ (ครอส
เวิรด) ม.1-
ม.3 

เงิน 11 1.เด็กชายณภัทร  ภูมิจงรักษ
2.เด็กหญิงสุริยาฉาย      

เพชรรินทร 

1.นางสาวอรศิริ   ผิวจันทร 

2.นางสาวรัตติญากรณ    

ทุมแถว 

90 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันตอ
ศัพท
ภาษาอังก
ฤษ (ครอส
เวิรด) ม.4-
ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.นางสาวชัญญานุช   
สมลือแสน 

1. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ 

91 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันพูด
ภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

เขารวม 14 1.เด็กหญิงอรจิรา  หงษอินทร
2.เด็กหญิงอัญมณี   
ไชยนุประภา 

1.นางสาวศุภัสสร   
รายระยับ 
2.นางสาวมุกชมพู   
เพชรไกร 

92 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขันพูด
ภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

ทอง 
แดง 

8 1.นางสาวกัณฐมณี   
ประเสริฐศรี 
2.นางสาวภัทรธิดา   
เจริญรักษ 

1.นางสาวศุภัสสร   
รายระยับ 
2.นางสาวมุกชมพู   
เพชรไกร 

93 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขัน
ละครสั้น
ภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

เงิน 6 1.นางสาวกนกวรรณ  เวียงคํา
2.นางสาวชลธิชา  สายโอ 
3.นางสาวรดาพร  สารบุญ 
4.นางสาวรัชดาภรณ   
อุนจังหาร 
5.นางสาวหัทยาภรณ  เกิดคง 

1.นางสาวศุภัสสร   
รายระยับ 
2.นางสาวมุกชมพู   
เพชรไกร 
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ลํา
ดับ 

หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

94 ภาษาตาง 
ประเทศ 

การ
แขงขัน
ละครสั้น
ภาษาญี่ปุน 
ม.4-ม.6 

-   1.นางสาวกัณญาภัค  จันทรส 
2. นายณัฐวุฒิ  คําภา 
3. นายปยสิทธิ์  สายสวาง 
4. นายวุฒิชัย  สมหวัง 
5. นางสาวสิตานันท  ภูติยา 

1.นางสาววิวรรธณี   
สหธรรมมิกะชาติ 
2. นางสาวเกวลี  ปาสนธ 

95 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การ
แขงขัน
การสราง
อุปกรณ
เพ่ือ
ใหบริการ 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.นายคณิติน  ไชยมา 

2.นายจักรพันธ  จันทรถา 

3. นายธงชัย  ชิณวงค 

4. นายธีรยุทธ  ชารีพันธ 

5. นายนิวัฒน  พันพินิจ 

6. นายเดนชัย  สินสวาง 

1. นายวัชระชัย  สุรวิทย
2. นายสุพัฒน  บุญนํา 

96 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การ
แขงขัน
กิจกรรม
นักเรียน
เพ่ือนท่ี
ปรึกษา 
(Youth 
Counselo
r: YC)  
ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.เด็กหญิงพิมพชนก  วรเลิศ 
2.เด็กหญิงวรรณกานต   
เมาทุง 
3.เด็กหญิงวลัญชดา  พลเสนา 
4.เด็กหญิงสวรรยา  บุญจันทร 
5. เด็กหญิงสุภาพร  พละศักดิ์ 

1. นางสาวภัณฑิลา  สะอาด
2. นางพรทิพย  นาเรือง 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
97 กิจกรรม

พัฒนา
ผูเรียน 

การ
แขงขัน
กิจกรรม
นักเรียน
เพ่ือนท่ี
ปรึกษา 
(Youth 
Counselo
r: YC)  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.นางสาวชรินดา  ทองลือ 
2. นางสาวณัฐพร  แกวแดง 
3. นางสาวพิมลรัตน  ทอง
เหลา 
4. นายวชิระ  วงศประเทศ 
5. นางสาวเกวลิน  พวงจําปา 

1. นายรัตนดิลก  คําเพราะ
2. นายภรภัทร  เจริญธง 

98 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การ
ประกวด
หนังสือ
เลมเล็ก  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.เด็กหญิงนริศรา  แสนทวีสุข 
2. เด็กหญิงสิรินัญญา   ภูวะลี 
3. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ  
พวงจําปา 

1. นายวิชา  ก่ิงทอง 
2.นายศุภโชค  มาศกุล 

99 กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

การ
ประกวด
หนังสือ
เลมเล็ก ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1.นายฐิระศักดิ์  สมใจ 
2. นายสุทธิศักดิ์  ไมหวั่น 
3. นางสาวสุปราณี  พลชัย 

1. นางสกุลรัตน  ทองแสน
2. นายศุภโชค  มาศกุล 

100 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การตัดตอ
ภาพยนตร 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นายจิรวัฒน  สินทรสมุทร
2. นายเทวฤทธิ์  กรีฑา 

1. นายชัยชนะ  โสภา
2. นายศุภโชค  มาศกุล 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
101 คอมพิว 

เตอร 
การ
แขงขัน
การสราง
การตูน
เรื่องสั้น 
(Comic 
Strip) ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิ
ศ 

1. เด็กหญิงนริศรา  จันตะมูล
2.เด็กหญิงสิรภัทร   
วงศราษฎร 

1.วาท่ีรอยตรี 
วชิระวิชญ   โกศลศิรศักดิ์ 
2. วาท่ีรอยตรีหญิง 
ภรพรรณกรณ   กอนคํา 

102 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การสราง
การตูนแอ
นิเมชั่น 
(2D 
Animatio
n) ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1. เด็กหญิงนริศรา  จันตะมูล
2.เด็กหญิงอารีลักษณ    
ทัดเทียม 

1.วาท่ีรอยตรี 
วชิระวิชญ   โกศลศิรศักดิ์
2. นางพัชรสุดา  อางมณี 

103 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การ
ออกแบบ
สิ่งของ
เครื่องใช
ดวย
โปรแกรม
คอมพิว 
เตอร  
ม.1-ม.3 

ทอง 9 1. เด็กชายธนวิชญ  ทิโน 
2.เด็กชายอนรรฆพงษ   
ทองสด 

1.นายไตรรัตน   
เชื้อทองพิทักษ 
2. นางพัชรสุดา  อางมณี 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
104 คอมพิว 

เตอร 
การ
แขงขัน
การสราง
เกม
สรางสรรค
จาก
คอมพิว 
เตอร  
ม.1-ม.3 

ทอง 
แดง 

12 1.เด็กชายสันติภาพ  พลาตัน
2. เด็กชายสิปปกร  แจงสวะ 

1. นางกนกวรรณ  กอนคํา
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

105 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การสราง
เกม
สรางสรรค
จาก
คอมพิว 
เตอร  
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นายชินธร  สมวิเศษ 
2.นางสาวสิริยากร  แกวรักษา 

1. นางกนกวรรณ  กอนคํา
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

106 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การสราง 
Motion 
Infograph
ic ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

 

1. นางสาวกมลชนก  ทองทวี
2. นางสาวพนิต  พันรอบ 

1.วาท่ีรอยตรี 
วชิระวิชญ   โกศลศิรศักดิ์ 
2.วาท่ีรอยตรี 
ภรพรรณกรณ   กอนคํา 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
107 คอมพิว 

เตอร 
การ
แขงขัน
การสราง 
Webpage 
ประเภท 
Text 
Editor ม.
1-ม.3 

-       

108 คอมพิว 
เตอร 

การ
แขงขัน
การสราง 
Webpage 
ประเภท 
Web 
Editor  
ม.1-ม.3 

ทอง 
แดง 

7 1.เด็กหญิงจารุวรรณ   
ประทุมศรี 
2.เด็กหญิงปานิศา  วงษสุเทพ 

1. นางกนกวรรณ   กอนคํา
2. นายดุริยางค  กอนคํา 

109 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ระดับพ้ืน 
ฐาน  
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. เด็กชายพุทธชาติ  เขาอิน 
2. เด็กชายสิรวิชญ  เขียวออน 
3. เด็กชายอดิศักดื์  สหัส
จันทร 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางนุชญนันท ศรเจริญ
ฐิติกุล   
3.นายทิว พจนา 

110 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ระดับพ้ืน 
ฐาน  
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1.นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ 
2. นายยุทธิวงศ  เลื่อนฤทธิ์ 
3. นายเรืองชัย  บุญบําเรอ 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางจงกล  บัวสิงห 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
111 หุนยนต การ

แขงขัน
หุนยนต
ระดับ 
กลาง  
ม.1-ม.3 

-   1.เด็กชายณัฐพล  พงอารีย 
2. เด็กชายณัฐพล  สมปาน 
3. เด็กชายพิริยะวรรษ  
พิทักษไหมทอง 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นางสาวรัตนธร  ชุปวา 

112 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ระดับ 
กลาง  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.นายมฆวรรณ  วรรณทอง 
2. นายอนวุัฒน  เสียงหวาน 
3. นายอโนชา  พงษสัจจา 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางยุภาภรณ  เสาโกมุท 

113 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ระดับสูง 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กชายธนวัฒน  อัมภรัตน 
2. เด็กชายอนุพงษ   บุญสติ 
3. เด็กชายเบญจพล  บัวแกว 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นายศักดนับ  สืบเสน 

114 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ระดับสูง 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1.นางสาวนลินนิภา  กายแกว 
2.นายรัฐธรรมนูญ   สีหาบุตร 
3.นายอนุวัฒน  เสียงหวาน 
 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นายศักดนับ  สืบเสน 

115 หุนยนต การ
แขงขัน
หุนยนต
ผสม  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กชายฐาปกรณ  ศรีสง 
2.เด็กหญิงนันทนภัส  นารี 
3.เด็กชายบัณฑิต  โสรี 
4.เด็กชายรัชพล  จันดาบุตร 

1.นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2.นายสมลักษณ    
พรเกียรติคุณ 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
116 หุนยนต การ

แขงขัน
หุนยนต
ผสม  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.นางสาวจันทรศิริ  คําผุย 
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีชัย 
3. นายนันทวัฒน  วงคพุฒ 
4. นายสมภพ  จุลแดง 

1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2.นายสมลักษณ   
พรเกียรติคุณ 

117 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ประดิษฐ
ของใชจาก
วัสดุ
ธรรมชาติ
ในทองถ่ิน 
ม.1-ม.3 

เขารวม 8 1. เด็กชายณัฐพงษ  มูลทา 
2.เด็กชายณัฐวุฒิ  พันรอบ 
3.เด็กชายวรชัย  บัวจูม 

1.นายวีระชัย  พละศักดิ์ 
2.นายนายพัฒนา   
พานจํานงค 

118 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ประดิษฐ
ของใชจาก
วัสดุ
ธรรมชาติ
ในทองถ่ิน 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1.นายประกิจ  เปรี่ยมสติ 
2.นายพีระพงษ  วรเลิศ 
3.นายเปรม  สารการ 

1. นายพัฒนา  พานจํานงค
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์ 

119 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ประดิษฐ
บายศรีสู
ขวัญ  
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1.นางสาวจารุวรรณ  ใจกวาง 
2.นางสาวจุฑาทิพย   
แหลงหลา 
3.นายธวพล  คูณขุนทด 
4.นายปฏิวัติ  ศรีหาบุตร 
5.นางสาวมัลลิกา  บอคําเกิด
6.นางสาวศิริรัตน  บัวศร ี

1.นางสมใจ  คําศรี 
2.นางวรรณภา  แสนทวีสุข 
3.นางสาวจุรีรัตน  วงษแสวง 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
120 การงาน

อาชีพ 
การ
ประกวด
โครงงาน
อาชีพ  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กหญิงภัทรวรรณ  บัวลา 
2.เด็กหญิงภัทราภรณ   
ศิลาเณร 
3.เด็กหญิงสุพิชญา  บัวจูม 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ
2. นางรัตตินันท  ไตรจักร
ปราณี 

121 การงาน
อาชีพ 

การ
ประกวด
โครงงาน
อาชีพ  
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1.นางสาวจิราพร  สุพร 
2.นางสาวนิฐานันท   
เขียวออน 
3. นางสาวอัจฉรา  อุดรพิมาย 

1.นางสุดใจ  วงศคูณ 
2.นางรัตตินันท   
ไตรจักรปราณี 

122 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
การจัด
สวนถาด
แบบชื้น  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.เด็กหญิงปานระพี   
สืบสิมมา 
2.เด็กหญิงปยะรัตน   
แสนทวีสุข 
3.เด็กหญิงสินีรัตน  ชิณวงษ 

1. นางอรพิน  วงศปดสา
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์ 

123 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
การจัด
สวนแกว 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1.นางสาว 
กนกภรณ  วรรณนัตน 
2. นางสาวสุกัญญา  สนคุม 
3. เด็กหญิงเขมิกา  สักกุณี 

1. นายวีระชัย  พละศักดิ์
2. นางอรพิน  วงศปดสา 

124 การงาน
อาชีพ 

การ
ประกวด
แปรรูป
อาหาร  
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1.เด็กหญิงจุฑาทิพย  ศรีโชค
2.เด็กหญิงธิดารัตน   
พิมประจิตร 
3. เด็กชายอนุวัฒน  เสนไสย 

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2.นางรัตตินันท   
ไตรจักรปราณี 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
125 การงาน

อาชีพ 
การ
ประกวด
แปรรูป
อาหาร  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

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

1. นางสุดใจ  วงศคูณ 
2.นางรัตตินันท   
ไตรจักรปราณี 

126 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ทําอาหาร 
น้ําพริก 
ผักสด 
เครื่องเคียง 
ม.1-ม.3 

ทอง 8 1.เด็กหญิงจิราภรณ  หม่ืนสุข
2.เด็กหญิงวิชิตา    
บุญประกอบ 
3.เด็กหญิงสิริยากรณ   
แกวเนตร 

1. นางดารุณี  อัมภรัตน
2. นางจันทรทิวา  อบทอง 

127 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ทําอาหาร 
น้ําพริก 
ผักสด 
เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

ทอง 9 1. นายกิตษฎา  บุญอุย
2. นางสาวจิรัญญา  อารีย
3. นางสาวธนพร  สอนโคตร 

1. นางดารุณี  อัมภรัตน
2. นางสาวรัตนธร  ชุปวา 

128 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
ทําอาหาร
คาวหวาน
เพ่ือ
สุขภาพ ม.
1-ม.3 

ทอง 7 1.เด็กหญิงจารีรัตน  เครือไชย
2.เด็กหญิงณัฐญาวรรณ   
ทองงอก 
3.เด็กหญิงสุวิดา  วิชาราช 

1. นางดารุณี  อัมภรัตน
2. นายภรภัทธ  เจริญธง 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
129 การงาน

อาชีพ 
การ
แขงขัน
ทําอาหาร
คาวหวาน
เพ่ือ
สุขภาพ  
ม.4-ม.6 

ทอง 7 1. นางสาวนนทิยา  มาชัย
2. นางสาวอารยา  คําก่ิง
3. นางสาวเบญญา  คําบาล 

1. นางดารุณี  อัมภรัตน
2. นางนิลบล  เงินดี 

130 การงาน
อาชีพ 

การ
แขงขัน
การ
แกะสลัก
ผักผลไม 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. นางสาวนภัสร  อุยเจริญ
2. นางสาววัชราภรณ  พืชศรี
3.นางสาวเจนจิรา   
ประสานสุข 

1. นางสมใจ  คําศรี2. นาง
วรรณภา  แสนทวีสุข 

131 เรียนรวม - 
ศิลปะ 

การ
ประกวด
การขับรอง
เพลงไทย
ลูกทุง 
ประเภท
บกพรอง
ทาง
รางกายฯ 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. นางสาวสุทธิกานต  สายตา 1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู 

132 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยว
โปงลาง  
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. นางสาวจันทรจริา  ภารุนัย 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
133 ศิลปะวัฒน 

ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

1. เด็กชายไชยวัฒน  ไชยวงค 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

134 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 2 

1. นายจักรพรรดิ  ยอดยาน 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

135 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวพิณ 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแยม 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

136 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวพิณ 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 1 

1. นายศักดิ์ชัย  ชาภักดี 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 

137 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวแคน 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะ 
เลิศ 

1. เด็กชายพลภัทร  ทองลือ 1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
138 ศิลปะวัฒน 

ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขัน
เดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง 
เดี่ยวแคน 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะ 
เลิศ

อันดับ
ท่ี 1 

1. นายศุภวิชญ  บัวลอย 1. นางสาวธัญญาลักณ  วิ
ทา 

139 ศิลปะวัฒน 
ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขันวง
ดนตรี
พ้ืนเมือง
(โปงลาง) 
ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

1.นางสาวกนกวรรณ  โทลา 
2.นางสาวกัญญารัตน   
หินราช 
3.นายจักรพรรดิ  ยอดยาน 
4.นางสาวจันทรจิรา  ภารุนัย 
5.นายจีรวัฒน  สีหาบุตร 
6.เด็กหญิงชลนิการณ  บํารุง
ภักดี 
7.เด็กหญิงชุติกาญจน  นันทา 
8.เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาดี 
9.นายธนกร  สารัง 
10.นายนิธิกร  ถ่ินกําแพง 
11.เด็กหญิงปทมวรรณ   
พันธุอุน 
12.นายปยะณัฐ  พรมลวน 
13.เด็กหญิงพชรมน  นัยนิตย 
14.นางสาวพรนิภา  ดาดี 
15.เด็กชายพลภัทร  ทองลือ 
16.เด็กหญิงพัธสีมา  
แกวคําไสย 
17.นางสาวภัทรพร  วงศที 
18.นางสาวยอดดวงใจ   
สุขอวน 
19.เด็กชายวราวุฒิ  บัวแยม 
20.นายวัฒนชัย  อินทะนันท 

1.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
2. นายเจษฎา  ลุละ 
3. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 
4. นางนิลบล  เงินดี 
5. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ 
6. นายแสงทอง  บริสาร 
7.นายวชิระวิขญ   
โกศลศิรศักดิ์ 
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ลําดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
139 ศิลปะวัฒน 

ธรรม
อีสาน 

การ
แขงขันวง
ดนตรี
พ้ืนเมือง
(โปงลาง) 
ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิ

ศ
อันดับ
ท่ี 2 

21.นายศักดิ์ชัย  ชาภักดี 
22.นายศุภวิชญ  บัวลอย 
23.นายสุทธิพงค  บัวหอม 
24.นางสาวสุภาภรณ  เชื้อชม 
25.เด็กหญิงอภิญญา  พลศักดิ์ 
26.นายอัษฎาวุธ  บุญรัตน 
27.เด็กหญิงอาทิตยาพร   
บุญพอ 
28.นายอานนท  โขสูงเนิน 
29.นางสาวแสงนภา   
แกวคําไสย 
30.เด็กชายไชยวัฒน  ไชยวงค 
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ตารางที่  45 แสดงรางวลัการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ)  คร้ังที่ 69     

ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันที่  12-14  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562                   

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ หมวดหมู รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผูฝกสอน 
1 ศิลปะ การแขงขันขับรอง

เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวนัทธชนัน   
พลศักดิ์ 

1.นางสาวสิริญาพร   
โยธ ี

2 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวซออู 
ม.4-ม.6 

ทอง 1.นางสาวเเพรวไหม   
สาโสธร 

1.นางเดนดวง   
ยศวิจิตร 

3 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวขิม 7 
หยอง ม.4-ม.6 

ทอง 1.นางสาวสวรรยา   
พละชาติ 

1.นางเดนดวง   
ยศวิจิตร 

4 ศิลปะ การแขงขันการขับรอง
เพลงไทย ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายทวิวัฒน   
ศรีชนะ 

1.นางเดนดวง   
ยศวิจิตร 

5 ศิลปะ การแขงขันการแสดง
ตลก ม.1-ม.6 

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

1. นางสาวธัญญาลักณ   
วิทา 
2. นางสาวไอยเรศ   
โดดชัย 
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ที ่ หมวดหมู รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผูฝกสอน 
6 ศิลปะ การแขงขันวงปพาทย

ไมนวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

ทอง 1. เด็กชายทวิวัฒน   
ศรีชนะ           
2. เด็กหญิง
ทานตะวัน    สีสวน
3. เด็กหญิงพรพิมล                                  
นนทา    
4. นายพัฒนวัฒน   
สาประวัติ 
5. นางสาวพิชญาภา   
ปกโคทะกัง 
6. นายภาคภูมิ  ศิริบูรณ
7. เด็กหญิงวีรภัทรา   
บุญรนิทร 
8. นางสาวสวรรยา   
พละชาติ 
9. เด็กหญิงสิวพร   
บุญสงค 
10. นางสาวสุดาภา   
บัวพันธ 
11. นางสาวสุวิชาดา   
ศาลา 
12. นายหาญไชย  หอชัย
13. นางสาวอรอนงค   
สิมณี 
14. นายอานุภาพ   
บุญศักดิ์ 
15. นางสาวเเพรวไหม   
สาโสธร 

1.นางเดนดวง   
ยศวิจิตร 
2. นางสาวพีรดา   
บุษบงค 
3. นางสาวจุรีรัตน    
วงษแสวง 
4. นางสาวสิริญาพร   
โยธ ี
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ที ่ หมวดหมู รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผูฝกสอน 
7 ศิลปะ การประกวดการขับ

รองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทบกพรองทาง
รางกายฯ ม.4-ม.6 

ทอง 1.นางสาวสุทธิกานต   
สายตา 

1. นางสาวอุทัย  สิงหาภ ู

8 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง 
ม.4-ม.6 

ทอง 1.นางสาวจันทรจริา   
ภารุนัย 

1.นางสาวธัญญาลักณ   
วิทา 

9 ศิลปะ การแขงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ  
ม.1-ม.3 

ทอง 1.เด็กชายวราวุฒ ิ  
บัวแยม 

1.นางสาวธัญญาลักณ   
วิทา 

10 การงานอาชีพ การแขงขันการ
แกะสลักผักผลไม  
ม.4-ม.6 

ทอง 1.นางสาวนภัสร   
อุยเจริญ 
2.นางสาววัชราภรณ   
พืชศรี 
3.นางสาวเจนจิรา   
ประสานสุข 

1.นางสมใจ  คําศรี 
2.นางวรรณภา  
 แสนทวีสุข 

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

เงิน 1.นางสาวพรพรรณ    
บานยาง 

1.นางเมตตา  พูลสวัสดิ ์

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

ทองแดง 1.เด็กหญิงบุษบาวรรณ     
ชนะวงศ 
2.เด็กหญิงเทวิกา    
กงแกว 

1.นางจันทรทิวา   
อบทอง 
2.นางวรกมล  เรืองฝาง 
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ที ่ หมวดหมู รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผูฝกสอน 

13 คณิตศาสตร 

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

เงิน 

1.เด็กหญิงดารกาชนก   
บุญนํา 
2.เด็กหญิงวรรณวิษา   
วงษแสวง 
3.เด็กชายอัครพนธ  
 สมบูรณ 

1.นางสุภาวด ี สมบูรณ
2.นางสาวกิตติยาภรณ    
แนนดี 

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

เงิน 1.เด็กหญิงนริศรา   
จันตะมูล 
2.เด็กหญิงสิรภัทร   
วงศราษฎร 

1.วาท่ีรอยตร ีวชิระ
วิชญ    
โกศลศิรศักดิ์ 
2.วาท่ีรอยตรีหญิงภร
พรรณกรณ    
กอนคํา 

15 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 

เงิน 1.นางสาวจันจิรา   
ชื่นอารมณ 
2.นายยุทธิวงศ   
เลื่อนฤทธิ์ 
3.นายเรืองชยั  บุญบําเรอ 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นางจงกล  บัวสิงห 

16 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.4-ม.6 

เงิน 1.นางสาวนลินนิภา   
กายแกว 
2.นายรัฐธรรมนูญ    
สีหาบุตร 
3.นายอนุวัฒน   
เสียงหวาน 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นายศักดนับ  สืบเสน 

17 หุนยนต การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 

ทองแดง 1.เด็กชายพุทธชาติ   
เขาอิน 
2.เด็กชายสิรวิชญ   
เขียวออน 
3. เด็กชายอนุพงษ  มีสต ิ

1. นายเฉลิม  บัวสิงห
2. นางนุชญนันท ศร
เจริญฐิติกุล   
3.นายทิว พจนา 

18 
ภาษาไทย การแขงขันพินิจ

วรรณคดี ม.4-ม.6 
เขารวม 1.นางสาววชิราพรรณ    

คํามุงคุล 
1.นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม 
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ขอมลูศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ปการศึกษา  2562 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ทัง้หมด  370  คน  ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทา  จํานวน  246  คน  คิดเปนรอยละ  66.49  

1.มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจินดารัตน เปรียญ   แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลหลักสูตร 1 ป 

2 
นางสาวสุภาพร ชราศรี  แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1
ป) 

3 นายสหรัฐ โคตรโสดา   พยาบาลศาสตร - 
 

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวพรพิมล ทองแสน  วิทยาศาสตร เคมี 
2 นางสาวอภิฤดี คําเกตุ  สหเวชศาสตร การจัดการกีฬา 
3 นายอนุรกัษ บุญเสนอ  วิศวกรรมศาสตร ไฟฟา 

 

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวสิริยากร วงศใหญ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จุลชีววิทยา 
 

4.มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวธนัฐดา ยังมี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 

2 นางสาวปลายฟา เผาภูร ี วิทยาศาสตร เคมี 

3 
นางสาวปญญาภรณ 
นาราษฎร 

สาธารณสุขศาสตร 
เอกคูอนามัยและสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

4 นางสาวเวธน ีพิมพการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีธรณี 

5 นายธีรพล พลเสนา วิทยาศาสตร ชีววิทยา 

6 นายศุภวิชญ บัวลอย ศิลปกรรมศาสตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
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5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 
นางสาวสรินทิพย  
สุวรรณชัยรบ   

เทคนิคการเเพทย กิจกรรมบําบัด 

2 นางสาวเยาวลักษณ บุญนํา   วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม 

3 นายนันทวัฒน  วงคพุฒ  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 
 
6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวณัฐกานต ผาสุก  
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

จิตวิทยา 

2 นางสาวบัณฑิตา บัวแกว  ศิลปกรรมศาสตร การแสดง 

3 นายณัฐสิทธิ์ จันทะวงษา  
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

4 นายนที อัมภรัตน  บริหารศาสตร การโรงแรม 

5 นายวรากร คํานนท  นวัตกรรมสื่อสารสังคม คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร 

6 นายวิชชากร นวลศิริ  
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

7 นายศิวดล บัวภา 
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

8 นายสุทธิชาติ เผื่อแผ  
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

 
 
7.มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวศศิกานต ทาระ  วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม 
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8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน  สาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม 

2 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ   วิศวกรรมศาสตร - 

3 นางสาวรติมา สรรพศรี  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 

4 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร   วิศวกรรมศาสตร Precision 

 
9.มหาวิทยาลัยพะเยา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายธนภัทร พงษอารีย  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 

2 นายศักรินทร จันทรกรณ วิศวกรรมศาสตร วิศวเครื่องกล 

 
10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวไปรยา สรรพศรี  การบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 

2 นางสาวสวรรยา พละชาติ  การบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 

3 นางสาวสุภาพร เชื้อชม การบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 

4 นายคีตวัฒน ศรีสมภพ  นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 

5 นายรัชชานนท แกวมณี  การบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 
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11.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวกมลวรรณ  บุตรศรี   คณะวิทยาศาสตร เคมี 

2 นางสาวกมลวรรณ จันทา  บริหารศาสตร  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

3 นางสาวกัณญาภัค จันทรส  ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

4 นางสาวกาญจนสุดา ยมบิน  บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจ 

5 นางสาวกิตติภา แกวกลม  รัฐศาสตร การปกครอง 

6 นางสาวกุสุมา บุญเชิญ   บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

7 นางสาวเกษวดี เวียงคํา  บริหารธุรกิจ การบัญชี 

8 นางสาวจันทรยุลา เชาวดี  วิศวกรรมศาสตร ไฟฟา 

9 นางสาวจิรประภา สวางวัน  สาธารณสุขศาสตร   

10 
นางสาวจิรวรรณ  
ชาญประดิษฐ  

ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

11 นางสาวจุฑามาศ ทองบุตร  ศิลปะศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

12 นางสาวจุฑามาศ บุญพอ บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม$ 

13 นางสาวเจนจิรา ประสานสุข  บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

14 นางสาวชญาดา พ้ืนไธสง  ศึกษาศาสตร คณิตศาสตร 

15 นางสาวชลธิชา อ่ิมอวน  ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

16 นางสาวชลิตา คํานนท  บริหารศาสตร การตลาด 

17 นางสาวญาลักษณ นะรัยรมัย   รัฐศาสตร การปกครอง 

18 นางสาวธัญพร วงคคําชาญ  นิติศาสตร นิติศาสตร 

19 นางสาวธัญวรัตน นัยเนตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

20 นางสาวธิดารัตน พันธงาม  บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

21 นางสาวนลินนิภา กายแกว  รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง 

22 นางสาวนิศาชล หินแดง บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจท่ัวไป 

23 นางสาวปนมณี แกวบัวเคน  ศึกษาศาสตร คณิตศาสตร 

24 นางสาวปนมณี แยมพุฒ ม. บริหารศาสตร การบัญชี 

25 นางสาวปยะธิดา นวลศิริ   คณะนิติศาสตร - 

26 นางสาวพรทิพย ศิริยานต พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

27 นางสาวพิมพวิไล แรทอง  บริหารศาสตร การบัญชี 

28 นางสาวพิยดา แกวพวง  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา 

29 นางสาวมนทิราลัย ศรเพชร  รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
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11.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

30 นางสาวรุงฤดี โคตะมะ   บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

31 นางสาววราภรณ เชื้อชม   คณะวิทยาศาสตร เคมี 

32 นางสาววริษฐา ศรีสุข  บริหารศาสตร การจดัการโรงแรม 

33 นางสาวศยาม  สิงหคาม  รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

34 นางสาวศิริพร โสพัฒน  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัญฑิต 

35 นางสาวสราวล ีบุตรแดง  นิติศาสตร   

36 นางสาวสุนิสา ไชยเพ็ชร  ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

37 นางสาวสุปราณี พลชัย  บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

38 นางสาวสุพิชญา วรรณศรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 

39 นางสาวสุภาภรณ สุรวิทย  ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 

40 นางสาวอโณทัย จันทะเกษ  ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

41 นางสาวอรนัท ชัชวาลปรชีา  บริหารศาสตร การบัญชี 

42 นางสาวอุทัยทิพย สาระชาติ  ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร 

43 นายเจริญชัย เขียวสกุล ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

44 นายณัฐวุฒ ิสารสุข  บริหารศาสตร  การจัดการการโรงแรม 

45 นายทักษดนัย ฉิมประสงค  รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

46 นายธนภัทร ลาเลิศ  รัฐศาสตร การปกครอง  

47 นายธนวัฒน  ศรีอินทร   วิศวะกรรมศาสตร - 

48 นายนําโชค เจริญทรัพย  นิติศาสตร นิติศาสตร 

49 นายนิติภูมิ อินทะนัย  รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

50 นายปยสิทธิ ์สายสวาง  ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

51 นายยศจตุภัทร แถวปดถา นิติศาสตร นิติศาสตร 

52 นายวรากร ผลทรัพยภิญโญ  บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจ 

53 นายวราวุธ  โพธิกุล   วิทยาศาสตร วิทยาการขอมูลและนวัตกรรมซอฟตแวร 

54 นายวัชรกิต ิสมศรี  รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง 

55 นายวัชระ อินอราม  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 

56 นายวัฒณา จันลา  บริหารศาสตร การบัญชี 

57 นายวิทวัส เวียงอินทร  บริหารศาสตร การจัดการธุรกิจ 

58 นายวิศิษยศักดิ์ หอคํา  เกษตรศาสตร พืชไร พืชสวน 

59 นายวีรพัฒน เงาศรี  วิศวกรรมศาสตร โยธา 

60 นายวุฒิชัย สมหวัง  ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 
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11.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

61 นายวุฒิพงษ ผูกม่ัน  นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 

62 นายศิริวัฒน วงศใหญ  บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

63 นายสิรวิชญ วงคเศษ  บริหารศาสตร การจัดการการโรงแรม 

64 นายสุทธิศักดิ์ ไมหวั่น  
ศิลปะประยุกต 
และสถาปตยกรรมศาสตร 

การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

65 นายไอศูรย กงใจ  นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 

 

12.วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจิราวรรณ ชราศรี  พยาบาลศาสตร   

 

13.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวปวีณกร มาเผือก   พยาบาลศาสตร - 

2 นางสาวศิริรัตน  ทองขาว   พยาบาลศาสตร  - 

3 นางสาวกนกวรรณ   มีศรี  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

4 นางสาวปณิดา พละศักดิ์  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

5 นางสาวพรธิดา พฤกษชาติ  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6 นางสาววิยะดา ทองคําตอน  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

7 นางสาวสุนิสา   เเสงคํา  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจันทรศิริ คําผุย  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2 นายสมภพ  จุลแดง  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 
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15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวณัฐชา จันทะสาร เทคโนโลยี การจัดการโลจิสติกส 

2 นางสาวปวีณา วราพุฒ  บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส 

3 นายปยวัฒน บุญเชิญ  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโลจิสติกส 

 
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบางพระ  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 
นางสาวพรรณนารา  
ประสมวงค  

มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

การจัดการโลจิสติกส 

 
17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายเกรียงไกร สิริบูรณ วิศวะกรรม ความปลอดภัย 

 

18.UV Gullas college of medicine  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจุฑาทิพย ศิริป   แพทยศาสตร แพทยศาสตร 

 
19.มหาวิทยาลัยรังสิต 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวอริสา คําสุย  เภสัชศาสตร อุสาหการ 

2 นางสาวอารยา สายสุย  บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส และซัพพลายเชน 

 
20.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวจิราภรณ พวงจําปา  
มนุษยศาสตรการจัดการ 
และการทองเท่ียว 

การจัดการธุรกิจสายการบิน 
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21.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวพนิดา พาหา  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 

 
22.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวสุดารัตน สิงหซอม  นิติศาสตร นิติศาสตร 

 
23.มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวนันทนา ทาระ  บัญช ี   

2 นางสาวรัตนาภรณ สุรวิทย  เทคโนโลยีสารสนเทศ   

3 นางสาวศศิธร ศิริป  คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลpn1ป 

 
24.โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษรวมชัย 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาววรัญญา สุขเสริม  คณะเวชศาสตรฟนฟู   

 
25.วพบ.พุทธชินราช 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวพัชริดา ก่ิงเกษ  พยาบาล พยาบาล 

 
26.วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวคมนภา ศิริเนตร  เคมีอุตสาหกรรม   

2 นางสาวธัญญลักษณ แสงใส  เคมีอุตสาหกรรม   

3 นางสาวรัตนา บุญอาษา  การจัดการโลจิสติกส   

4 นางสาวลาวด ีคําแสนราช  เทคโนโลยียาง   

5 นางสาวศิริวรรณ พันธผา  เทคโนโลยียาง   

6 นายณรงคฤทธิ ์จันทรไทย   ปโตรเคมี ปโตรเคมี 

7 นายธีรพงศ สิงหซอม  ปโตรเคมี   

8 นายธีรวัฒน สุรวิทย   ปโตรเคมี - 
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26.วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

9 นายพีระพงษ  วรเลิศ   อุตสาหกรรม ปโตรเคมี 

10 นายพีระพงษ วรเลิศ  ปโตรเคมี - 

11 นายภูวฤทธิ ์ปญญาดี  ปโตรเคมี - 

12 นายวรชยั  สีดารัตนิน   ปโตรเคมี - 

13 นายวรชยั  สีดารัตนิน   ปโตรเคมี - 

 
27.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวณัฐฐาพร สุขวงกฎ ชางอิเลก็ทรอนิกส -  

2 นางสาวอรอนงค สิมณี  การโรงแรม -  

3 นางสาวอริสรา ผองราษี  การโรงแรม -  

4 นางสาวอริสา รุงแสง  การบัญชี  - 

5 นายทักษิณ แสวงพันธ  ชางเชื่อม  - 

6 นายธนธรณ เสาะรัมย   ชางยนต - 

7 นายสิทธิภาคย อารีย  ไฟฟากําลัง  - 

8 นายสุพจน สมนึก  ชางยนต  - 

 
28.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายธีรพัฒน พรมประเสริฐ   ชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต 

2 นางสาวกุลสิร ิบุญสาล ี สถาปตยกรรม   

3 นางสาวจุฑารัตน สุวรรณพงษ  บัญช ี   

4 นางสาวปยวรรณ ลุนศรี  โยธา   

5 นางสาวภัทรดา บาสี  โยธา   

6 นางสาววรรณภา นามนาง บัญช ี   

7 นางสาวอัจฉรา ทัดเทียม  บัญช ี   

8 นายจิรายุ วันชัย   ชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต 

9 นายสุวัฒนชัย ขันชัย  เครื่องมือกล   
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29.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวกมลวรรณ คุยสมใจ  บริหารธุรกิจ การตลาด 

2 นางสาวชุติมา ใสด ี บริหารธุรกิจ การบัญชี 

3 นางสาวสุกัญญา พัดทาบ  บริหารธุรกิจ การตลาด 

4 นางสาวอริสา บุญเชิญ  บริหารธุรกิจ การตลาด 

5 นางสาวอารียา ใหญผา  บรหิารธุรกิจ การตลาด 

6 นายปยะณัฐ พรมลวน  บริหารธุรกิจ   

7 นายอนุชา เชื้อเเขก  บริหารธุรกิจ   

8 นายเอกพงศ รองสุพรรณ  บริหารธุรกิจ   

9 
นางสาวพรพรรณ  
แสงโยจารย   

บริหารธุรกิจ การจดัการทัพยากรมนุษย 

 

30.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวอันนารา บัวศร ี บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส 

 
31.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตอยุธยา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาววารุณี จุมพลมา  คอมพิวเตอรธุระกิจ   

2 นางสาวอรยา พุฒพวง  คอมพิวเตอรธุรกิจ   

3 นายชนกนันท  เก้ือกาญจน  เทคนิคเครื่องกล   

4 นายชินวัฒน  เงาศรี   เทคนิคยานยนต   

5 นายวชิราทิพย  หวงเพ็ชร   เทคนิคยานยนต   

 

32.วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวปรียนุช ทองบุตร บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ 

2 นางสาวมัญฑิตา คําสาศิลป  บริหารธุรกิจ ธุรกิจการบิน 

3 นางสาววัชราภรณ พืชศรี  บริหารธุรกิจ ธุรกิจการบิน 

4 นายกัมปนาท ชาภักดี  วิทยาศาสตรบัณฑิต การบิน 
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33.เทคนิคกันทรารมย 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาววิราภรณ ศรีรักษา  การจัดการและการโรงแรม   

2 นายเจริญพร พันธคํา  ชางยนต   

3 นายณัฐสิทธิ ์คําศรี  การบัญชี   

 
34.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 ขวัญฤทัย สาวิลุน การโรงแรม  

 
35.สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาววรนุช คําหมู  บริหารธุรกิจ   

2 นางสาวหทัยรัตน ภูทอง  บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

3 นายจตุรพร ศิรินัย  บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

4 นายณพวทิย บุตรมาลา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  

5 นายนุรัฐดล คําผา  การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจอาหาร 

6 นายประกิต เปรี่ยมสติ5 บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

 
36.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวอรณิชา เกษศรีรัตน  วิทยาศาสตร เคมีสิ่งแวดลอม 

 

37.สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายอัมรินทร ยอดพงษา   
วิศวะกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

วิศวะกรรมความปลอดภัย 

2 นางสาวกรรณิการ บุญอาษา  วิศวะกรรมความปลอดภัย   

3 นางสาวฐิติมา พัดไธสง  วิศวะกรรมความปลอดภัย   

4 นางสาวปวีณา ภาดี  วิศวะกรรมความปลอดภัย   

5 นางสาวศิริวิภา บุญอาษา  
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วิศวกรรมความปลอดภัย 
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38.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายสหรัฐ สุขวงค 
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวอัจฉรา  ศรีสําอางค ครุศาสตร วิทยศาสตรท่ัวไป 

3 นางสาวกรรณิกา บุญจันทร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวเบญจพร ฮงทอง  ครุศาสตร สังคมศึกษา 

 

39.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวชุติมา เกษศิริ  ครุศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

40.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายชินวัตร เจริญนาม  วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวและการโรงแรม 

2 นายนนทวัฒน ยิ่งวงศ วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวและการโรงแรม 

3 นางสาวณัฐกานต มีพิมพ  วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวและการโรงแรม 

 
41.มหาวิทยาลัยราชภัฏนานาชาติสวนสุนันทา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นายพัฒนาการ แสวงพันธ  ศิลปศาสตร ธุรกิจการบิน 

 

42.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวกนกวรรณ พวงพันธ  
มนุษยศาสตร 

เเละสังคมศาสตร 
อังกฤษธุรกิจ 

2 นางสาวนราทิพย สุทธิ์กรม  สาธารณสุขศาตร อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย 

3 นางสาวกฤติกานต สวัสดี  สาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4 นางสาวรัญชิดา สุวรรณดี  นิติศาสตร นิติศาสตรบัญฑิต 

5 นางสาวธีราภรณ พละศักดิ์  
มนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  
ภาษาอังกฤษ 

6 นายคมคาย บุญจันทร  เกษตร สัตวศาสตร 
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42.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

7 นางสาวดวงกมล ผุยพรม  ครุศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป 

8 นายรัฐวุฒ ิแกวจันทร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา 

9 
นางสาวฉัตรสุดา  
ตระการจันทร  

บริหารและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

10 นางสาวปาณิสรา ภาดี  คุรุศาสตร การศึกษาปฐมวัย 

11 นางสาวสุทธิดา แสงวิเศษ ธุรกิจและการจัดการ บัญช ี

12 นายนัทธชนัน พลศักดิ์  คุรุศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรี 

13 นางสาวอภิชญา สิงหซอม  
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

รัฐศาสตร 

14 นางสาวปยะธิดา นวลศิริ  บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

15 นายวิทยา เจริญพงษ  นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 

16 นางสาวจริชยาอร วงศใหญ  เกษตร สัตวศาสตร 

17 นายวัชรพล เหมือนมาตย บริหารศาสตร การโรงแรม 

 

43.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวปยนุช บุญใหญ ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวชลธิชา พโยหา  ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวนันทวรรณ สุระเสน  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา 

4 นายฐิระศักดิ์ สมใจ  
มนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

ภาษาญี่ปุน 

5 นางสาวจิราพร สายบุบผา  คณะบริหาร การจัดการ 

6 นางสาวญนันทพร กระแสโสม  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร 

7 นายนิพนธ แกวรกัษา  
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ภาษาญี่ปุน 

8 นางสาวสุกัญญา มะโน  ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 

9 นางสาวปยะธิดา นันติเชีย  ครุศาสตร พลศึกษา 

10 นางสาวเขมิกา พวงจําปา  บริหาร บัญช ี

11 นางสาววิลาวัณย ม่ังกลิ่น  ครุศาสตร ภาษาไทย 

12 นางสาวอารียา สิงหซอม  ครุศาสตร ภาษาไทย 
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43.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

13 นายกรีตินันท บุญบําเรอ  รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

14 นางสาวปรรัตน ศรีรักษา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 

15 นางสาวอารยา ศรีเมือง  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 

16 นางสาวภัทรศร ีสรอยสนธ  ครุศาสตร ภาษาไทย 

17 นางสาวปยวรรณ มีพันธ  ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 

18 นางสาววรรัตน บุญรัตน บริหารและการบัญชี การจัดการ 

19 นางสาวชลธิชา วันตา  บริหารการบัญช ี การบัญชี 

20 นางสาวทิพยวิภา พ้ืนพรม  ครุศาสตร ภาษาไทย 

21 นางสาวธิดารัตน ดําริ  ครุศาสตร คณิคศาสตร 

22 นายภานุพงศ อุนจิตร  
วิทยาลัยกฎหมาย 
และการปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

23 นายคมชาญ พันธเลิศ  
วิทยาลัยกฎหมาย 
และการปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร 

 
44.มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวณัฏฐณิชา สุระเสน ศิลปศาสตร ธุรกิจการบิน 

 
45.มหาวิทยาลัยราชธานี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวทิพวรรณ สุกันต  พยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล1ป 

2 นางสาววชิรินทรา อรรถสิงห  พยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล1ป 

3 นางสาวปนัฎฐา พุฒพันธ  พยาบาลศาสตร หลักสูตรการพยาบาล 

4 นายอัครยา บุญรัตน พยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
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