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ส�วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

1.  ข�อมูลท่ัวไป 
             โรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  ต้ังอยู�ถนนภิรมย�  ตําบลกาฬสินธุ�  อําเภอเมืองกาฬสินธุ�   
จังหวัดกาฬสินธุ�  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ�  เขต 1 โทรศัพท�  043-811564   
โทรสาร  043-811564  Website  http://www.pittayasai.ac.th  เปBดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี 1 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี  6  เนื้อท่ี 13 ไร� 3 งาน 20 ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการในเขตเทศบาล                
เมืองกาฬสินธุ� 
 

2.  ข�อมูลผู�บริหารสถานศึกษา 
  2.1  ผูIอํานวยการโรงเรียน  นายพีรพงษ�  โลหะมาศ  โทรศัพท�  089-2757676 
E-mail : auddyja@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
  2.2  รองผูIอํานวยการโรงเรียน  3  คน 
      1)  นายจําลอง  นามบุญลือ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต  สาขา            
การบริหารการศึกษา  โทรศัพท� 08-19652577  E-mail : Jumlong_longJ@hotmail.com   
รับผิดชอบกลุ�มบริหารงานวิชาการ และกลุ�มบริหารงานงบประมาณ 
       2)  นายนคร  ไผ�พูล  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท� 084-8875995  E-mail : Pullkorns2496@hotmail.com  รับผดิชอบกลุ�ม
บริหารงานท่ัวไป 
       3)  นางไพรวัลย�  ชิณฤทธิ์  วฒุิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหาร  
โทรศัพท� 086-7148688  E-mail : priwan_chinnarit@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ�มบริหารงานบุคคล 
        

3.  ประวัติโรงเรียนโดยย�อ 
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2482  สรIางดIวยเงินงบประมาณ 

600 บาท  และเงินทุนสมทบ 500 บาท  33  สตางค�  อํานวยการสรIางโดย  หลวงอนุกูล  เพชรเกษตร  
นายอําเภอ  นายเปรื่อง  อุ�นบุญเรือง  ควบคุมการก�อสรIาง  ต�อมาไดIรื้อไปปลูกเปdนอาคารเรียนวัดใตIโพธิ์คํ้า  
โรงเรียนไดIอาศัยศาลาวัดสว�างคงคา  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  จัดชั้นเรียน ป.1- ป.4  มีนักเรียนประมาณ  
300  คน  นายเปรื่อง  อุ�นบุญเรือง  เปdนครูใหญ�มีครู  5  คน  ใชIชื่อว�า “โรงเรียนประชาช�วยดัดดรุณี”                              
      พ.ศ. 2485  เทศบาลไดIแยกต้ังโรงเรียนในเขตเทศบาลท้ัง หมดเปdน  5  โรง  สอนแบบสหศึกษา 
และเปลี่ยนชื่อเปdน “โรงเรียนเทศบาล 2” (กาฬสินธุ�พิทยาสัย)  
       พ.ศ. 2494  นายเกษม  คําพิมาน  ศึกษาธิการจังหวัด  ไดIร�วมกับคณะครูจัดสรIางอาคารเรียนแบบ 
ป.พิเศษ (ป.มาลากุล)  ดIวยงบประมาณ  และเงินทุนสมทบประมาณ  240,000  บาท 
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          พ.ศ. 2499  ทางราชการไดIอาศัยเปBดโรงเรียนมัธยมสามัญ  โดยใหIนายบัวพันธ�  เริ่มรักษ�                
มาดํารงตําแหน�งครูใหญ� 
        พ.ศ. 2500  นายเฉลิม  สารวถีิ  มาดํารงตําแหน�งครูใหญ�โรงเรียนมัธยมสามัญ  และไดIแยกไป 
อยู�ต�างหาก  ซ่ึงปkจจุบันคือ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ� 
         พ.ศ. 2501  ทางราชการไดIใหIงบประมาณสรIางอาคารเรียนแบบ ป.3  จํานวน  2  หIองเรียน 
เงินงบประมาณ  30,000  บาท 
         พ.ศ. 2505  นายแฎง  สตารัตน�  มาดํารงตําแหน�งครูใหญ�เพ่ือขอปริมาณงานชั้นโท 
         วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2506  โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาท่ีอยู�เขตเทศบาลท้ัง  5 โรงเรียน ไดI
โอนไปสังกัดเทศบาล  4  โรงเรียน  แต�โรงเรียนนี้กรมสามัญศึกษาสงวนไวIเพ่ือปรับปรุงทางวิชาการใหIไดI
มาตรฐาน 
         วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  เปBดสอนชั้น ป.5  จํานวน  2 หIองเรียน  ป.6  จํานวน 1 
หIองเรียน  และ ป.7 จํานวน 1 หIองเรียน 
         วันท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2508  เริ่มก�อสรIางอาคารเรียนแบบ 017  งบประมาณ 180,000 
บาท  ผูIปกครองบริจาคเพ่ิม  30,000  บาท  ก�อสรIางชั้นบน  4 หIองเรียน  และไดIงบประมาณต�อเติม 
ชั้นล�าง  2  หIองเรียน 
       วันท่ี 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2511  สรIางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ  280,000  บาท ไดI
จากคณะกรรมการจัดหาโดยมีนายพลอย  มหาแสน  นายกเทศมนตรี  เปdนประธาน 
         ปDการศึกษา 2512  ไดIรับงบประมาณก�อสรIางอาคารเรียน  015  ครึ่งหลังจํานวน 8 หIองเรียน 
เงิน  440,000  บาทพรIอมครุภัณฑ� 
       ปDการศึกษา 2513  จัดชั้นเรียนดังนี้เด็กเล็ก ประถมตIน 4 : 4 : 4 : 4  ประถมปลาย                         
4 : 4 : 4 : 4  รวม 29 หIองเรียน  เปลี่ยนชื่อย�อโรงเรียนจาก  กส.23  เปdน ก.ส.ส. 
        วันท่ี  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2521  โรงเรียนไดIมอบรายชื่อนักเรียน มศ.2  ไปใหIโรงเรียน 
กาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�, โรงเรียนอนุกูลนารี, โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
         ปDการศึกษา 2521  เปBดทําการสอนต้ังแต� ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 1 – 6  ไดIจัดชั้นนักเรียน         
รวม  29  หIองเรียน 
       วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
        พ.ศ.  2523  นายสวัสด์ิ  โรจนกร  มาดํารงตําแหน�งอาจารย�ใหญ�  และไดIเลื่อนเปdนผูIอํานวยการ 
       วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2530  สปช. ไดIแต�งต้ังใหIนายวัชรินทร�  อ�อนประสงค�  อาจารย�ใหญ� 
โรงเรียนบIานตIอนวิทยาคาร  มาดํารงตําแหน�งผูIอํานวยการโรงเรียนตามคําสั่ง  สปช. ท่ี 2677 / 2530 
        วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2544  นายวัชรินทร�  อ�อนประสงค�  เกษียณอายุราชการ 
          วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544  นายชุมพล  ภูโอบ  ไดIรับการแต�งต้ังใหIมาดํารงตําแหน�ง 
ผูIอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  ตามคําสั่งท่ี  541 / 2544  ลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2544  
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วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2554   นายชุมพล  ภูโอบ  เกษียณอายุราชการ 
       วันท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  นายพีรพงษ�  โลหะมาศ  ผูIอํานวยการโรงเรียนบIานตIอน
วิทยาคาร  ไดIรับการแต�งต้ังใหIมาดํารงตําแหน�งผูIอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  ตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต 1 ท่ี 633/2554  ลงวันท่ี  18  พฤศจิกายน   
2554  ถึงปkจจุบัน 
        

4.  ข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
        4.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  เปdนท่ีตั้งโรงเรียน  และสถานท่ีราชการ
หลายแห�ง  การคมนาคมสะดวก  เปdนเขตชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจดี นักเรียนส�วนใหญ�มาจากรอบนอก  
ผูIปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รับจIาง  ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลางถึงค�อนขIาง
ตํ่า บริเวณใกลIเคียงรอบโรงเรียน ไดIแก� โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ�  สํานักงานพัฒนาชนบท  สถานี
ตํารวจภูธรกาฬสินธุ�  เปdนตIน  อาชีพหลักของชุมชน คือ คIาขาย ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมทIองถ่ินท่ีเปdนท่ีรูIจักโดยท่ัวไปคือ ประเพณีแห�เทียน ประเพณีสงกรานต� ประเพณีลอยกระทง 
   4.2  ผูIปกครองส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี  คิดเปdนรIอยละ  48.50  อาชีพหลัก
คือเกษตรกรรม  รับจIาง  คิดเปdนรIอยละ 70.18  ส�วนใหญ�นบัถือศาสนาพุทธ  คิดเปdนรIอยละ  88.45  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดIโดยเฉลี่ยต�อครอบครัวต�อปDประมาณ  60,000 – 120,000  บาท  คิดเปdนรIอยละ  
15.18  จํานวนคนเฉลี่ยต�อครอบครัว  4  คน 
    4.3  โอกาสและขIอจํากัดของโรงเรียน  
          โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  ต้ังอยู�ใกลIแหล�งการเรียนรูI  เช�น  พิพิธภัณฑ�จังหวัดกาฬสินธุ� 
วัดกลาง  วัดประชานิยม  เขIาร�วมกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานประเพณีไทย  และ 
วันสําคัญทางศาสนาต�างๆ  พิพิธภัณฑ�สิรินธร  ซ่ึงทางโรงเรียนสามารถใชIเปdนแหล�งการเรียนรูI ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�  ในทุกระดับชั้น  โรงพยาบาลกาฬสินธุ�ใหIความร�วมมือในการ
บริการตรวจสุขภาพ  และใหIคําปรึกษาดIานสุขอนามัยกับนักเรียน  และผูIปกครอง  สถานีตํารวจภูธร 
เมืองกาฬสินธุ�  ร�วมจัดกิจกรรมรณรงค�ต�อตIานยาเสพติด เปdนตIน 
 

ปรัชญาโรงเรียน 

 

“การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน” 
 

สีประจําโรงเรียน 
          

                                               สีดํา            สีชมพู 
           

สีดํา         หมายถึง      ความเข็มแข็ง ทันสมัย  เชี่ยวชาญน�าเชื่อถือ  และมีพลัง 
           สีชมพู         หมายถึง      ความคิดสรIางสรรค�  รอบรูI  และเปdนกัลยาณมิตร 
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ตราสัญลักษณ6โรงเรียน 
  

รัศมีสีทอง       หมายถึง      ความรุ�งโรจน�ความเจริญรุ�งเรือง 
          รูปเสมาธรรมจักร   หมายถึง      ผูIมีคุณธรรม  จริยธรรม        
 
 
 

อักษรย�อนามโรงเรียน 
                                                           ก.ส.ส. 
 

คําขวัญประจําโรงเรียน 
“สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นําวิชาการ  สมานสามัคคี” 

             สุขภาพดี        หมายถึง   ภาวะท่ีสมบูรณ�ดIานร�างกาย  สังคม  อารมณ� - จิตใจ  และสติปkญญา 
    มีคุณธรรม      หมายถึง   เห็นคุณค�าของตนเอง  มีวินัย  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ      
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
    นําวิชาการ     หมายถึง   มีความรูIอันเปdนสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด 
 การแกIปkญหา  การใชIเทคโนโลย ี
    สมานสามัคคี   หมายถึง  มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเปdนพลเมืองไทย  และพลโลก 
ยึดม่ันในวิถีชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุข 
 

ดอกไม�ประจําโรงเรียน 
ช่ือพันธุ6ไม�             ทองกวาว  

              ช่ือสามัญ              Flame of the forest, Bastard Teak,  
                                        Bengal kinotree, Kino tree  
              ช่ือวิทยาศาสตร6       Butea monosperma Kuntze.  
               วงศ6                      LEGUMINOSAE 
              ภาษาถ่ินช่ือว�า         ดอกจาน  แปลว�า  ความสําเร็จ 
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แผนท่ีการเดินทางสู�สถานศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ6พิทยาสัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลงานดีเด�นในรอบป<ท่ีผ�านมา 

 

ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา เกียรติบัตร  เปdนโรงเรียนตIนแบบสภา
นักเรียนระดับประจําการศึกษา 2555 

สํานักงานคณะกรรมกาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษา โล�เกียรติคุณ โรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย�างประจําปD 2555 

คณะอนุกรรมการส�งเสริมประชาธิปไตย 
คณะกรรมการเอกลักษณ�ของชาติ 

สถานศึกษา โล�เกียรติยศ โรงเรียนตIนแบบ “โรงเรียน 
สีขาวดีเด�น” ระดับเพชร 

ศูนย�อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะเสพติด 
จังหวัดกาฬสินธุ� 
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ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

ผู�บริหาร 
นายพีรพงษ�  โลหะมาศ 

 
ผูIบริหารสถานศึกษาดีเด�น ประจําปD 2555 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นายพีรพงษ�  โลหะมาศ เกียรติบัตร ผูIบังคับบัญชาลูกเสือดี 
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจIา” ประจําปD 2555 

สมาคมสตรีรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ� 

นายพีรพงษ�  โลหะมาศ เกียรติบัตร  กระทําดี  เสียสละ  กับสมาคม
สตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ� 

สมาคมสตรีรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ� 

นายพีรพงษ�  โลหะมาศ เกียรติบัตร การสนับสนุนสมาคมการเปBด
ฝ�กอบรมอาสารักษาดินแดน หลักสูตรข้ันตIน 
ข้ันกลาง รุ�นท่ี 9 

สมาคมสตรีรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ� 

นายจําลอง  นามบุญลือ 
 

รองผูIอํานวยการดีเด�น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 62 ปDการศึกษา 2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นายจําลอง  นามบุญลือ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
นางไพรวัลย�  ชิณฤทธิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
ครูผู�สอน 
นางสาวอรสา  ศิลารัตน� 

 
ครูดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรูI ภาษาไทย 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นางษมาวดี  สุวรรณจิตติ ครูดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรูI คณิตศาสตร� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นายฉลาด  พรหมอาจ ครูดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรูI 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นายฉลาด  พรหมอาจ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
นายสายันต�  คงสมมาศ ครูดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรูI ศิลปะ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ� เขต 1 
นายสายันต�  คงสมมาศ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
นายพัฒนา  ศรีโสภา ครูดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรูI การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นายสุรศักด์ิ  วรรณศิลป� ครูดีเด�น  กิจกรรมพัฒนาผูIเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

นางสุธิดา  ศรีโสภา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
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ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางจิตรา  กันเดช เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางพิสมัย  พูลเจริญ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางวารุณี  โมคภา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางอ�อนจันทร� จําเริญเจือ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางเข็มพร  ภามาตย� เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางมะลิ  สินธุ�โคตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางสาวจํารูณลักษณ� 
เลิศจุลัศจรรย� 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางลักษณพรรณ�  
ศรีวงศ�แสง 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 

นางสาวิณี  จุลบุรมย� เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา 
นางสมรัตน�  สกุลไทย เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ

เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย 
ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางนันทิยา  โรจนกร เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมนาฏศิลป�ไทยอนุรักษ�  
ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม  Spelling Bee  ระดับชั้น 
ป.1 – ป. 6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวจุฑามาศ  
นาสมจิตร 

เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคณิตคิดเร็ว    
ป.4 –  ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางบุญศรี  ดีรูป 
นางสาวปkทมาภรณ�   
พลูสมบัติ 

เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร� 
ประเภทสิ่งประดิษฐ�  ป.4 –  ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวเกศสุดา  
มงคลศิลป� 
นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 

เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทองกิจกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร� 
ประเภทสิ่งประดิษฐ�  ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวจิตตา  สะอาดชื่อ 
นางเยาวนา  ศรีใคร 

เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทอง  กิจกรรม Science  Show 
ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางเพ็ญศิริ   ภูมิสายดร เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  
เหรียญทองแดง  กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร� ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางธีระวรรณ  ทฤษฎี เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  
เหรียญทองแดง  กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร� ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นายพัฒนา  ศรีโสภา เปdนครูสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการใชIโปรแกรม 
นําเสนอ (Presentation)  
ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นางสาวสมาภรณ�  โยธาฤทธิ์ เปdนครูสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  เหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการใชIโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation)   ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นายพัฒนวิทย�  ขวาวงษ� เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป�ไทยอนุรักษ�  
ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นางรําไพ  ถาวรรักษ� เปdนครูผูIสอนนักเรียนไดIรับเกียรติบัตร  ระดับ
เหรียญทอง  กิจกรรมขับรIองเพลงสากล 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียน 
เด็กหญิงปวริศา  ไพรพงษ� 

ไดIรับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข�งขัน 
ระดับนานาชาติ ประจําปD 2555 
รอบระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร� 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงลภัสรดา ไชยภัทรนันท� 
เด็กหญิงเกศดารา ศิลารัตน� 
เด็กหญิงสิรภัทร ศรีบางน้ําชล 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร� 
ระดับประถมศึกษา ครั้งท่ี 10  ปD 2555  
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  
ครั้งท่ี 10 ปD 2555 

มูลนิธิเปรมติณสูลานนท� 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเริ่ม ถIวยรางวัล ผูIสอบไดIคะแนนสูงสุด 
ลําดับท่ี 1 ของประเทศ ระดับชั้น ป.5 
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
วิชาวิทยาศาสตร� (Science Genius) 
ครั้งท่ี 4 ประจําปDการศึกษา 2555 

บริษัทเซนเตอร�วัน  เอ็ดดูเคชั่น  จํากัด 

เด็กหญิงวีทนันท� ยอดวิชา 
เด็กหญิงสุดารัตน� อุตวัฒน� 
เด็กธนพร  มาตาปBตา 

เกียรติบัตร โครงงานประวัติศาสตร� 
ระดับประถมศึกษา  ครั้งท่ี 10 ปD 2555 

มูลนิธิเปรมติณสูลานนท�  
จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายปารมี  ญาณสาร 
เด็กหญิงชนนิกานต�  
โกมะหะวงศ� 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
มารยาทไทย ระดับ ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดชัยภูมิ สพฐ 

เด็กหญิงกุลธิดา  อุทโท 
เด็กหญิงวีทนันท�  ยอดวิชา 
เด็กหญิงนันทิกา  ฤทธิ์นนท� 
เด็กหญิงอรอุมา  ธารเลิศ 
เด็กหญิงรัตติยา  ปรีสมบัติ 
เด็กหญิงสุดารัตน�  อุตะวัฒน� 
เด็กหญิงปณิตา  เรียงดี 
เด็กหญิงชุติกาญจน�  อุระแสง 
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทมูล 
เด็กหญิงรัตนสุดา ภูทองหล�อ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
สภานักเรียน ระดับ ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กหญิงกัลยกร  แสนพิลา 
เด็กหญิงธนพร  อุดรสรรพ� 
เด็กหญิงชาลิณี  วงค�ชา 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
โครงงานคณิตศาสตร� ระดับ ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีบางน้ําชล 
เด็กหญิงฐิตานันท�  เกลียวเพียร 
เด็กชายมู�ฮุ�ย  เตย� 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร� ระดับ ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กหญิงปาณิสา  สุนารถ 
เด็กหญิงดวงหทัย  สิงห�เจริญ 
เด็กหญิงธนพร  มาตาปBตา 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
Science Show ระดับ ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดชัยภูมิ สพฐ 
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ประเภท รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 

เด็กหญิงอาริยา  ฉายถวิล 
เด็กหญิงพรสวรรค�  ใจไหว 
เด็กหญิงสุจิตรา  วันถุนัด 
เด็กหญิงกรธิดา  พวงรัตน� 
เด็กหญิงอมฤตา  โพธิ์ออน 
เด็กหญิงณัฐณิชน�  ฤทธิ์ศรี 
เด็กหญิงกัลยากร   ศิริธรรม 
เด็กหญิงวิภาพร   ไสยพร 

เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม 
นาฏศิลป�ไทยอนุรักษ� ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กหญิงเกศดารา  ศิลารัตน� 
เด็กหญิงณัฐรัตน�  ต่ีโชติ 

เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมโครงงาน 
วิทยาศาสตร� ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ป.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

เด็กชายวรวิทย�  ฆารโสพล 
เด็กชายระพีภัทร  ฆารสมภพ 

เกียรติบัตรเหรียญทองเครื่องร�อนกระดาษ
พับ ประเภทร�อนนาน 
ระดับชั้นป.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต 1 

เด็กหญิงศุภนุช  หิรัญรักษ� 
เด็กหญิงลภัสรดา ไชยภัทรนันท� 
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเริ่ม 

เกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรม 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�  
ระดับชั้น ป.4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กชายอภิชาติ  ภูทองก่ิง เกียรติบัตรเหรียญทอง ขับรIองเพลงสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 62 
เด็กหญิงวริศรา  มะลิรส เกียรติบัตรไดIเขIาร�วม กิจกรรมอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร� ระดับชั้น ป.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กชายนครินทร�  ช�วยรักษา เกียรติบัตรเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร� คณิตคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้น ป.4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดชัยภูมิ 
สพฐ. 

เด็กหญิงเกศดารา ศิลารัตน� 
เด็กหญิงณัฐรัตน� ต่ีโชติ 

เหรียญทองการแข�งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร�ประเภททดลองระดับชั้นป.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ� 
 เขต 1 

เด็กชายวรวิทย� ฆารโสพล 
เด็กชายระพีภัทร ฆารสมภพ 

เหรียญทองการแข�งขันเครื่องร�อนกระดาษ
พับ ประเภทร�อนนาน ระดับชั้นป.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ� 
 เขต 1 
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