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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
             โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่  ๑๓ ไร่  ๓  งาน  ๒๐  ตารางวา  
 และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) ตั้งอยู่ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อท่ี ๑0 ไร่ ๓ งาน 83 ตารางวา  
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เขตพ้ืนที่บริการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
โทรศัพท ์๐๔๓-๘๑๑๕๖๔   โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔ และ Website http://www.pittayasai.ac.th  
 
๒.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  โทรศัพท์  ๐๘๙-8624733 
E-mail : wsuchmath@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   
สาขาการคณิตศาสตร์   
  ๒.๒  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2  คน 
      ๑)  นายจำลอง  นามบุญลือ  โทรศัพท์  ๐๘๑-๙๖๕๒๕๗๗   
E-mail : Jumlong_longJ@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  2)  นายอภิเดช  แจ่มพงษ์  โทรศัพท์  ๐๘๘-๓๐๗๗๗๔๘ 
E-mail : add๒๕๑๒@hotmail.co.th  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป และรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
๓.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2482 บนเนื้อท่ี 13 ไร่  
3 งาน 20 ตารางวา สร้างด้วยเงินงบประมาณ 600 บาท และเงินทุนสมทบ 500 บาท 33 สตางค์
อำนวยการสร้างโดย หลวงอนุกูลเพชรเกษตร นายอำเภอ ควบคุมการก่อสร้างโดยนายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง 
ต่อมาได้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปปลูกเป็นอาคารเรียนโรงเรียนวัดใต้โพธิ์ค้ำ และโรงเรียนได้อาศัย
ศาลาวัดสว่างคงคาเป็นสถานที่เรียน รับเฉพาะนักเรียนหญิง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1– 4 มีนักเรียนประมาณ 300 คน นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง เป็นครูใหญ่ มีครู 5 คน ใช้
ชื่อว่า “โรงเรียนประชาช่วยดัดดรุณี” และในปี พ.ศ. 2485 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนในเขต
เทศบาลขึ้นทั้งหมด 5 โรง สอนแบบสหศึกษา และโรงเรียนประชาช่วยดัดดรุณี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
เทศบาล 2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย” ต่อมาปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ใช้ชื่อย่อ 
ก.ส.ส. 
  

http://www.pittayasai.ac.th/
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โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตั้งอยู่บนถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน มีเขตพ้ืนที่บริการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และนอกเขตบริการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network) โดย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพ่ือทำหน้าที่พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 17 โรงเรียน 
 พ.ศ. 2551 เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสานึกการใช้พลังงานสาหรับเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับ
รางวัลโรงเรียนดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน 
 พ.ศ. 2551 เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับดีด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 พ.ศ. 2551 โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2552 เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับชมเชยด้านการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาจากสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 พ.ศ. 2552 โรงเรียนเป็นโรงเรียนการใช้ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard 
school) 
 พ.ศ. 2554 เปิดห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Excellence in Science 
and Mathematics : ESM) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน 

พ.ศ. 255๗ ได้รับโอนนักเรียน ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานที่สำคัญทางราชการของโรงเรียน
มิตรภาพที่ 32 ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  เป็นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
(มิตรภาพที่ 32) 
  
๔.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
        ๔.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  เป็นที่ตั้งโรงเรียน  และสถานที่ราชการ
หลายแห่ง  การคมนาคมสะดวก  เป็นเขตชุมชนที่มีเศรษฐกิจดี  นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก 
รอบนอก  ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ 
ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนา
ชนบท  สถานีตำรวจภูธรกาฬสินธุ์  เป็นต้น  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  ประเพณีแห่เทียน  ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณีลอยกระทง 
   ๔.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๕๐   
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม  รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๘.๔๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ   
๖๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
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๔.๓ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  
 โอกาส (Opportunities)  
 1) สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และมีความพร้อมด้าน
สถานที่เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน  
 2) เป็นโรงเรียนยอดนิยม ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาจำนวนมาก  
 3) ชุมชนผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 4) มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานใกล้เคียง เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล และให้บริการ
ทางวิชาการท่ีหลากหลาย  
 5) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู บุคลากรและ
นักเรียน  
 6) นโยบายของรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 7) มีครูชำนาญการพิเศษ 76 คน ครูชำนาญการ 4 คน ครู 3 คน ที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  
 8) ครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา มีส่วนร่วมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาของครู 
บุคลากรและนักเรียน  
 9) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เอ้ือต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
 10) การจัดการสอนเสริมหรือสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงนอกเวลาเรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น  
 11) สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากภาครัฐเอกชนผู้ปกครอง
และชุมชนเช่นสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น  
 อุปสรรค (Threats)  
 1) สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่ออบายมุข สิ่งเสพติดและการคุกคามทางเพศ เช่น 
ร้านเกมสถานศึกษาใกล้เคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา มีผลต่อการกำกับดูแลนักเรียนให้อยู่ใน
กฎ ระเบียบ  
 2) สภาพและเศรษฐกิจของครอบครัวมีปัญหา ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนการอบรมเลี้ยงดู ส่งผลให้
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้น  
 3) เทคโนโลยีที่ทันสมัยการสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และ ใช้เทคโนโลยีโดยขาดการคิดวิเคราะห์ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
 4) การเป็นสถานศึกษายอดนิยมทำให้ชุมชนมีความต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน มีผลให้
จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนเกินเกณฑ์เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้  
 5) นโยบาย แนวปฏิบัติ และกิจกรรมเพ่ิมจากหน่วยงานอื่น ทำให้ครูมีภาระหน้าที่มากยิ่งขึ้นส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
 6) สภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษามีปัญหามลพิษทางเสียงควันพิษจากรถยนต์มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
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ปรัชญาโรงเรียน 
 

“การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 
 

สีประจำโรงเรียน 
          
 
                                                   สีดำ        สีชมพู 
           

สีดำ         หมายถึง      ความเข็มแข็ง  ทันสมัย  เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ  และมีพลัง 
   สีชมพู         หมายถึง      ความคิดสร้างสรรค์  รอบรู ้ และเป็นกัลยาณมิตร 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
  

รัศมีสีทอง       หมายถึง      ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง 
          รูปเสมาธรรมจักร   หมายถึง      ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม        

 
อักษรย่อนามโรงเรียน 

                                                           ก.ส.ส. 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
“สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สมานสามัคคี” 

              
สุขภาพดี        หมายถึง   ภาวะที่สมบูรณ์ด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์ - จิตใจ  และสติปัญญา 

 มีคุณธรรม      หมายถึง   เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ       
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
 นำวิชาการ     หมายถึง   มีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด 
 การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลย ี
 สมานสามัคคี   หมายถึง  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

ชื่อพันธุ์ไม้             ทองกวาว  
           ชื่อสามัญ              Flame of the forest, Bastard Teak,  
                                         Bengal Kino tree, Kino tree  
           ชื่อวิทยาศาสตร์      Butea monosperma Kuntze.  
            วงศ์                    LEGUMINOSAE 
            ภาษาถิ่นชื่อว่า       ดอกจาน  แปลว่า  ความสำเร็จ 
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แผนที่การเดินทางสู่สถานศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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5.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ผลงานครูดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. นางประภาวดี  
อัคติ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น 
ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๙/๒๕๖๑ 

2. นางวิรงรอง  
ศรีพอ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น 
ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๒/๒๕๖๑ 

3. นางอมรรัตน์ 
ผลเรือง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขัน พินิจวรรณคดี ระดับชั้น            
ป.๔ - ป.๖  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                     
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๓/๒๕๖๑ 

4. นายธวชัชัย 
เครือศรี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ   ปี
การศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๑/๒๕๖๑ 

5. นางเพ็ญศิริ 
ภูมิสายดร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๐/๒๕๖๑ 
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ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

6. นางสาวเกศ
สุดา มงคลศิลป์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561                                 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๔/๒๕๖๑ 

7. นางเพลินพิศ 
ตาลประดิษฐ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561                                 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๓/๒๕๖๑ 

8. นางภาวิณี  
รัตนศรี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๓/๒๕๖๑ 

9. นางรวีวรรณ 
จงสมชัย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๒/๒๕๖๑ 
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ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

10. นายประวิช 
สินธุศิร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๘/๒๕๖๑ 

11. นาง                     
วรลักษณ์ บุญปก 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น  ป.๑ - ป.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๗/๒๕๖๑ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม  
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น                
ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๑/๒๕๖๑ 

12. นางสมรัตน์ 
สกุลไทย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม  
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น                
ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๐/๒๕๖๑ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

13. นายประสิทธิ์ 
เลาหวิวัฒน ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.
๑ - ป.๖   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๕/๒๕๖๑ 

14. นางวิภา
ภรณ์ สำราญภูมิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.
๑ - ป.๖   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๑๖/๒๕๖๑ 

15. นายพัฒน
วิทย์ ขวาวงษ ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยว
ดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับชั้น                    
ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                  
ปีการศกึษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๔/๒๕๖๑ 

16. นางสาว
จินตนา ศรีจันทร์ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถ              
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๙/๒๕๖๑ 



๑๐ 
 

 

 

 

ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

17. นางบุปผา  
ภู่บำเพ็ญ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถ              
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๗/๒๕๖๑ 

18. นางสาว              
อรอุมา อุ่นสิม 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถ              
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๘/๒๕๖๑ 

19. นาง          
จำรูญลักษณ์  
เลิศจุลัศจรรย์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๔/๒๕๖๑ 

20. นายพัฒนา  
ศรีโสภา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๕/๒๕๖๑ 



๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

21. นางสุธิดา  
ศรีโสภา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๖/๒๕๖๑ 

22. นาง           
ประภาวดี อัคติ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริม การอ่าน ระดับชั้น  
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                 
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๖/๒๕๖๑ 

23. นางสาว
สุวนันท์                
โพธิสนาม 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริม การอ่าน ระดับชั้น  
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                 
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-ค.๒๕/๒๕๖๑ 



๑๒ 
 

ผลงานนักเรียนดีเด่นปีการศกึษา 2561 ระดับชาติ 

 

 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

1. เด็กหญิง 
สิรินดา บุญมา 

ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๓/๒๕๖๑ 

2. เด็กหญิง 
ลัทธพร ไชยนัด 

ได้เข้าร่วม กิจกรรม  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๕/๒๕๖๑ 

3. เด็กหญิง 
ศรัณรัตน์ โพธิกมล 

ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขัน     
พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔/๒๕๖๑ 

4. เด็กหญิง    
ณัฐกฤตา สิทธิเลิศ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๕/๒๕๖๑ 

5. เด็กหญิงธัญสร 
คิดขยัน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๔/๒๕๖๑ 



๑๓ 
 

 

 

 

ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

6. เด็กหญิงอัจฉรา
พร บุญภามา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๖/๒๕๖๑ 

7. เด็กหญิง 
จิรัชญา อารีเอ้ือ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๘/๒๕๖๑ 

8. เด็กหญิง 
ปาริฉัตร ภูกิ่งดาว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๗/๒๕๖๑ 

9. เด็กชาย                 
เทียนชัย คำหงษา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ                   
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๖/๒๕๖๑ 



๑๔ 
 

 

 

 

ชื่อ -สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

10. เด็กหญิง     
ณ พราว ศรีละคุณ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๙/๒๕๖๑ 

11. เด็กหญิง                 
จิรธิดา ชินช้าง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๑/๒๕๖๑ 

12. เด็กหญิง               
ณัชชา ปรีสิทธิ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๗/๒๕๖๑ 

13. เด็กหญิง                
พรไพลิน สุขวัฒน
สมบัติ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๘/๒๕๖๑ 



๑๕ 
 

ชื่อ -สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

14. เด็กหญิง
เบญญาภา แสงศร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๐/๒๕๖๑ 

15. เด็กหญิงรจนา 
ปวันเนาว์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น                
ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                       
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๒/๒๕๖๑ 

16. เด็กชาย               
วัชรศักดิ์ แสงสว่าง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น                
ป.๑ - ป.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                    
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๑/๒๕๖๑ 

17. เด็กชาย                          
นัทธกร ภูกองสังข์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๓/๒๕๖๑ 

18. เด็กหญิง 
นันท์นลิน               
สุวิชานุเคราะห์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๔/๒๕๖๑ 



๑๖ 
 

 

 

ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

19. เด็กชาย
ชนาธิป อรัญถิตย์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น                          
ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                  
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๙/๒๕๖๑ 

20. เด็กหญิง   
นภัสพร                      
พิมพะสอน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น                          
ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                  
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๓๐/๒๕๖๑ 

21. เด็กชาย
องอาจ ปะมาระเต 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ                  
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๒/๒๕๖๑ 

22. เด็กหญิง               
ณิชานันท์   
สุวรรณทอง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๒/๒๕๖๑ 

23. เด็กหญิง           
นัฐธิชา บุตรพรหม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๙/๒๕๖๑ 



๑๗ 
 

 

 

 

 

ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

24. เด็กหญิง
ประภัสสร                 
โพธิ์สมบูรณ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๖/๒๕๖๑ 

25. เด็กหญิง                
ปริฉัตร ภูอุ้ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๕/๒๕๖๑ 

26. เด็กหญิง              
ปิยธิดา                   
ภารสมบูรณ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๐/๒๕๖๑ 

27. เด็กหญิง 
พิมพ์พิศา ทินภัทร
ภิญโญกุล 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๘/๒๕๖๑ 

28. เด็กหญิง 
ศุภัชญา                  
ถนอมภักดิ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๒๑/๒๕๖๑ 



๑๘ 
 

 

 

ชื่อ -สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

29. เด็กหญิงสุธินี  
ภูผิวโคก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๗/๒๕๖๑ 

30. เด็กหญิง  
กนกประภา  
สร้อยสะอาด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๕/๒๕๖๑ 

31. เด็กหญิง            
กมลชนก                
ผโลปกรณ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๐/๒๕๖๑ 

32. เด็กหญิง
กานต์พิชชา                
ภูมีเขียน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๖/๒๕๖๑ 

๓๓. เด็กหญิง           
ฉัตรชนก หมื่นจินะ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๗/๒๕๖๑ 



๑๙ 
 

 

 

 

ชื่อ- สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

34. เด็กหญิง    
ชลนิภา อรรคสาร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๘/๒๕๖๑ 

35. เด็กหญิง          
ฐิติมา ภูถาดงา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๙/๒๕๖๑ 

36. เด็กหญิง
ปัญญารัตน์           
รุ่งรังสรรค์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๑/๒๕๖๑ 

37. เด็กหญิง           
ภัทรธิดา จารุณี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๒/๒๕๖๑ 

38. เด็กหญิงรติมา  
เขียวกระจ่าง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๓/๒๕๖๑ 



๒๐ 
 

ชื่อ -สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เลขที่วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

39. เด็กชาย    
อโนทัย ชินตู้ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๑๔/๒๕๖๑ 

40. เด็กหญิง 
ณัฏฐณิชา ภูกิ่งเงิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม          
การอ่าน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๔/๒๕๖๑ 

41. เด็กหญิง
ตรีทิพยนิภา           
คำหงษา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม          
การอ่าน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๓/๒๕๖๑ 

42. เด็กหญิง        
สุดที่รัก ทองเจริญ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม          
การอ่าน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๕/๒๕๖๑ 

43. เด็กชาย
องอาจ ปะมาระเต 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง         
เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖                   
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

สพฐ. สพฐ.๒.สพป-น.๔๒/๒๕๖๑ 



๒๑ 
 

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 1. เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ 
 2. เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา 
 3. เด็กหญิงธัญชนก แสไพศาล 

การแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 
 1. เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล Gold Award 
และ Bronze Award ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2. เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล Silver Award  
 

โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประเทศ ปี 2561  

เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน โครงการค่าย “เยาวชน...รกัษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประเทศ ปี 2561 

  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ประจำปี 
2561  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และลำดับที่ 7 ระดับภาค ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  

1. เด็กหญิงพัชรนันท์  วรรธนะศักดิ์ 
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธรักษ์ 

3. เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี 
 

รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
 
การแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์พิทยาสัยประจำปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ 
เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 
เด็กชายกานต์พงษ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา 

 
 

 
 
 
 



๒๒ 
 

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

1 เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณภักดิ์ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
2 เด็กหญิงกฤษฎิ์กญัญา  ธีรปญัญาวัฒน์ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
3 เด็กชายกานต์พงศ ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
4 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
5 เด็กหญิงณัฐภสัสร์  แสงโสภาพรรณ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
6 เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
7 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
8 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
9 เด็กหญิงอริสา  พิกุล ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 

10 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
11 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม ป.5 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
12 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
13 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
14 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีโททุม ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
15 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
16 เด็กหญิงกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์ ป.5 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

18 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

19 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

20 เด็กชายพงศกร  นิลละออ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

21 เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

22 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ ป.6 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพฐ.  รางวัลเหรยีญทองแดง 

 
การทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2561  

บริษัทเสริมปัญญา จำกัด  
ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์ 
เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ 

 
 



๒๓ 
 

การทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2561  
บริษัทเสริมปัญญา จำกัด  

ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เด็กชายกานต์พงษ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา 
 

รายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทยครั้งที่ 7 - 7thTMC Thailand Mathematics 
Contest  

รางวัลเหรียญเงิน  
เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ 
เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์ 

เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงภีรดา มิตรภานนท์ 
เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 
เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม 

  เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


