
 
 

 

ส่วนที่ 1    
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑.  ข้อมูลท่ัวไป 

    1.1) โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย  ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธ์ุ  อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ              
จังหวัดกาฬสินธ์ุ รหัสไปรษณีย์ 46000  โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔   โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔   
E-mail ผู้บริหาร : wsuchmath@gmail.com   Website โรงเรียน http://www.pittayasai.ac.th  
 1.2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
 1.3) เขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 

   1.4) เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
   1.5) เขตพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
๒.๑) ข้อมูลผู้บริหาร 

  ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒  ๔๗๓๓ 
E-mail :  wsuchmath@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม,) คณิตศาสตร์  
 ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๕  เดือน 
  ๒.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๓ คน 
   ๒.๑  นายจ าลอง  นามบุญลือ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศษ.ม)    
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๖๕๒๕๗๗ E-mail : Jumlong_longJ@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   ๒.๒ นายอภิเดช  แจ่มพงษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)       
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๐๗๗๗๔๘ E-mail : add๒๕๑๒@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
   ๒.๓ นายวีระศักดิ์  วงศ์ทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
โทร ศัพท์  ๐๘๓-๐๔๖ ๒๗๑๖    E-mail : Werasak716@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
 
       2.2)  ค าขวัญ  ปรัชญา วิสัยทัศน์     
 ค าขวัญ 
   “สุขภาพดี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สมานสามัคคี” 
 
           ปรัชญา 

 

 “การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2564 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข           
เต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรมน าสูม่าตรฐานสากล 
 

http://www.pittayasai.com/
mailto:2512@hotmail.com


 
 

 

นโยบายและเป้าหมาย 
1.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  
2.  โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง เทียบเคียงกบัหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ  
      และเกิดประสิทธิภาพ 
5.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.  ผู้เรียนมีศกัยภาพอย่างหลากหลายเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้และพฒันาสู่สากล 
8.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบทีเ่หมาะสมกบัวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้น าและ             
     นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักตนเอง สามารถด ารงชีวิต      
    อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
10. ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนรุักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
11. ผู้เรียนมีทกัษะในการด ารงชีวิต ยึดแนวทางตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๒ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสยั 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวีระศักดิ์  วงศ์ทอง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายจ าลอง นามบุญลือ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ 

(ก) งานจัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอตั้งงบประมาณ 
(ข) งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(ค) งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ง) งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
(จ) งานรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ฉ) งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 
(ช) งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ) งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 
(ฌ) งานปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
(ญ) งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
(ฎ) งานวางแผนพัสด ุ
(ฏ) งานก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
(ฐ) งานพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสด ุ
(ฑ) งานจัดหาพัสด ุ
(ฒ) งานควบคุม  บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ
(ณ) งานจัดหาผลประโยชน์การ
ทรัพย์สิน 
(ด) งานรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การจ่ายเงิน 
(ต) งานจัดท าบัญชีการเงิน 
(ถ) งานจัดท ารายการทางการเงินและ
งบการเงิน 
(ท) งานจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  
ทะเบียน  และรายงาน 

 

(ก) งานวางแผนอัตราก าลัง 
(ข) งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(ค) งานจัดหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง) งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(จ) งานด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(ฉ) งานลาของบุคลากรสังกัด
สถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้
โดยเฉพาะ 
(ช) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ซ) งานด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
(ฌ) งานสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
(ญ) งานรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
(ฎ) งานอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
(ฏ) งานออกจากราชการ 
(ฐ) งานจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ
(ฑ) งานจัดท าบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ) งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ด) งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต) งานส่งเสริมวินยั  คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ถ) งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(ท) งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

(ก) งานพัฒนาหรือด าเนินการ
เก่ียวกับการ  ให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
(ข) งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
(ค) งานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
(ง) งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
(จ) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(ฉ) งานวดัผล ประเมินผล  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(ช) งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ) งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
(ฌ) งานนิเทศการศึกษา 
(ญ) งานแนะแนว 
(ฎ) งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
(ฏ) งานสง่เสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ) งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 
(ฑ) งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบ
และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ฒ) งานจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
(ณ) งานคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
(ด) งานพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

 

(ก) งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
(ข) งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
(ค) งานวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
(ง) งานวิจัยเพ่ือการพัฒนานโยบาย
และแผน 
(จ) งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
(ฉ) งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ซ) งานด าเนินงานธุรการ 
(ฌ) งานดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
(ญ) งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
(ฎ) งานรับนักเรียน 
(ฏ) งานเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ือง
การจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิก
สถานศึกษา 
(ฐ) งานประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(ฑ) งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
(ฒ) งานทัศนศึกษา 
(ณ) งานกิจการนักเรียน 
(ด) งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(ต) งานส่งเสริม  สนับสนุนและ
ประสานการการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน
และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ถ) งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(ท) งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ธ) งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
(น) งานแนวงานการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางพิทยาภรณ์  บรรณาลัย 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางสุธิดา  ศรีโสภา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายอภิเดช  แจ่มพงษ์ 



๔ 
 

 

3.   ข้อมูลครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนครูที่สอน ป. 1-6 

ระดับการศึกษา
สูงสุดของครู
ประจ าการ 
 (๗๙ คน) 

รวมภาระ
งานสอน

ชม./สัปดาห์ 

ชาย หญิง รวม ครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป. 
เอก 

 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑๒๑ ๑๕๖ ๒๗๗ 8 - ๑๕ - 1 ๑๐ ๕ - 240 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ๑๔๕ ๑๖๕ ๓๑๐ 8 2 9 - ๓ ๑๑ - - 240 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ๑๕๐ ๑๗๓ ๓๒๓ 8 2 1๑ 1 - ๘ ๖ - 240 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ๑๘๙ ๑๗๔ ๒๖๒ 8 3 ๑๐ 1 2 ๙ 4 - 240 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๑๖๔ ๒๐๙ ๓๗๓ 8 ๒ 10 - ๔ ๓ ๗ ๑ 240 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ๑๗๒ ๑๘๒ ๓๕๔ 8 ๖ 9 - ๒ ๖ ๙ - 240 

รวม ๙๔๑ ๑,๐๕๙ ๒,๐๐๐ 48 15 ๖๔ 2 ๑๒ ๔๗ ๓๒ 1 ๑,๔๔๐ 
(ข้อมูลนกัเรียน 10 มิถุนายน 25๖๐) 
 

4.  ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา  และระดับชาติ   (NT 
และ ONET) 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
4.1) ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ปีการศึกษา 25๖๐ 
4.1.1) วิชาภาษาไทย 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 173 43 32 15 14 - - - 277  
ประถมศึกษาปีที่2 140 52 54 24 25 10 2 - 307  
ประถมศึกษาปีที่ 3 115 54 73 52 20 3 3 - 320  
ประถมศึกษาปีที่ 4 108 55 57 52 67 17 2 - 358  
ประถมศึกษาปีที่5 80 55 101 69 44 24 1 - 374  
ประถมศึกษาปีที่6 89 33 45 38 49 39 60 - 353  

รวม 705 292 362 250 219 93 68 - 1989  
ร้อยละ 35.44 14.68 18.20 12.57 11.01 4.68 3.42 - 68.33  

 
 

 



๕ 
 

 

4.1.2) วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 198 48 18 11 2 - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 150 44 50 26 22 14 1 - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 112 56 73 54 21 2 2 - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 68 45 60 59 58 57 11 - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 69 46 77 76 66 39 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 96 47 67 60 40 21 22 - 353 

รวม 693 286 345 286 209 133 37 - 1989 

ร้อยละ 34.84 14.38 17.35 14.38 10.51 6.69 1.8 - 66.57 
 
 

4.1.3) วิชาวิทยาศาสตร ์
 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 162 46 31 18 15 5 - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 64 56 79 34 48 22 4 - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 135 84 67 25 7 2 - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 50 58 64 64 58 49 15 - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 55 74 104 81 51 8 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 62 45 61 47 24 47 67 - 353 

รวม 528 363 406 269 203 133 87 - 1989 

ร้อยละ 26.55 18.25 20.41 13.52 10.21 6.69 4.37 - 65.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

4.1.4) วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 240 26 6 1 4 - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 292 13 1 1 - - - - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 184 102 18 13 3 - - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 156 73 53 50 21 5 - - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 72 76 90 76 46 13 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 84 79 56 64 52 18 - - 353 

รวม 1028 369 224 205 126 36 1 - 1989 

ร้อยละ 51.68 18.55 11.26 10.31 6.33 1.81 0.05 - 81.50 

 
4.1.5) วิชาประวัติศาสตร ์
 

ชั้น ระดับผลการเรียน 
รวมทั้งสิ้น 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ประถมศึกษาปีที่ 1 202 60 15 - - - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 179 65 31 18 8 6 - - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 123 128 60 3 6 - - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 172 57 53 50 21 5 - - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 133 111 96 29 4 - 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 128 57 63 56 49 - - - 353 

รวม 937 478 318 156 88 11 1 - 1989 

ร้อยละ 47.11 24.03 15.99 7.84 4.42 0.55 0.05 - 87.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

41.6) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 276 1 - - - - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 301 6 - - - - - - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 313 7 - - - - - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 305 47 5 1 - - - - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 271 75 27 - - - 1  374 

ประถมศึกษาปีที่6 352 1 - - - - - - 353 

รวม 1818 137 32 1 - - 1 - 1989 

ร้อยละ 91.40 6.89 1.61 0.05 - - 0.05 - 99.90 

 
4.1.7) วิชาศิลปศึกษา 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 276 1 - - - - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 301 6 - - - - - - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 313 7 - - - - - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 305 47 5 1 - - - - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 271 75 27  - - 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 352 1 - - - - - - 353 

รวม 1818 137 32 1 - - 1 - 1989 

ร้อยละ 91.40 6.89 1.61 0.05 - - 0.05 - 99.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

4.1.8) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 261 16 - - - - - - 277 

ประถมศึกษาปีที่2 232 36 12 11 10 6 - - 307 

ประถมศึกษาปีที่ 3 282 32 6 - - - - - 320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 145 47 43 34 50 37 2 - 358 

ประถมศึกษาปีที่5 207 77 89 - - - 1 - 374 

ประถมศึกษาปีที่6 122 29 106 22 74 - - - 353 

รวม 1249 237 256 67 134 43 3 - 1989 

ร้อยละ 62.80 11.92 12.87 3.37 6.74 2.16 0.15 - 87.58 

 
4.1.9) วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 173  43 32 15 14 - - - 277  
ประถมศึกษาปีที่2 174  71 46 15 - 1 - - 307  
ประถมศึกษาปีที่ 3 98  46 61 65 42 7 1 - 320  
ประถมศึกษาปีที่ 4 59  47 84 74 62 27 5 - 358  
ประถมศึกษาปีที่ 5 83  85 69 35 55 44 3 - 374  
ประถมศึกษาปีที่ 6 44  36 41 53 81 56 42 - 353  

รวม 631  328 333 257 254 135 51 - 1989  
ร้อยละ 31.72  16.49 16.74 12.92 12.77 6.79 2.5 - 64.96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

4.1.๑๐) วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 268 8 1 - - - - - 277 
ประถมศึกษาปีที่ 2 307 - - - - - - - 307 
ประถมศึกษาปีที่ 3 123 128 60 3 6 - - - 320 
ประถมศึกษาปีที่ 4 220 92 43 3 - - - - 358 
ประถมศึกษาปีที่ 5 197 55 30 36 42 12 2 - 374 
ประถมศึกษาปีที่ 6 117 78 53 51 39 15  - 353 

รวม 1232 361 187 93 87 27 2 - 1989 
ร้อยละ 61.94 18.15 9.40 4.68 4.37 1.36 0.10 - 89.49 

 

4.1.๑1) วิชาการศึกษาเพ่ือค้นคว้า 
 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ๔๙ ๔๖ ๗๒ ๒๙ ๖๘ ๕๔ ๓๕ - ๓๕๓ 
รวม ๔๙ ๔๖ ๗๒ ๒๙ ๖๘ ๕๔ ๓๕ - ๓๕๓ 

ร้อยละ ๑๓.๘๘ ๑๓.๐๓ ๒๐.๓๗ ๘.๒๒ ๑๙.๒๖ ๑๕.๓๐ ๙.๙๒ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

4.๒) ข้อมูลดา้นผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  และ       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา 25๖๐ 
 4.๒.1) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
4.๒.2) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 25๕๙ และ 25๖๐ 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

255๙ 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ภายในเขต
พ้ืนท่ี 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
จังหวัด 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ สพฐ. 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 47.15 46.47 -3.61 -3.97 -5.47 -6.20 
ด้านค านวณ 30.58 32.7 -4.50 -4.65 -5.68 -5.05 
ด้านเหตุผล 41.69 36.91 -5.5 -7.39 -8.07 -8.40 
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน 39.81 38.69 -4.54 -5.34 -6.41 -6.56 

 
4.๒.3) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 25๖๐ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.04 35.65 39.61 37.64 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 43.14 33.39 36.74 30.67 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.89 33.94 37.30 31.51 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 45.29 35.55 38.13 32.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ระดับ 

เขตพื้นที ่
ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ศึกษาธิการภาค 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ด้านภาษา 46.47 50.08 50.44 51.55 51.94 52.67 

ด้านค านวณ 32.70 37.20 37.35 37.87 38.38 37.75 

ด้านเหตุผล 36.91 42.41 44.30 45.52 44.98 45.31 

รวมทั้ง 3 ด้าน 38.69 43.23 44.03 44.98 45.10 45.25 



๑๑ 
 

 

4.๒.4) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 255๙ และ 25๖๐ 

 

สาระการเรยีนรู้ 
ปีการศึกษา 

25๕๙ 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ภายในเขต
พ้ืนท่ี 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
จังหวัด 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ สพฐ. 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

วิชาภาษาไทย ๕๑.๖๓ 45.04 1.90 1.15 -0.25 -1.54 
วิชาคณิตศาสตร์ ๓๘.๒๕ 35.65 2.26 1.71 0.10 -1.47 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๔๓.๕๐ 39.61 2.87 2.31 1.48 0.49 
วิชาสังคมศึกษาฯ ๔๕.๔๒ - - - - - 
วิชาภาษาอังกฤษ ๓๔.๓๙ 37.64 6.97 6.13 4.91 1.30 

รวมค่าเฉลี่ย ๔๒.๖๔ 39.49  
  
5. สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๐ 
 5.1) สรปุผลการใช้แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๐ 
 

ระดับช้ัน 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ครั้ง/ปี 

ห้องสมุด 
ห้อง 

ปฎิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 
คณิตศาสตร์ 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 
ทางภาษา 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ห้องอาเซียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 245 ๓๐๔ ๙๕ 108 165 45 
ประถมศึกษาปีที ่2 ๒๔๐ 298 ๘๕ 126 208 59 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ๒๔๐ 361 ๑๐๑ 85 68 16 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ๒๔๕ 297 ๙๘ 123 238 81 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๒๕๐ 312 ๑๑๒ 194 252 69 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ๒๕๕ 287 ๑๔๒ 243 248 76 

รวม ๑,๔๗๕ 1859 633 879 1179 346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 5.2) สรปุผลการใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
วัด 

ประชา
นิยม 

วัดกลาง
พระ

อาราม
หลวง 

แหล่ง
ท่องเท่ียว 

วนอุทยาน/
สวนรุกขชาติ 

สวน
พฤกษศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์ 
สิรินทร 

 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/
บุคคล 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - - 1 ๑ ๑ 1 ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่2 ๑ - 1 ๑ ๑ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 - - 1 ๑ ๑ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - ๑ 1 - ๑ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๑ ๑ 1 - ๑ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 - - 1 - ๑ - ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒ ๒ ๖ ๓ ๖ ๑ ๖ 
 
๖. ข้อมลูด้านงบประมาณ 
 
 6.1) ด้านรายได้  2๕๖๐ 
 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 รับจากหน่วยงานของรัฐ    ๓,๘๓๕,๐๐๐  
2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                       -  
3 เงินบริจาค                                  ๘๐๑,๗๐๐  
4 เงินระดมทุนเพื่อการศึกษา/มีวัตถุประสงค์ ๘๐๑,๗๐๐  
5 อื่นๆ -  
 

6.2) ด้านรายจ่าย 
 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 เงินเดือนบุคลากร        -  
2 ครูอัตราจ้าง                 1,6๗๗,๗๒๐  
4 ลูกจ้างช่ัวคราว              ๙๑๗,๐๐๐  
5 ค่าสาธารณูปโภค               ๘๘๑,๒๖๒.๔๖  
6 ค่าบ ารุงการกุศล / ชุมชน          -  
7 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์    ๖60,000  
8 ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด          ๕0,000  
9 อื่นๆ -  
     



๑๓ 
 

 

6.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
             1)  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด                  69   เครื่อง 

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน           65   เครื่อง 
- ใช้ในงานบริหาร จ านวน                       4   เครื่อง 
- เล่น internet ได้                             69   เครื่อง    

             2)   จ านวนเครือ่งโทรสาร                                   1   เครื่อง 
             3)  จ านวนโทรทัศน์                                         ๑๕   เครื่อง 

       4) ล าโพงขยายเสียง            ๑๒   เครื่อง 
      ๕) เครื่องขยายเสียง              ๑๒   เครื่อง 

       ๖) เครื่องฉายภาพทึบแสง       ๘   เครื่อง 
      ๗) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์               ๒๐   เครื่อง 

       ๘) จอโปรเจคเตอร์ขาต้ัง ๗๐x๗๐    ๒    จอ  
            ๙) จอโปรเจคเตอร์  แบบแขวน            ๑๓    จอ 
 
7. สรุปข้อมูลด้านการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 7.1)  มีนักเรียนที่มีความบกพรอ่งเรียนร่วม     -   คน 
                  7.2)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                ๖๔  คน 
                   7.3)  มีนักเรียนปญัญาเลิศ          
   ระดับประเทศ 
    - ด้านภาษาต่างประเทศ  ๒   คน 
    - ด้านค านวณ   ๒   คน 
   ระดับนานาชาติ 
    - ด้านค านวณ   ๓   คน 
                   7.4)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพเิศษ        
   - ด้านยากจน                         1,๒๖๒   คน 
   - ทุพพลภาพ              -   คน 
   - ด้านเงินทุนสนับสนุน              1,๒๖๒   คน 
   - ด้านยาเสพติด    -   คน 
   - ความรุนแรงทางด้านครอบครัว  -   คน 
                   7.5  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน                   -  คน 
   - ปีการศึกษา 255๙    -  คน 
   - ปีการศึกษา 25๖๐    -  คน 
                   7.)  จ านวนนักเรียนที่ท าช่ือเสียงให้โรงเรียน   
   - ปีการศึกษา 255๙                         ๘๒ คน 
   - ปีการศึกษา 25๖๐                        ๑๕๕ คน 
         
 
 



๑๔ 
 

 

 ๘. โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 
๑. ได้รับการยอมรบัจากชุมชนในท้องถ่ินและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นโรงเรียนยอดนิยม 
๒.  ผู้ปกครอง/หน่วยงานให้ความร่วมมอืกับครูเป็นอย่างด ี
๓. ผู้รับบรกิารและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมอืกับโรงเรยีนเปน็อย่างดี 

๙. ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
๑. ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาหลักสตูร 
๒. นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้องยงัมสี่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของครู 
๓. ผู้รับบรกิารและผู้เกี่ยวข้องยงัมสี่วนร่วมน้อยตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

10.  ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2๕๖๐ 
ผลงานโรงเรียน 

 
ผลงานผู้บริหารดีเด่น 

 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมระดับ
ประถมศึกษาการประกวดนวัตกรรม
ทักษะการเรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 21 ระดบั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

รางวัลเกียรตบิัตรชนะเลิศระดับจังหวัด 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ระดับ
ประถมศึกษา ครัง้ที่ 15 ประจ าปี 
2560  ของมูลนิธิเปรม ติณสลูานนท ์

มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท ์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมระดับ
ประถมศึกษาการประกวดนวัตกรรม
ทักษะการเรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 21 ระดบั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เรื่อง 
ผลการ   ใช้กิจกรรมการเรียนรูบู้รณา
การโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning: PBL) ร่วมกับ
กิจกรรมจิตศึกษา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนกาฬสินธ์ุ
พิทยาสัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โล่รางวัล 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. นายวีระศักดิ์        
วงศ์ทอง 
 

ผู้บริหารดีเด่น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1  



๑๖ 
 

 

 
ผลงานครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. นางลัดดาวัลย์   
พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๕๗/๒๕๖๐ 

2. นางประภาวดี   
อัคต ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๔/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดบัช้ัน 
ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๗/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การ
ประกวดยุวบรรณารักษ์สง่เสรมิการอ่าน 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๑๒/๒๕๖๐ 

3. นางวิรงรอง  ศรีพอ ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับช้ัน ป.๑ 
- ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๕/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม)  
ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๗๐/๒๕๖๐ 

4. นางพิทยาภรณ์  
บรรณาลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๖๘/๒๕๖๐ 



๑๗ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

5. นางศุภมาส  ทวยลี ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๔๙/๒๕๖๐ 

6. นางพิสมัย  
ดอนสมจิตร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทองแดง กจิกรรม  
การแข่งขันการท าหนงัสือเลม่เล็ก  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๘/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๖/๒๕๖๐ 

7. นางสาวอรสา   
ศิลารัตน์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (๔ บท) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๖๙/๒๕๖๐ 

8. นางนภาลัย   
ไชยบุตร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๑๒/๒๕๖๐ 

9. นางสาวจุฑามาศ   
นาสมจิตร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๙/๒๕๖๐ 

10. นางสาวปริยาพร   
อุดรรักษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน 
ป.๑ - ป.๖ 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๖๑/๒๕๖๐ 



๑๘ 
 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

11. นางสาว 
ปัทมาภรณ์   
พูลสมบัต ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๓๙/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๖/๒๕๖๐ 

12. นางสุกันยา   
ทิวะสิงห ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน 
ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๖๐/๒๕๖๐ 

13. นายคณัสกฤช  
ฝ่ายไทย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม           
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย     
ทางคณิตศาสตร์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๑/๒๕๖๐ 

14. นางศรีอัมพร   
ศรีวิไสย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม           
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย     
ทางคณิตศาสตร์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๐/๒๕๖๐ 

15. นางษมาวดี  
สุวรรณจิตติ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู้  
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๓/๒๕๖๐ 



๑๙ 
 

 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

16. นางรัตติกลู   
ควรครู 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู้  
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๔/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน  
ป.๑ - ป.๖   งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
ครั้งที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๖๒/๒๕๖๐ 

17. นางสาวน้ าหนึ่ง 
การหาญ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๕๗/๒๕๖๐ 

18. นางนฤมิตร อินถา ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๐/๒๕๖๐ 

19. นางกนกวรรณ   
ภูมิทิวนนท์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๑/๒๕๖๐ 

20. นางสาวนภัทร   
ทรัพย์ชม 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๐๖/๒๕๖๐ 



๒๐ 
 

 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

21. นางพิสมัย   
พูลเจรญิ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๐๗/๒๕๖๐ 

22. นายธวัชชัย  
เครือศร ี

บุคลากรดีเด่น กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 

สพป. กส. 1  

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๐๕/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่อง
ร่อนแบบเดินตาม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๔๗/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้
เข็มทิศและการคาดคะเนและ 
การสะกดรอย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๕๙/๒๕๖๐ 

23. นางเพ็ญศิริ   
ภูมิสายดร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๗๕/๒๕๖๐ 

24. นางสาวเกศสุดา   
มงคลศิลป ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๗๗/๒๕๖๐ 



๒๑ 
 

 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

25. นายสุรชัย   
วดีศิริศักดิ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั 
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์          
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๐๙๖/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันเครือ่งร่อนไกล ประเภท
ระยะทางอัตราร่อน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๔๙/๒๕๖๐ 

26. นางเพลินพิศ   
ตาลประดิษฐ ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๗๖/๒๕๖๐ 

27. นางรวีวรรณ   
จงสมชัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๕๑/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๔๗/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๕๕/๒๕๖๐ 

28. นายทนงศักดิ์   
มูลวิไล 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั 
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดสวด
มนต์แปลไทย ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๐๗/๒๕๖๐ 



๒๒ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

29. นางสาวชรินตรา   
เวียงวะลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๔๘/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๕๒/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๑๐๐/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี   
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๘๖/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1  

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๗๗/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๓๐/๒๕๖๐ 



๒๓ 
 

 

 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

29. นางสาวชรินตรา   
เวียงวะลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๑๐/๒๕๖๐ 

30. นางวนิดา ขาวศรี ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดสวด
มนต์แปลไทย ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๐๖/๒๕๖๐ 

31. นายประสิทธ์ิ   
เลาหวิวัฒน์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๑๑/๒๕๖๐ 

32. นาง วิภาภรณ์  
ส าราญภูม ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๑๐/๒๕๖๐ 

33. นางจินดา   
สิละพัฒน ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๔๗/๒๕๖๐ 

34. นางสุนันทา  
ครองยุทธ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๔๖/๒๕๖๐ 

35. นายศิริวัฒน์  
จันทรเ์พชร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๐๕/๒๕๖๐ 



๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

36. นางภาวิณี   
รัตนศร ี

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๒๕๖/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทองแดง กจิกรรม การแข่งขันการ
ท าหนังสือเล่มเล็ก ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๙/๒๕๖๐ 

37. นายประวิช  
สินธุศิร ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๒/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดสวด
มนต์แปลไทย ระดับช้ัน ป.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๐๘/๒๕๖๐ 

38. นางสมรัตน์   
สกุลไทย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๕/๒๕๖๐ 

39. นางวรลักษณ์  
บุญปก 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๓/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย  ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๐๔/๒๕๖๐ 



๒๕ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

40. นายสายันต์   
คงสมมาตร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๘๐/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๘๑/๒๕๖๐ 

41. นายทรงสิทธ์ิ  
ทองจรสั 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๑/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๒/๒๕๖๐ 

42. นางชุติมา   
ก านาด ี

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทหญิง ระดบัช้ัน ป.
๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๓/๒๕๖๐ 

43. นางบุปผา   
ภู่บ าเพ็ญ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๒๙/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๐๙/๒๕๖๐ 



๒๖ 
 

 

 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

44. นางสาวอรอมุา   
อุ่นสิม 

 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
ร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๓๒/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๑๑/๒๕๖๐ 

45. นางสาวพูนทรัพย์  
เพลินลาภ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๑๒/๒๕๖๐ 

บุคลากรดีเด่น กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1  

46. นางสุธิดา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๑๔/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๖๓/๒๕๖๐ 

47. Miss He jia  
Man 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๑๑/๒๕๖๐ 



๒๗ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

48. นางสาวอาบพร   
เวียงสมทุร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๑๐/๒๕๖๐ 

49. นางรัตนาภรณ์  
บุญลอ้ม 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๘/๒๕๖๐ 

50. นางสาวอรวรรณ   
สุวรรณอ าไพ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๗๙๙/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๐๙/๒๕๖๐ 

51. นาง 
จ ารูญลักษณ์   
เลิศจลุัศจรรย ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๖๔/๒๕๖๐ 

52. นายพัฒนา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๖๕/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๘๗/๒๕๖๐ 



๒๘ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

53. นางสาวสุุวนันท์  
โพธิสนาม 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การประกวดยุวบรรณารกัษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๑๓/๒๕๖๐ 

54. นางวิมล   
กาญจนศร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม  
การแข่งขันการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๙๐๘/๒๕๖๐ 

55. นางสุจริา   
พัฒนาสกุลวงษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๘๘/๒๕๖๐ 

56. นางสาวชลิตตา  
ภูจริต 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๙๒/๒๕๖๐ 

57. นายกิตติคุณ   
นนทภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 
 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๙๗/๒๕๖๐ 

58. นางสาวลัดดาวัลย์   
สายทอง 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการ
ใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 
 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๙๕/๒๕๖๐ 



๒๙ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

59. นางสาวนิภาวรรณ   
อัฐสุวรรณ 
 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการ
ใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๙๔/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๙๖/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๐๔/๒๕๖๐ 

60. นางนวลผจง   
ภูจอมรัตน์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันท า
น้ าพริก ผักสด เครือ่งเคียง  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๐๑/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๒๐๓/๒๕๖๐ 

61. นายพัฒนวิทย์   
ขวาวงษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๑๐๑๔/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน 
เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๔๐/๒๕๖๐ 



๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

62. นายลิขิต  พละดร ครูผูส้อนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันเครือ่งร่อนไกล ประเภท 
ระยะทางอัตราร่อน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.
๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๘๔๘/๒๕๖๐ 

63. นายพัฒนวิทย์  
ขวาวงษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-ค.๖๓๙/๒๕๖๐ 

64. นางสาวสุภาวดี จ าป ี บุคลากรดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจ าสถานศึกษา 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1  



๓๑ 
 

 

ผลงานครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. นางวิรงรอง  ศรีพอ ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๙/๒๕๖๐ 

2. นางพิทยาภรณ์  
บรรณาลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๐/๒๕๖๐ 

3. นางประภาวดี อัคติ ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทองแดง กจิกรรม การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๐/๒๕๖๐ 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถาม 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  
ครั้งที่ 23 ระดบัภาค  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

สโมสรไล
ออนสส์ากล 

 

4. นางศุภมาส  ทวยลี ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทองแดง กจิกรรม การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๖๙/๒๕๖๐ 

5. นางสาวปัทมาภรณ์   
พูลสมบัต ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๖๕/๒๕๖๐ 

6. นายคณัสกฤช   
ฝ่ายไทย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๖/๒๕๖๐ 



๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

7. นางศรีอัมพร  
ศรีวิไสย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๕/๒๕๖๐ 

8. นางสาวปริยาพร   
อุดรรักษ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน 
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๒/๒๕๖๐ 

9. นางสุกันยา   
ทิวะสิงห ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน 
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๑/๒๕๖๐ 

10. นายธวัชชัย   
เครือศร ี

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๖๔/๒๕๖๐ 

11. นางเพ็ญศิริ   
ภูมิสายดร 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๖๓/๒๕๖๐ 

12. นางสาวเกศสุดา   
มงคลศิลป ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์   
ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๓/๒๕๖๐ 



๓๓ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

13. นางเพลินพิศ  
ตาลประดิษฐ ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์   
ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๒/๒๕๖๐ 

14. นายสุรชัย   
วดีศิริศักดิ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๙๓/๒๕๖๐ 

15. นางอุ่นใจ   
พลโสกเชือก 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๒๕๘๖๐/๒๕๖๐ 

16. นายประวิช   
สินธุศิร ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๙๐/๒๕๖๐ 

17. นางวรลักษณ์  
บุญปก 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๙๑/๒๕๖๐ 

18. นางสาวชิรินตรา  
เวียงวะลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๑/๒๕๖๐ 

19. นางบุปผา   
ภู่บ าเพ็ญ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๖/๒๕๖๐ 

20. นางสาวปิยธิดา   
อินทร์ค าน้อย 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๗/๒๕๖๐ 



๓๔ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

21. นางสาวอรอมุา  
อุ่นสิม 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๘/๒๕๖๐ 

22. นางสาวพูนทรัพย์   
เพลินลาภ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๙๒/๒๕๖๐ 

23. นางสุธิดา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
เล่านิทาน (Story Telling)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๗๓/๒๕๖๐ 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๗/๒๕๖๐ 

24. นางจ ารญูลกัษณ์  
เลิศจลุัศจรรย ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๘/๒๕๖๐ 

25. นายพัฒนา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-ค.๑๓๗๘๙/๒๕๖๐ 



๓๕ 
 

 

ผลงานครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. นางพิสมัย 
ดอนสมจิตร 

พนักงานเจ้าหน้าที่สง่เสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
2559 ปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจกัษ์ 

สพฐ.  

2. นางจ ารญูลกัษณ์   
เลิศจลุัศจรรย ์

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. ค.ป.๔/๒๕๖๐ 

3. นายพัฒนา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. ค.ป.๕/๒๕๖๐ 

4. นางสุธิดา   
ศรีโสภา 

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. ค.ป.๓/๒๕๖๐ 



๓๖ 
 

 

ผลงานนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. เด็กหญิงอาทิตยา   
นิโครธางกูร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๕๕/๒๕๖๐ 

2. เด็กหญิงจารวี   
เอื้อประเสริฐวนิช 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือสือ่ภาษาไทย 
ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๑๖/๒๕๖๐ 

3. เด็กหญิงปภาวี   
วัฒนเนติกลุ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรือ่งตาม
แนว PISA ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๑๗/๒๕๖๐ 

4. เด็กหญิงดลมณี   
ตรีเมฆ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับช้ัน  
ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๕๐/๒๕๖๐ 

5. เด็กหญิงศิรภัสสร   
ชาแสน 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๖๓/๒๕๖๐ 

6. เด็กหญิงชญาภา   
ยอดด ี

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๙/๒๕๖๐ 

7. เด็กหญิงณิชาภัทร   
พุทธรักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๗/๒๕๖๐ 

8. เด็กหญิงพัชรนันท์  
วรรธนะศักดิ ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๘/๒๕๖๐ 



๓๗ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

9. เด็กหญิงวรณัฏฐ์  
พวงดอกไม ้

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๕๒/๒๕๖๐ 

10. เด็กหญิง 
สุวรรณวิสา  
นามมุงคุณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๕๔/๒๕๖๐ 

11. เด็กหญิง 
วชิรญาณ์ เลยะกลุ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขัน 
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๕๘/๒๕๖๐ 

12. เด็กหญิง
ศกลนันท์   
ดลโสภณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขัน 
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๕๙/๒๕๖๐ 

13. เด็กหญิงสิริภากร  
เหล่าศรีรกัษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๘๘/๒๕๖๐ 

14. เด็กหญิงนลิยา   
แสงโสภาพรรณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๙/๒๕๖๐ 

15. เด็กหญิงกันยกร   
ริมสกุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๑๒/๒๕๖๐ 



๓๘ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

16. เด็กหญิงธนิดา   
ศรีสมบัต ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๑๐/๒๕๖๐ 

17. เด็กหญิงปริฉัตร   
ศรีตะนนท ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๑๑/๒๕๖๐ 

18. เด็กหญิง 
ทัศน์ลักษณ์   
เวียงอินทร ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๑/๒๕๖๐ 

19. เด็กหญิงเกศินี   
ทับสมบัต ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๒/๒๕๖๐ 

20. เด็กชายโชคชัย   
สุขโพธ์ิ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๐/๒๕๖๐ 

21. เด็กหญิง 
ณัฐภัสสร์   
แสงโสภาพรรณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๖/๒๕๖๐ 



๓๙ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

22. เด็กหญิงภีมากร   
จันทรสมบัต ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๕/๒๕๖๐ 

23. เด็กหญิงภีรดา   
มิตรภานนท ์

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๑/
๒๕๖๐ 

24. เด็กชายณภัทร   
มิตรภานนท ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๒/
๒๕๖๐ 

25. เด็กหญิงอริษา   
ศรีพุทธา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแมท็)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๙/๒๕๖๐ 

26. เด็กชายอานนท์   
โพธ์ิชัยสิงห ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแมท็)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๓๘/๒๕๖๐ 

27. เด็กชาย 
เฉลิมเกียรติ  สุระพร 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันซโูดกุ  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๔๑/๒๕๖๐ 

28. เด็กชายบุญฤทธ์ิ   
ไสยพันธุ์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๐๖/
๒๕๖๐ 

29. เด็กหญิงวรยา   
ภูเทพค า 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๐๘/
๒๕๖๐ 



๔๐ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

30. เด็กชาย 
เทพนรินทร์   
วินทะไชย 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๐๗/๒๕๖๐ 

31. เด็กหญิงจารวี   
ศรีมงคล 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดบัช้ัน 
ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๓๒/๒๕๖๐ 

32. เด็กหญิงทิวดี   
พรหมหาลา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๓๐/๒๕๖๐ 

33. เด็กหญิง 
บุษญากรณ์  
สุนทรรส 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๒๙/๒๕๖๐ 

34. เด็กหญิงกรพินธุ์   
ตะติยรัตน์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๔๒/๒๕๖๐ 

35. เด็กหญิงภัทราพร  
ไร่สว่าง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๓๘/๒๕๖๐ 

36. เด็กหญิงวธูสิริ   
บุญปก 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๔๐/๒๕๖๐ 



๔๑ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

37. เด็กชายชิน   
สังข์วิเศษ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน 
ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๔๖/๒๕๖๐ 

38. เด็กชาย 
บัลลังกเ์พชร นิติสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน 
ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๔๕/๒๕๖๐ 

39. เด็กชาย
จันทรานนท์   
ธิพรเดชะ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๕๘/๒๕๖๐ 

40. เด็กชายฐปนรรฆ์   
ชมนาวัง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๖๐/๒๕๖๐ 

41. เด็กชายกรินทร์   
ศรีสุข 

ได้เข้าร่วม  กิจกรรม การแข่งขันเครื่อง
ร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตรารอ่น  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๘๔/๒๕๖๐ 

42. เด็กชายจักพรรดิ  
ประดิษฐ์วงศ์ 

ได้เข้าร่วม  กิจกรรม การแข่งขันเครื่อง
ร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตรารอ่น  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๘๕/๒๕๖๐ 

43. เด็กหญิงชลธิชา  
สาระโพธ์ิ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๒/๒๕๖๐ 

44. เด็กหญิงวรรณพร   
นาชัยเพ็ชร 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๑/๒๕๖๐ 



๔๒ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

45. เด็กหญิงวรินทร์   
สุเทวี 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๓/๒๕๖๐ 

46. เด็กหญิงสิริยากร   
ถิตย์สมบรูณ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๔/๒๕๖๐ 

47. เด็กหญิงอนุชิดา 
จี้เพชร 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๕/๒๕๖๐ 

48. เด็กหญิงทกัษอร   
รัตนวัฒนศิลป ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๑๕/๒๕๖๐ 

49. เด็กหญิง 
นริศชาดา เพ็ชรคง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๑๐/๒๕๖๐ 

50. เด็กหญิง 
นันท์นภัส ศรีคล้าย 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๑๓/๒๕๖๐ 

51. เด็กชายพศิล   
เจริญพันธ์ุ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๑๙/๒๕๖๐ 

52. เด็กหญิงอรดา  
สุวรรณชาติ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๑๗/๒๕๖๐ 

53. เด็กหญิง 
กัญญารัตน์   
ชาญประไพ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๔๘/๒๕๖๐ 



๔๓ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

54. เด็กหญิงจิรธิดา 
ชินช้าง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๔๗/๒๕๖๐ 

55. เด็กหญิงณัชชา 
ปรสีิทธ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๔๖/๒๕๖๐ 

56. เด็กหญิงพริิยา  
ลีปา 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๔๙/๒๕๖๐ 

57. เด็กหญิง 
ศิรดา ทองจ านงค์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๕๐/๒๕๖๐ 

58. เด็กหญิง 
กิตติพร ภูทองหล่อ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๓๒/๒๕๖๐ 

59. เด็กหญิง 
จุฬารัตน์ พันธ์ุรักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๙/๒๕๖๐ 

60. เด็กหญิง 
ภชพร สินธุเสน 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๓๓/๒๕๖๐ 

61. เด็กหญิง 
ภัทธิดา จารุณี 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๒๗/๒๕๖๐ 

62. เด็กหญิง 
ศุภสราพร  
พันธ์เดช 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๐๓๐/๒๕๖๐ 



๔๔ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

63. เด็กหญิง 
โยษิตา ชะดาค า 

รางวัลระดับเหรียญเงิน   
กิจกรรม การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๓๗/๒๕๖๐ 

64. เด็กหญิง 
รจนา ปวันเนาว์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๔/๒๕๖๐ 

65. เด็กชาย 
วัชรศักดิ์ แสงสว่าง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๓/๒๕๖๐ 

66. เด็กชาย 
ภูวิวัฒน์ เที่ยงผดุง 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๕/๒๕๖๐ 

67. เด็กหญิง 
เปมกิา ผลพูล 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๖/๒๕๖๐ 

68. เด็กหญิง 
จนิสตรา ฉายผุด 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๒/๒๕๖๐ 

69. เด็กหญิง 
ชนนิกานณ์   
ปรีวาสน ์

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๓๘/๒๕๖๐ 

70. เด็กหญิง 
พันธนันท์   
ภูกิ่งเงิน 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๕/๒๕๖๐ 

71. เด็กหญิง 
ภัทรปภา   
ค าศรีจันทร ์

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๖/๒๕๖๐ 



๔๕ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

72. เด็กหญิงภารดา   
หาญพยัคฆ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๓๙/๒๕๖๐ 

73. เด็กหญิงวรรณภา 
พองค า 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๐/๒๕๖๐ 

74. เด็กหญิง 
วริสรา  ผาสุก 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๑/๒๕๖๐ 

75. เด็กหญิง 
สโรชา มูลศร ี

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๓/๒๕๖๐ 

76. เด็กหญิงอารยา 
ทุมเกสร 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๔/๒๕๖๐ 

77. เด็กหญิง 
อุษามณี ทวีศักดิ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๗/๒๕๖๐ 

78. เด็กหญิง 
ขวัญข้าว  โคตรพัฒน ์

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๓๓/๒๕๖๐ 

79. เด็กหญิง 
จิดาภา อภัยศรี 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๓๔/๒๕๖๐ 

80. เด็กหญิง 
พิชญาภา เรียบพร 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๒๘๕/๒๕๖๐ 



๔๖ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

81. เด็กหญิงศิรพิร   
ดอนภักด ี

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขัน 
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๗๖/๒๕๖๐ 

82. เด็กหญิง 
กวิสรา   
ภูกิ่งเงิน 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๒/๒๕๖๐ 

83. เด็กชายณัฐวุฒิ   
ถิตย์อ าไพ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๐/๒๕๖๐ 

84. เด็กหญิง 
ณัฐธิดา ฤาชัย 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่  
ประเภทหญิง ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๑๑/๒๕๖๐ 

85. เด็กชายธราธิป   
ภูแสงส ี

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๖๙/๒๕๖๐ 

86. เด็กหญิง 
นงนภัทร วาระกลู 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญงิ  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๗๒/๒๕๖๐ 

87. เด็กชายนธรัฐ   
ธนปฐมฉัตร 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล  
ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๑๔/๒๕๖๐ 

88. เด็กหญิงมาดา   
บุญเรืองลือ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญงิ  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๑๕/๒๕๖๐ 



๔๗ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

89. เด็กชายกิตติพงษ์  
แดงศิร ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๓๑/๒๕๖๐ 

90. เด็กชาย 
จอมพลยุทธ์   
หมั่นเรียน 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๖/๒๕๖๐ 

91. เด็กหญิง 
ณัฐณิชา  
ฤทธ์ิทรงเมือง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๑๙/๒๕๖๐ 

92. เด็กหญิง 
ธัญยพร ภูมาตร ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๓/๒๕๖๐ 

93. เด็กชาย 
ธีรพงศ์ อิ่มเสถียร 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๘/๒๕๖๐ 

94. เด็กชาย 
ภัทรดนัย   
ฉันประเดิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๓๐/๒๕๖๐ 

95. เด็กหญิง 
วิยะดา สุภาษี 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๑/๒๕๖๐ 

96. เด็กชาย 
อนุวัตร วิชัด 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๙/๒๕๖๐ 

97. เด็กหญิงอภิญญา 
ลีปา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๑๘/๒๕๖๐ 



๔๘ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

98. เด็กหญิง 
แพรวพราว พลเสน 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๒๔/๒๕๖๐ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๑/๒๕๖๐ 

99. เด็กหญิงกษมา   
พลาศร ี

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๔/๒๕๖๐ 

100. เด็กหญิง 
ขจารินทร์ พันธ์ผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๖/๒๕๖๐ 

101. เด็กหญิง 
ณัฐณิชา  
ฤทธ์ิทรงเมือง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๕/๒๕๖๐ 

102. เด็กหญิงธัญยพร   
ภูมาตร์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๙/๒๕๖๐ 

103. เด็กหญิงนัฐธิชา   
บุตรพรหม 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๗/๒๕๖๐ 



๔๙ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

104. เด็กหญิงปริฉัตร 
ภูอุ้ม 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๙/๒๕๖๐ 

105. เด็กหญิงปิยธิดา   
ภารสมบูรณ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๐/๒๕๖๐ 

106. เด็กหญิง 
พันธ์วิรา  ภูกองไชย 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๒/๒๕๖๐ 

107. เด็กหญิง 
พิมพ์ชนก รวดเร็ว 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๘/๒๕๖๐ 

108. เด็กหญิง 
พิมพ์พิศา   
ทินภัทรภิญโญกุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๕๓/๒๕๖๐ 

109. เด็กหญิงสุธินี  
ภูผิวโคก 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๔๘/๒๕๖๐ 

110. เด็กหญิง 
นภัสนันท์  
บัวอร่ามวิไล 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๑๑/๒๕๖๐ 



๕๐ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

111. เด็กหญิงฐณิชา   
ถิตย์รัศมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๑๓/๒๕๖๐ 

112. เด็กหญิง 
นิจจารีย์ ทิพย์สมบัต ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาจีน ระดบัช้ัน  
ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๑๒/๒๕๖๐ 

113. เด็กหญิง 
สุฑารัตน์  ท่าขาว 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาจีน ระดบัช้ัน  
ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๑๓/๒๕๖๐ 

114. เด็กชายทรงวิทย์   
บุญสวัสดิ ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๑๙/๒๕๖๐ 

115. เด็กหญิงบงกช   
ศรีเวียง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๒๐/๒๕๖๐ 

116. เด็กชายณรศร   
อิ่มเสถียร 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๑/๒๕๖๐ 

117. เด็กชายธีรภัทร   
เกื้อปญัญา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๒/๒๕๖๐ 



๕๑ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

118. เด็กชายปรัชญา 
วิชาพร 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๔/๒๕๖๐ 

119. เด็กชาย 
ปรินทร ศรีเล็ก 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๙๙/๒๕๖๐ 

120. เด็กชายมิตรภาพ 
อุทัยสา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๐/๒๕๖๐ 

121. เด็กชาย 
อัครเดช  ภูถมนิล 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเนและการสะกดรอย  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๙๗/๒๕๖๐ 

122. เด็กหญิง 
ชลธิชา จินดามาตร์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๑๖/๒๕๖๐ 

123. เด็กหญิง 
ชลนิภา อรรคสาร 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๑๓/๒๕๖๐ 

124. เด็กหญิง 
ฐณิชา  ถิตย์รัศมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๖/๒๕๖๐ 

125. เด็กหญิงฐิติชญา   
วงศ์ทอง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๒๓/๒๕๖๐ 



๕๒ 
 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

126. เด็กหญิง 
ธิดาวรรณ ศรีขัดเค้า 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๙/๒๕๖๐ 

127. เด็กหญิง 
ปริชาติ ไชยค า 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๑๐/๒๕๖๐ 

128. เด็กหญิง 
รักษุุดา อุดมรัตน์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๑๑/๒๕๖๐ 

129. เด็กหญิง
สุชานันท์  
มงคลพันธ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๐๘/๒๕๖๐ 

130. เด็กหญิง 
อาภัสรา ไสยวาฬ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันกจิกรรม 
สภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๔๒๐/๒๕๖๐ 

131. เด็กหญิงฐิติมา  
ภูถาดงา 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม  
การแข่งขันการท าหนงัสือเลม่เล็ก  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๓๑/๒๕๖๐ 

132. เด็กหญิง 
ทอฝัน ภูสุดสูง 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม  
การแข่งขันการท าหนงัสือเลม่เล็ก  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๓๐/๒๕๖๐ 

133. เด็กหญิง 
นันทิชา มาสอน 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม  
การแข่งขันการท าหนงัสือเลม่เล็ก  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๓๓๒/๒๕๖๐ 

134. เด็กหญิงธีรดา   
ภูจอมแก้ว 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารกัษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๖๐/๒๕๖๐ 



๕๓ 
 

 

 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

135. เด็กหญิง 
นริศรา ภูดอนนาง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารกัษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๖๑/๒๕๖๐ 

136. เด็กหญิง 
ปาลิตา บัววัด 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารกัษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๖๒/๒๕๖๐ 

137. เด็กชาย 
ปองภพ ขัติยนนท ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๑๐/๒๕๖๐ 

138. เด็กชายพสิษฐ์   
บุตรวัง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๕๐๙/๒๕๖๐ 

139. เด็กชายปิติชัย   
เครือจันทร์ตา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๔/๒๕๖๐ 

140. เด็กชายยุทธนา   
เหล่าวิสัย 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขัน 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๓/๒๕๖๐ 

141. เด็กหญิง 
กนกนภัส ธนปฐมฉัตร 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันการสร้างหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๗/๒๕๖๐ 



๕๔ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

142. เด็กหญิง 
ลัทธพร ไชยนัด 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันการสร้างหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๖/๒๕๖๐ 

143. เด็กชาย 
วรเชษฐ เดชอุทัย 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๘๙/๒๕๖๐ 

144. เด็กชาย 
ศุภากร มูลค าศร ี

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๑/๒๕๖๐ 

145. เด็กชาย 
ธีรภัทร แสนศักดิ ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๔/๒๕๖๐ 

146. เด็กชาย 
เกษมสันต์ ศรีภพ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๓/๒๕๖๐ 

147. เด็กหญิงจิรวดี   
ขอมีกลาง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๗/๒๕๖๐ 

148. เด็กหญิงรวิพร   
ทวีแก้ว 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด  
เครื่องเคียง ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๖/๒๕๖๐ 

149. เด็กหญิงศศิธร  
สีชมพ ู

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด  
เครื่องเคียง ระดบัช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๒๙๙/๒๕๖๐ 



๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

150. เด็กหญิงกชกร   
ภูนาสอน 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๐๗/๒๕๖๐ 

151. เด็กหญิง 
จารุวรรณ สมมิตร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๐๖/๒๕๖๐ 

152. เด็กหญิง 
ปิยะฉัตร สอนเวียง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๓๐๔/๒๕๖๐ 

153. เด็กชาย 
ธนากร จุฑาศร ี

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  
เดี่ยวโหวด ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๓๗/๒๕๖๐ 

154. เด็กชายธนพล   
ทนุโวหาร 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  
เดี่ยวพิณ ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๖๖๓/๒๕๖๐ 

155. เด็กชายสพล  
สาส ี

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  
เดี่ยวแคน ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพป. กส. 1 สพป.กส.-น.๑๐๔๓/๒๕๖๐ 



๕๖ 
 

 

ผลงานนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

๑. เด็กหญิงปภาวี   
วัฒนเนติกลุ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันอ่านเอาเรือ่งตามแนว PISA 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๓/๒๕๖๐ 

2. เด็กหญิงดลมณี    
ตรีเมฆ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๔/๒๕๖๐ 

3. เด็กหญิงชญาภา   
ยอดด ี

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๗/๒๕๖๐ 

4. เด็กหญิงณิชาภัทร  
พุทธรักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๕/๒๕๖๐ 

5. เด็กหญิงพัชรนันท์  
วรรธนะศักดิ ์

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กจิกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๖/๒๕๖๐ 

6. เด็กหญิงนลิยา    
แสงโสภาพรรณ 

ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๐/๒๕๖๐ 

7. เด็กหญิงกันยกร    
ริมสกุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๒/๒๕๖๐ 

8. เด็กหญิงธนิดา   
ศรีสมบัต ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ.  



๕๗ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

9. เด็กหญิงปริฉัตร   
ศรีตะนนท ์

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๐/๒๕๖๐ 

10. เด็กหญิงอริษา  
ศรีพุทธา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแมท็) ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๙/๒๕๖๐ 

11. เด็กชายอานนท์  
โพธ์ิชัยสิงห ์

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแมท็) ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๓๘/๒๕๖๐ 

12. เด็กหญิงจารวี     
ศรีมงคล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๒๙/๒๕๖๐ 

13. เด็กหญิงทิวดี  
พรหมหาลา 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๒๘/๒๕๖๐ 

14. เด็กหญิงบุษญากรณ์   
สุนทรรส 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๒๗/๒๕๖๐ 

15. เด็กหญิงกรพินธุ์   
ตะติยรัตน์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๘/๒๕๖๐ 

16. เด็กหญิงภัทราพร  
ไร่สว่าง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๖/๒๕๖๐ 



๕๘ 
 

 

 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

17. เด็กหญิงวธูสิริ   
บุญปก 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ์  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๗/๒๕๖๐ 

18. เด็กชายชิน   
สังข์วิเศษ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๖/๒๕๖๐ 

19. เดก็ชายบลัลังกเ์พชร  
นิติสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดบัช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๕/๒๕๖๐ 

20. เด็กหญิงรจนา  
ปวันเนาว์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๓/๒๕๖๐ 

21. เด็กชายวัชรศักดิ์  
แสงสว่าง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๒/๒๕๖๐ 

22. เด็กหญิงกวิสรา  
ภูกิ่งเงิน 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๕/๒๕๖๐ 

23. เด็กชายกิตติพงษ์ 
แดงศิร ิ

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๒/๒๕๖๐ 

24. เดก็ชายจอมพลยทุธ์   
หมั่นเรียน 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๘/๒๕๖๐ 



๕๙ 
 

 

 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

25. เด็กหญิงณัฐณิชา   
ฤทธ์ิทรงเมือง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๔/๒๕๖๐ 

26. เด็กหญิงธัญยพร  
ภูมาตร์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๖/๒๕๖๐ 

27. เด็กชายธีรพงศ์  
อิ่มเสถียร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๙/๒๕๖๐ 

28. เด็กชายภัทรดนัย   
ฉันประเดิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๑/๒๕๖๐ 

29. เด็กหญิงวิยะดา  
สุภาษี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๕/๒๕๖๐ 

30. เด็กชายอนุวัตร  
วิชัด 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๕๐/๒๕๖๐ 

31. เด็กหญิงอภิญญา 
ลีปา 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๓/๒๕๖๐ 

32. เดก็หญิงแพรวพราว  
พลเสน 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๗/๒๕๖๐ 



๖๐ 
 

 

 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

33. เด็กหญิงนภัสนันท์   
บัวอร่ามวิไล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๔/๒๕๖๐ 

34. เด็กหญิงฐณิชา 
 ถิตย์รัศมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม  
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๔๐/๒๕๖๐ 

35. เด็กหญิงชลธิชา  
จินดามาตร ์

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๙/๒๕๖๐ 

36. เด็กหญิงชลนิภา  
อรรคสาร 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๘/๒๕๖๐ 

37. เด็กหญิงฐณิชา  
ถิตย์รัศมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๓/๒๕๖๐ 

38. เด็กหญิงฐิติชญา 
วงศ์ทอง 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๑/๒๕๖๐ 

39. เด็กหญิงธิดาวรรณ  
ศรีขัดเค้า 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๕/๒๕๖๐ 



๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

40. เด็กหญิงปริชาติ  
ไชยค า 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๖/๒๕๖๐ 

41. เด็กหญิงภัทรธิดา 
จารุณี 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๔๗๒๙๓/๒๕๖๐ 

42. เด็กหญิงรักษุุดา 
อุดมรัตน์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๗/๒๕๖๐ 

43. เด็กหญิงสุชานันท์   
มงคลพันธ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๖๔/๒๕๖๐ 

44. เด็กหญิงอาภัสรา 
ไสยวาฬ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
 

สพฐ. สพป-น.๒๕๐๗๐/๒๕๖ 



๖๒ 
 

 

ผลงานนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ 

 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. เด็กหญิงชลธิชา  
จินดามาตร ์

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๑๐/๒๕๖๐ 

2. เด็กหญิงชลนิภา 
อรรคสาร 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๙/๒๕๖๐ 

3. เด็กหญิงฐณิชา   
ถิตย์รัศมี 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๔/๒๕๖๐ 

4. เด็กหญิงฐิติชญา  
วงศ์ทอง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๑๒/๒๕๖๐ 

5. เด็กหญิงธิดาวรรณ 
ศรีขัดเค้า 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๖/๒๕๖๐ 

6. เด็กหญิงปริชาติ  
ไชยค า 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๗/๒๕๖๐ 



๖๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

7. เด็กหญิงภัทรธิดา 
จารุณี 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๑๓/๒๕๖๐    

8. เด็กหญิงรกัษุุดา  
อุดมรัตน์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๘/๒๕๖๐ 

9. เด็กหญิงสุชานันท์  
มงคลพันธ์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๕/๒๕๖๐ 

10. เด็กหญิงอาภัสรา 
ไสยวาฬ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรม  
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 67 

สพฐ. สพฐ. นร.ป.๑๑/๒๕๖๐ 

๑๑. เด็กหญิงนลิยา 
 แสงโสภาพรรณ 

ได้รับโลเ่กียรติคุณและเกียรตบิัตรเด็ก
ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561  วันที่ 13 มกราคม 
2561 

สภาสังคม
สงเคราะห์
แห่งประเทศ
ไทย ในพระ
บรม
ราชูปถัมภ์ 

โล่รางวัล 



๖๔ 
 

 

ผลงานนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2560 ระดับนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

๑. เด็กหญิงนลิยา   
แสงโสภาพรรณ 
 

ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Merit Award 
Individual Round ของการแข่งขัน 
The 8th World Mathematics Team 
Championship 2017 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 

World 
Mathematics 
Team 
Championshi
p [WMTC] 

 

ได้รับเกียรติบัตร Certificate of Credit  
Middle Primary Division 2017 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

Australian 
Mathematics 
Trust [AMT] 

 

ได้รับใบประกาศผ่านระดับ PREP TEST 
PIANO 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 

The 
Associated 
Board of 
Royal 
Schools of 
Music 
[ABRSM] 
London, 
United 
Kingdom 

 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมค่ายวิชาการ
คณิตศาสตร์ประเทศไทย สูเ่วทีการ
แข่งขันนานาชาติครั้งที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2561 
วันที่ 1-3 เมษายน 2561 

Thailand 
Mathematics 
Academic 
Camp 
[TMAC] 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Southest 
Asian Mathematical 
Olympiad[Paper C]2017  
วันที่ 6 เมษายน 2561 

Southest 
Asian 
Mathematica
l Olympiad  
[Singapore] 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างชั้นปี 
11.  โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น /จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้   
     เรียนต่อปี / ระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นเป็นพิเศษ 

11.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิทยาสัย ปรับปรุงปีการศึกษา 25๖๐ 
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3   
 

วิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระ/ หน่วย ค่า

น้ าหนัก
หน่วยกิต 

 
 

สาระ/ หน่วย 
ค่า

น้ าหนัก
หน่วยกิต 

สาระ/ หน่วย 
ค่า

น้ าหนัก
หน่วยกิต รหัสวิชา 

จ านวน 
ชั่วโมง/

ปี 
รหัสวิชา 

จ านวน 
ชั่วโมง/ปี 

รหัสวิชา 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 

ภาษาไทย ท11101 200 5 ท12101 200 5 ท13101 200 5 
คณิตศาสตร์ ค11101 200 5 ค12101 200 5 ค13101 200 5 
วิทยาศาสตร์ ว11101 80 2 ว12101 80 2 ว13101 80 2 
สังคมศึกษาฯ ส11101 ๔0 ๑ ส12101 ๔๐ ๑ ส13101 ๔๐ ๑ 
ประวัติศาสนา ส11102 40 1 ส12102 40 1 ส13102 40 1 
สุขศึกษาฯ พ11101 20 0.5 พ12101 20 0.5 พ13101 20 0.5 
ศิลปะ ศ11101 20 0.5 ศ12101 20 0.5 ศ13101 20 0.5 
การงานชีพฯ ง11101 40 1 ง12101 40 1 ง13101 40 1 
ภาษาต่างประเทศ อ11101 200 5 อ12101 200 5 อ13101 200 5 
หน้าที่พลเมือง ส11321 40 1 ส12322 40 1 ส13323 40 1 
รวม  880 ๒๒  880 ๒๒  880 ๒๒ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 120 3  120 3  120 3 

รวมชั่วโมง/ปี  1,000   1,000   1,000  
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6  
 

วิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สาระ/ หน่วย ค่า

น้ าหนัก
หน่วยกิต 

สาระ/ หน่วย ค่าน้ าหนัก
หน่วยกิต 

สาระ/ หน่วย ค่า
น้ าหนัก
หน่วยกิต 

รหัสวิชา จ านวน 
ชั่วโมง/

ปี 

รหัสวิชา จ านวน 
ชั่วโมง/

ปี 

รหัสวิชา จ านวน 
ชั่วโมง/

ปี 
ภาษาไทย ท14101 160 4 ท15101 160 4 ท16101 160 4 
คณิตศาสตร์ ค14101 160 4 ค15101 160 4 ค16101 160 4 
วิทยาศาสตร์ ว14101 80 2 ว15101 80 2 ว16101 80 2 
สังคมศึกษาฯ ส14101 80 2 ส15101 80 2 ส16101 80 2 
ประวัติศาสนา ส14102 40 1 ส15102 40 1 ส16102 40 1 
สุขศึกษาฯ พ14101 80 2 พ15101 80 2 พ16101 80 2 
ศิลปะ ศ14101 80 2 ศ15101 80 2 ศ16101 80 2 
การงานชีพฯ ง14101 40 1 ง15101 40 1 ง16101 40 1 
ภาษาต่างประเทศ อ14101 120 3 อ15101 120 3 อ16101 ๘๐ ๒ 
หน้าที่พลเมือง ส14324 40 1 ส15325 40 1 ส16326 40 1 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- - - - - - I162๐๑ ๔๐ ๑ 

รวม  880 2๒  880 ๒๒  880 ๒๒ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 120 3  120 3  120 3 

รวมชั่วโมง/ปี  1,000   1,000   1,000  
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เมื่อวันที ่๒๘-๓๑  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ดังนี ้
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1. ตัวบ่งช้ีที่  ๑ ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
2. ตัวบ่งช้ีที่  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
3. ตัวบ่งช้ีที่  ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๔ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๑ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖ ประสทิธิผลของการตัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗ ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา      
               และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๙ ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ               
                และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพือ่สง่เสรมิบทบาท           
                 ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน        
                  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้อง          
                  กับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๑ ดี 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                             ใช่      ไม่ใช ่
 • มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้           ใช่     ไม่ใช ่
 • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่      ไม่ใช ่
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็น ท าเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและความเป็นประชาธิปไตยด้วยคารว
ธรรม สามัคคีท า และปัญญาธรรม ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
นอกจากนี้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์คือ “ประชาธิปไตย ใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ สู่มาตรฐานสากล” และมีเอกลักษณ์คือ “โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่
สากล” นอกจากนี้สถานศึกษาได้น าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของ สมศ.รอบสอง และผล
ลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงานโครงการ
ต่างๆ ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย ผู้เรียนเปลีย่นแปลงพฤติกรรมดีข้ึน โครงการเป็นแบบอย่างได้ 

๒.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม     
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้  
นอกจากนี้สถานศึกษาได้น าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. และผล
การประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงานโครงการ
ต่างๆ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 
โดยการบริหารจัดการพัฒนาสื่อ ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 



๖๙ 
 

 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี มีการ 
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ครูมีการ
ก าหนดเป้าหมาย คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๔.  สถานศึกษามีการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล จาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าระดับคุณภาพดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ มีระดับ
คุณภาพ พอใช้ 

๒. ครูบางส่วนยังขาดการใช้ผลประเมิน ผลทดสอบไปศึกษาค้นคว้าหรือด าเนินการวิจัย    
ในช้ันเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) โดยส่งเสริมทักษะภาษาไทย การวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลเรื่องที่อ่านหรือ
เรียนรู้  การเรียนรู้ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีจากเจ้าของภาษา เน้น
การสื่อสาร  การพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้คล่องแคล่ว มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
การปรับการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเรียนรู้อย่างสมดุล ทั้งการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควรทดสอบย่อยเป็นระยะๆ ใช้ผลการทดสอบพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 ๑.๒ ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ โดยมี
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วน ามาเป็นประเด็นปัญหา แล้วท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์การสอบให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างจริงจัง 
 ๑.๓ สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าผลมาเป็นประเด็น
ปัญหาแล้วท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม Pre-O-NET หรือเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างจริงจังและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกช้ัน 
 



๗๐ 
 

 

 ๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมาก ดังนั้นควรก าหนดทิดทางการพัฒนา  โดยการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ให้ออกก าลังกาย 
ทดสอบสมรรถภาพทางการและส่งเสริมสุนทรียภาพให้หลากหลายและทั่วถึงทุกคน สถานศึกษาควร
ก ากับ ติดตาม ดูแลผู้เรียนและการด าเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได ้
 ๑.๕ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีมาก ดังนั้น สถานศึกษาควร 
ส่งเสริมผู้เรียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างของสถานศึกษา
อื่นๆ และให้เกิดผลที่ดีตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในด้านคุณภาพผู้เรียนยุค
ใหม่ต่อไป 
 ๑.๖ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านประสบการณ์ตรงได้ดีมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนา         
โดยการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสู่สากลใน
อนาคต 
 ๑.๗ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ได้ดีมากในด้านความสามารถในการคิดและการปรับตัวเข้ากับ 
สังคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นสถานศึกษาควรก าหนดทิศทาง        
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้รวมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน โดยให้ผู้เรียนได้แสดงคามคิดใน
การเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิด ร่วมวิเคราะห์ อภิปรายผล สรุปผลจากการเรียนรู้และส่งเสริมให้
น าเสนอผลการเรียนรู้ การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่สะท้อนความคิดของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ
ต่อไป 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้ดีมาก ดังนั้น 

ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
ในด้านงานวิชาการและงบประมาณ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาครูแต่ละคนให้มีศักยภาพในการพัฒนา  

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะควรส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้า วิจัยในช้ันเรียน  
โดยน าเอาบันทึกหลังแผนมาจัดท าวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ันเรียนอย่าง
จริงจัง  สถานศึกษาควรน าเอาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ
วัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

๔. การประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในได้ดีมาก ดังนั้นควรก าหนดทิศทางการ 
พัฒนาต่อไป  โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึนตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นนวัตกรรมการท างานตามปกติของสถานศึกษา ควบคู่กับการใช้
การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมเด่นชัด ให้มีผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต และก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยยกระดับเป้าหมายการพัฒนาให้สูงข้ึน ใช้การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ



๗๑ 
 

 

ภายในทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่องตลอดไป และควรเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ท้าทาย โดยเฉพาะการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน พัฒนาทั้งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป และการก้าวไกลสู่
สากลตามจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ป ี
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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