ผลงานดีเด่นของนักเรียน/โรงเรียน ปีการศึกษา 2557
ระดับจังหวัด /เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(1) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
(2) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะชิงทุนการศึกษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจาปี 2557 ของ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
(3) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้ลาดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(4) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
นักศึกษา ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ (1) ฟุตบอล ชาย (2) บาสเก็ตบอล ชาย (3) วิ่ง 4 X 100 ชาย
(4) ทุ่มน้าหนัก ชาย
ระดับภาค
ระดับประเทศ
(1) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด “การอ่านทานองเสนาะ” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง) ประจาปี 2557 ของ ธนาคารออมสิน (เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมอนทอง ครูผู้สอน
และสนับสนุน คือ นางประภาพร คลังบุญครอง)
(2)
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา หรือ ศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ประจาปี 2557

ผลงานดีเด่นของนักเรียน/โรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ระดับจังหวัด /เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1. ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24
2. ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน การประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
3. ชนะเลิศการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน การประกวดแข่งขันภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
4. ชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ อย.น้อย เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. ชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ ศูนย์อานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
6. ชนะเลิศ การประกวด VDO เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ ศูนย์
อานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
7.ชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือ
ใช้ นักเรียน นักศึกษาประชาชน “ชุดวิวาห์ราตรี” ของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2556
8. รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ของเหลือใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา “แจกันดอกไม้พลาสติก” ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2556
9. “โรงเรียนรักการอ่าน” ระดับยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2556
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
10. “ห้องสมุด 3 ดี” ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา
2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
11. “นักเรียนรักการอ่าน” ระดับยอดเยี่ยม (นางสาวกนิษฐา จารุสานต์) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ปีการศึกษา 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
12. การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 123 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญทอง
100 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญเงิน
10 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญทองแดง
2 รายการ
- ได้เข้าร่วม
11 รายการ
- ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าแข่งขันในระดับภาค จานวน 69 รายการ

13. นางสาวอรุณลักษณ์ ฆารละออง และ นายกรวิทย์ จงมีสัตย์
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2557 ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
14. เป็น “สถานศึกษาดีเด่น” การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2556
15. ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วัน
มาฆะบูชา) ประจาปี 2557 ของ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
ระดับภาค
1. นางสาวอนุวรรณ อันเนตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และ
ความรู้ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ อย.น้อย ระดับเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ขอนแก่น) ของ กระทรวงสาธารณสุข
3. การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด (สพม.24) เข้าร่วมแข่งขัน 69 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญทอง
38 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญเงิน
15 รายการ
- ได้รางวัลเหรียญทองแดง
8 รายการ
- ได้เข้าร่วม
8 รายการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ หมอนทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11-15
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระดับประเทศ
1. นางสาวอนุวรรณ อันเนตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันฮั่นปั้น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง) จังหวัดนนทบุรี และได้เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้า
ค่ายภาษาจีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2556
2. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคดีเด่น ประจาปี 2556 ของ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี ประกาศ
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556
3. เด็กหญิงปิ่นรัตน์ โพธิ์หล้า ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นาชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจาปี 2557 ของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557

4. นางสาวศิริลักษณ์ หมอนทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี
การศึกษา 2556 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. นางสาวพรพรรณ กาวี นางสาวพัชรินทร์ บริหาร นางสาวกาญจนาพร แสนชมพู ได้รับ
รางวัลที่ 3 การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Young Scientist
Competition YSC 2014) ของ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดนิทรรศการให้ความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่
ฉลาดใช้พลังงานทดแทน นารงเรียนสู่สังคมสีเขียว โครงการ Thailand GO GREEN 2556ของ สพฐ. และ
บริษัท บางจาก (มหาชน)
7. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดพิธีกรให้ความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่
ฉลาดใช้พลังงานทดแทน นารงเรียนสู่สังคมสีเขียว โครงการ Thailand GO GREEN 2556ของ สพฐ. และ
บริษัท บางจาก (มหาชน)

สรุปผลงานดีเด่น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ปีการศึกษา 2555
*************************

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับจังหวัด
1. โรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบ ชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24
2. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
3. โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ยอดเยี่ยมอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
4. โครงการประกวดโรงอาหารโรงเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
5. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์
6. ประกาศนียบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองพลัส กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2555

ระดับประเทศ
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2555 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง” (ประกาศ ธันวาคม 2555)

การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
1. เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65 กิจกรรม
(มากที่สุด)
2. เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ 4 กิจกรรม ได้แก่
(1) วาดภาพระบายสี ม. 1 – 3
(2) คาคม ม. 1 – 3
(3) การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1 – 3
(4) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม. 1 – 3

3. ผลการแข่งขันระดับประเทศ
ชนะเลิศ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3
นางสาวทัชวรรณ อันสงคราม นางสาวณิชกานต์ ปัตลา
ครูผู้ควบคุม นางปานใจ โพธิ์หล้า นางชาลินี สังข์วิเศษ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 วาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3
นางสาวสุมลทา ภูเต้านิล
ครูผู้ควบคุม นางสาวมีนารัตน์ มีนะถา
รองชนะเลิศ อันดับ 8 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3
นางสาวรุ่งทิวา คาประสาร นางสาวศศิธร อุดศรี นายอภินันท์ โทขันติ์
ครูผู้ควบคุม นางสุลักขณา รัดที นางอมรวรรณ สุภารีย์
รองชนะเลิศ อันดับ 8 คาคม ม.1 – ม.3
นางสาววงเดือน ภักดี นางสาวรุ่งอรุณ ริคาแง
ครูผู้ควบคุม นางสุลักขณา รัดที นายปรีชา ปุญศิริ
ได้เข้าร่วม ตอบปัญหาอาเซียน (เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์)
นายนวพล แสนปากดี นางสาวอรุณลักษณ์ ฆารละออง นางสาวนรารัตน์
รินทราช
ครูผู้ควบคุม นางสาวเมตตา ผาละกัน

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554
ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ที่

ผลงานดีเด่น

หน่วยงาน

1 โรงเรียนที่ให้การสนับสนุน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์/
ครั้งที่ 33 ประจาปี 2555
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬา
2 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด แสงแดด : สุดยอดพลังงานแห่ง สพฐ./บริษัทบางจาก
อนาคต โครงการ Thailand GO GREEN 2554
ฯ(มหาชน)
3 รางวัลห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ดีเด่น
สพม. 24
4 รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ยอดเยี่ยม
สพม. 24
5 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2544 “สถานคึกษาพอเพียง 2544”

เอกสาร
หลักฐาน
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554
ของ นายพิริยะ อุทโท ผู้อานวยการโรงเรียน
ที่
ผลงานดีเด่น
1 ผู้บริหารรักการอ่าน ยอดเยี่ยม

หน่วยงาน
สพม. 24

เอกสารหลักฐาน
โล่เกียรติคุณ

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554
ของครู/บุคลากร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
1 นางสุลักขณา รัดที
นางอมรวรรณ จริตน้อม

สพฐ.

เอกสาร
หลักฐาน
เกียรติบัตร

2

สพฐ.

เกียรติบัตร

สพฐ.

เกียรติบัตร

สพฐ.

เกียรติบัตร

สพม. 24
มูลนิธิโทเรฯ
สพม. 24
สพม. 24
สพม. 24
สพม. 24
สพม. 24
สพม. 24

เกียรติบัตร
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ

ที่

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล

ผลงานดีเด่น

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
นายวินัย ศรีตระการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง
ระดับชั้น ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
นายก้องเกียรติ ทองแดง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง
ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
นายกิตติภัค ไพศาล
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง
นายอภิชาติ เฉลิมชาติ
กิจกรรม โครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
นางลมโชย ด่านขุนทด
ครูรักการอ่าน ยอดเยี่ยม
นางยุภาพร ผลสว่าง
รางวัลชมเชย การศึกษาวิทยาศาสตร์
นางรจนา อินเหล่าใหญ่
ครูสอนดี กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางวราภรณ์ แสบงบาล ครูสอนดี กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายประวิตร อนุสุริยา
ครูสอนดี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี ครูสอนดี กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางปานใจ โพธิ์หล้า
ครูสอนดี กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร ครูสอนดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน่วยงาน

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554
ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ที่

ชื่อ – สกุล

1 น.ส.เพชรรัตน์ ศรีเมือง

ผลงานดีเด่น

นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ
2 น.ส.พิมลพรรณ การสอาด เหรียญเงิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
น.ส.ชลลดา อุ่นบุญเรืองน.ส. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ศรัณยา พิศมัย
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
3 น.ส.สุภัสสร วันชูพริ้ง
เหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554
4 น.ส.ปิยะวรรณ จันทร์เสนา เหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
ประจาปีการศึกษา 2554
5 นายธเรศ สนธิรักษ์
เหรียญทอง กิจกรรมโครงงานหุ่นยนต์
นายอภิสิทธิ์ รันรอด
ระดับชั้น ม.4-6
นายพนัส เยี่ยมศิริ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
น.ส.อริสา มานพ
61 ประจาปีการศึกษา 2554
6 ด.ช.ชาญชัย ใจศิริ
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ด.ช.วรวุฒิ ศรีดาว
ระดับชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ด.ช.ทรงพล พิริยะโสภณจิตต์ ปีการศึกษา 2554
7 นายนพเดช อาษาพา
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
นายภาณุพงษ์ กาญจนวรางกูร ระดับชั้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นายภานุเดช ยี่สารพัฒน์
นักเรียน ปีการศึกษา 2554
8 ด.ช.วัชระ โยธานี
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ด.ช.อติราช อาริสาโพธิ์
ระดับ ชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ด.ช.ปัญญาวัฒน์ ธรรมประชา ปีการศึกษา 2554
9 นายวัชรพงษ์ วงษ์ไชยา
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
นายพนัส เยี่ยมศิริ
ระดับ ชั้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นายนเรศ โพธะศรี
นักเรียน ปีการศึกษา 2554
10 ด.ช.นครินทร์ ตังคณิตานนท์ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ใน
ด.ช.นิติธร ไชยทองศรี
ชีวิตประจาวัน ระดับชั้น ม.ต้น งาน
ด.ช.ภานุพงษ์ แสงส่อง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

หน่วยงาน

เอกสาร
หลักฐาน
สพฐ./ธนาคาร เกียรติบัตร
ออมสิน
สพฐ.
เกียรติบัตร
สพฐ.

เกียรติบัตร

สพฐ.

เกียรติบัตร

สพฐ.

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

ที่

ชื่อ – สกุล

รางวัลชมเชยการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.2
รางวัลชมเชยการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.3
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแสดงตลก
ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2554

สสวท.

เอกสาร
หลักฐาน
หนังสือรับรอง

สสวท.

หนังสือรับรอง

สพม. 24

เกียรติบัตร

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์
สั้น ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2554

สพม. 24

เกียรติบัตร

ชนะเลิศเหรียญทอง การค้นหาอัจฉริยะภาพ สพม. 24
ทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์
สพม. 24
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

เกียรติบัตร

17 น.ส.นรารัตน์ รินทราช

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

สพม. 24

เกียรติบัตร

18 ด.ญ.สุดารัตน์ โพธิ์วิพุทธ

ชนะเลิศเหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

สพม. 24

เกียรติบัตร

สพม. 24

เกียรติบัตร

11 ด.ญ.กนกวรรณ ไขรัศมี
12 ด.ญ.กาญจนาพร แสนชมพู
13 นายภานุเดช ยีส่ ารพัฒน์
นายอภิสิทธิ์ การวิลัย
นายอดิศักดิ์ สุวรรณโคด

นายพิพัฒน์พงษ์ ประกอบแก้ว

นายพุทธา อนันตะภักดิ
14 นายนวพล แสนปากดี
นายบุญทวี บุญเอก
นายบารมี จริตน้อม
ด.ญ.กัญญารัตน์ บุตรผา
ด.ญ.ธนภรณ์ กั้วมาลา
15 นายวิทยา กั้วพิสมัย
นายนนทลักษณ์ พลหนาด

16 ด.ญ.อารัญญา แซ่ลี

ด.ญ.สุมลทา ภูเต้านิล
ด.ญ.มนัศญา สาราญมนต์

ด.ช.วีระยุทธ ดุพงษ์

19 น.ส.คุณัญญา ไขขุนทด
นายกรวิทย์ จงมีสัตย์
น.ส.กฤติยา ใยสีมา
20 ด.ญ.กนิษฐา จารุสานต์

22 ด.ญอรุณลักษณ์ ฆารละออง

ผลงานดีเด่น

หน่วยงาน

บริษัทท็อป
เทสท์ เซ็น
เตอร์ จากัด
สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัด บริษัทท็อป
กาฬสินธุ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
เทสท์ เซ็น
เตอร์ จากัด

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

ที่

ชื่อ – สกุล

23 ด.ญ.กชพร วงศ์ปัญญา

24 ด.ช.ณฐพล สุดธิใจ

25 นายสุพัฒน์ จิตรทัศ

26 นางสาวพลอยรุ้ง พรมเจริญ

27 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ

ผลงานดีเด่น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬากอล์ฟ การแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 4
“มหาสารคามเกมส์”
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเทควันโด
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 45-48 กิโลกรัม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “สกลนคร
เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเทควันโด
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 45-48 กิโลกรัม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “สกลนคร
เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเทควันโด
ประเภทพุ่มเซ่ คู่ผสม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “สกลนคร
เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเทควันโด
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 45-48 กิโลกรัม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “สกลนคร
เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

หน่วยงาน

เอกสาร
หลักฐาน
เกียรติบัตร

กรมพลศึกษา
กระทรวง
ท่องเที่ยวและ
กีฬา
การกีฬาแห่ง เกียรติบัตร
ประเทศไทย
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

