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บทที ่ 1 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 

1.   ข้อมูลพื้นฐาน    
 1.1  ประวัติสถานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พุทธศักราช 2497    จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
ครูคนแรก คือ นางเรณู  ภาษะฐิติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เดิมสังกัดกองการศึกษา
พิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2520 เปลี่ยนมาสังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และในเดือนตุลาคม พุทธศักราช   2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  เดือนกรกฎาคม  ปีพุทธศักราช 2546  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีเข้าพรรษาประเพณีบุญกฐิน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 50 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 15 อาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย ครอบครัวละ 200,000 บาท/ปี 

  1.2  ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 34/1 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0 4333 2334 โทรสาร 0 4323 6579   
e-mail :  anubankk.sc@gmail.com   website :  www.anubankhonkaen.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีพ้ืนที่ทั้งหมดจำนวน 7 ไร่  2  งาน  94 ตารางวา   

2. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ( วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด  3,635  คน 

• เพศชาย    จำนวน  ......1,835.......  คน เพศหญิง  จำนวน ........1,800.........  คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 189 168 357 10 
อนุบาล 3 190 169 359 10 

รวมนักเรียนปฐมวัย 379 337 716 20 

 

http://www.anubankhonkaen.ac.th/
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2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น (ต่อ) 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่ 1 240 235 475 10 
ประถมศึกษาปีที่ 2 245 261 506 10 
ประถมศึกษาปีที่ 3 248 245 493 10 
ประถมศึกษาปีที่ 4 249 237 486 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 250 239 489 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 224 246 470 10 

รวมนักเรียนขั้นพื้นฐาน 1,456 1,463 2,919 60 
รวมนักเรียนทั้งหมด 1,835 1,800 3,635 80 
 
 

 
  

2.1 จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

 

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
1. นักเรียนเรียนรวม   5 0.14 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    -- -- 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  

- ด้านวิชาการ 
- ด้านกีฬา 
- ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
2,597 

97 
48 

 
71.14 
26.69 
13.20 

4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

-- -- 

      

 

 

 

( ที่มาจากระบบ DMC โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ) 
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2.3  จำนวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ    

 
(ที่มาข้อมูลด้านการอ่าน การเขียน  ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มบริหารวิชาการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนตกซ้ำชั้น  - - 
2. นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30  วันตลอดปี

การศึกษา   
- - 

3. นักเรียนออกกลางคัน    - - 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง 

4.1 ด้านการอ่าน 
1) การอ่านออกเสียง 
2) การอ่านรู้เรื่อง 

4.2 ด้านการเขียน 
1) การเขียนคำ 
2) การเขียนประโยคและเขียนเรื่อง 

 
 

10 
48 
 

40 
17 

 
 
 
 
 
 
 

5. อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................   
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2562   ( วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ) 
       บุคลากรทั้งหมด.......231.......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ 
ในตำแหน่ง 

ช 
  

ญ 
  

ร 
  

ต่ำ
กว่า 
ป.
ตรี 

ป. 
ตรี 
  

สูง
กว่า 
ป.ตรี 

น้อย
กว่า 
30 
ปี 

30-
50 
ปี 

  

มากกว่า 
50 ปี 

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10-
20 ปี 
  

มากกว่า 
20 ปี 

ผู้อำนวยการ 1   1     1     1     1 
รองผู้อำนวยการ 3   3     3   1 2   1 2 
ข้าราชการครู 19 122 141   64 77 5 37 99 7 34 100 

รวม 23 122 145 0 64 81 5 38 102 7 35 103 
บุคลากรทางการศึกษา   1 1   1     1   1     
พนักงานราชการ (ครู) 
(ของรัฐ) 1   1   1     1   1     

ลูกจ้างประจำ(ของรัฐ)     0                   
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(ของรัฐ)   1 1   1     1   1     

อัตราจ้างคอม/วิทย์/คณิต/
ดนตรี (งบโรงเรียน) 8 3 11   11     11   11     

ครูอัตราจ้าง (อนุบาล) 
(งบโรงเรียน)   16 16 12 4   1 13 2 5 6 1 

ครูอัตราจ้าง E.P. 
(งบโรงเรียน) 3 10 13   13   8 5   13     

ครูต่างประเทศ (งบโรงเรียน) 5 9 14   14     7 7 14     
ครูภาษาจีน (งบโรงเรียน)   4 4   4   4     4     
ลูกจ้างชัว่คราว (ของรัฐ) 1   1 1       1   1     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ของรัฐ)   1 1   1   1     1     
ลูกจ้างชัว่คราว(งบโรงเรียน) 9 7 16 16     3 12 1 15 1   
ลูกจ้าง(งบโรงเรียน)
สำนักงาน  7 7  7   6 1 5 2  

รวม 27 59 87 29 56 1 17 58 11 72 13 1 
รวม 50 180 231 29 120 82 22 96 113 79 48 104 

รวมทั้งสิ้น 231 231 231 231 

( ที่มาจากกลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2562 ) 
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4. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายเอกราช  ช่างเหลา ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 นายทรงยศ  ชัยมงคล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 พระครูวินัยธรสุวรรณ  สุวณโณ ดร. กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
4 พระครูธรรมภิสมัย ผศ.ดร. กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
5 นายเสกสรร  เรืองศิริปิยกุล กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
6 นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี กรรมการ ผู้แทนครู 
7 นางเทียมจันทร์  แสงทอง กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
8 นายสรายุทธ  อาจศรี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายทวีศักดิ์  พาภักดี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายเดโช  ประแดงปุย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายธณาวุธ  ก้อนใจจิตร กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12 นายณรงฤทธิ์  ภูไพรศิริศาล กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 
13 นายสุรนนท์  นนทปะ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นางอนัญพร  พูลนิติพร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์ กรรมการและ 

เลขานุการ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 



6 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

5. ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปีการศึกษา 2562 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 ดร.วิชัย  เทียมประชา ประธานเครือข่าย 
2 นายณกรณ์  วิริยสถิตย์กุล รองประธานเครือข่าย 
3 นางจิตติมา  บุษบงก์ รองประธานเครือข่าย 
4 นางสาวอรัญญา  สันทา เหรัญญิก 
5 นายสมบุญ  สวัสดิ์พีระ ประชาสัมพันธ์ 
6 นางสาววชริราภรณ์  ชินแสง กรรมการ 
7 นางสาวเพลินพิศ  โคตสวรรค์ กรรมการ 
8 นายวัลลภัฎร ์ บุญบำรุง กรรมการ 
9 นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ กรรมการ 
10 นายพิชิต  วรรณราช กรรมการ 
11 นางจิราภรณ์  สุขไทย กรรมการ 
12 พ.ต.ต.พงษ์ระวี  อ่อนเฉลียง กรรมการ 
13 ร.ต.ต.สำราญ  วงคำชาว กรรมการ 
14 นายปิยพงศ์  มีสะอาด กรรมการ 
15 นางสาวสลิตา  ธาราวด ี กรรมการและเลขานุการ 
16 นางจินตนา  ศรีสงค์ ครู ผู้ประสานงาน 
17 นางบุญญาภัทร  วงษา ครู ผู้ประสานงาน 
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6.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2562 
   6.1 อาคารเรียน  7  หลัง  แบ่งเป็นห้องเรียน  80   ห้อง   
 6.2 อาคารประกอบ 5 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1  หลัง 

6.3 ห้องประกอบ/ห้องปฏิบัติการพิเศษ ดังนี้ 
ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จำนวนห้อง 
1 ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคาร 50 ปี 1 
2 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ อาคาร 50 ปี 1 
3 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล อาคาร 50 ปี 1 
4 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคาร 50 ปี 1 
5 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาคาร 1 1 
6 ห้องการเงินและพัสดุ อาคาร 50 ปี 1 
7 ห้องธุรการ อาคาร 50 ปี 1 
8 ห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 50 ปี 1 
9 ห้องวัดผล ประเมินผล อาคาร 50 ปี 1 
10 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 50 ปี 1 
11 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย อาคาร 1 1 
12 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 1 
13 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 2 1 
14 ห้องปฏิบัติการครูชั้น ป.4 อาคาร 2 1 
15 ห้องเรียนสีเขยีว กฟผ. อาคาร 2 1 
16 ห้องประชุมบัวเหนือน้ำ อาคาร 3 1 
17 ห้องพักครูชาวต่างชาติ อาคาร 3 3 
18 ห้องปฏิบัติการโครงการ English Program  อาคาร 4 2 
19 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/E-classroom/ICT อาคาร 2,4,5,7 4 
20 ห้องอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 1 
21 ห้องศูนย์เผยแพร่ 5 ส.  ปตท.  อาคาร 4 1 
22 ห้องปฏิบัติการครูสาย ป. 5,ป. 6 อาคาร 5 2 
23 ห้องสมุด/ห้องสมุดโครงการ English Program อาคาร 3,5 2 
24 ห้องนักเรียนเรียนร่วม อาคาร 5 1 
25 ห้องปฏิบัติการ Open Approach / Lesson Study อาคาร 5 1 
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6.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จำนวนห้อง 

26 ห้องพักครูสายชั้น ป.1-2 อาคาร 6 2 
27 ห้องฝึกทักษะทางด้านดนตรี อาคารประกอบ 5 
28 ห้องพยาบาล / แนะแนว อาคารประกอบ 1 
29 ห้องอาเซียน อาคาร 7 1 
30 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 7 1 
31 ห้องพักครูสายชั้น ป. 3 อาคาร 7 1 
32 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 1 
33 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 2 
34 ห้องดนตรีไทย อาคารประกอบ 1 
35 ห้องศิลปะ อาคารประกอบ 1 

 
 
7.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 2562 

ปีงบประมาณ  2562 – 2563  (พ.ค. 62  – เม.ย. 63) 
7.1  รายรับ   จำนวน  55,572,564 บาท  ที่นำมาจัดสรรดังนี้ 

  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ   เป็นเงิน  8,397,610  บาท   แยกเป็น 
    -  หมวดเงินอุดหนุน  เป็นเงิน  6,703,700  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 12.06) 
    -  หมวดเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  1,693,910  บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.05) 
    -  เงินเหลือจ่ายปีเก่า (ปีการศึกษา 2561) เป็นเงิน   12,294,704.36 บาท  

     (คิดเป็นร้อยละ 22.12) 
  2)  เงินรายได้สถานศึกษา ได้รับเงินจากผู้ปกครอง จำแนกได้ดังนี้  
    - โครงการห้องเรียนพิเศษ English program  เป็นเงิน  18,271,400  บาท 
                         (คิดเป็นร้อยละ  32.88) 
    - โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
                         เป็นเงิน  5,500,950 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 9.90) 
    - เงินรายได้สถานศึกษาท่ีเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง 11,107,900 บาท(คิดเป็นร้อยละ 19.99) 
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7.2  ทรัพยากรที่จำเป็น 
  1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด...124...เครื่อง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวน...124....เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ..........21...........เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน...........103...........เครื่อง 
  2)  ห้องสมุด..........2............หอ้ง 
   - ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน.....1.....ห้อง สภาพการใช้งาน....พอใช้..... 
   - ห้องสมุดโครงการ English Program……1…..ห้อง สภาพการใช้งาน....ดี..... 
  3)  ห้องวิทยาศาสตร์.........2..........ห้อง 
   สภาพการใช้งาน...ดี.... (ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 
                 

 

 
 
 



10 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

8. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการ
บริหาร ดังนี้ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล
และดำเนนิการเทียบโอนผล
การเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

1. การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอตั้งงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. การจัดทำแผนการใช้จา่ยเงิน
ตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวนิัย
และการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 

1. การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจยัเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5. การจัดการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

นายพิชัย  สังฆพันธ์ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สภานักเรียน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

8. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 
8. การนิเทศการศึกษา 
9. การแนะแนว 
10. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
11. การส่งเสริมชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
12. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 
13. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
14. การจัดทำระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
15. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
16. การพัฒนาสื่อ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
7. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 
8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
9. การวางแผนพัสดุ 
10. การกำหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
11. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 
12. การจัดหาพัสดุ 
13. การควบคุมดูแล
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
14. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
15. การเบิกเงินจากคลัง 
16. การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 
17. การนำเงินส่งคลัง 
18. การจัดทำบัญชีการเงิน 
19. การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน 
20. การจัดทำหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 

10. การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 
10. การออกจากราชการ 
11. การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัติ 
12. การจัดทำบัญชีรายชื่อ
และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
14. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
15. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
16. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
17. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
18. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

10. การจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การปะชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล 
องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
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9.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุด/ห้องสมุดโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
3 ห้องเรียนอินเทอร์เน็ต ICT โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
4 ห้องโสตทัศนศึกษา (สถานีข่าว) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
6 ห้องศิลปะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
7 ห้องศูนย์ปฏิบัติการทางลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
8 ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
9 ห้องศูนย์สื่อระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
10 ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
11 สวนหย่อมนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
12 ห้องสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
13 สวนสมุนไพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
14 ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
15 ห้องดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
16 ห้องดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
17 ห้องนาฎศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
18 ห้องขับร้องเพลงสากล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
19 ห้องศูนย์เผยแพร่  5 ส. ปตท. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
20 น้ำตกวังบัวบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
21 ร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
22 ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
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9.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยูข่องแหล่งเรียนรู้ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุดสวนรัชดานสุรณ์ สวนรัชดานสุรณ์ อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 
 

2 อุทยานการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
4 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
5 ค่ายวิชาการปา่ไม้ที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
6 วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
7 โฮงมนูมังขอนแก่น บึงแก่นนคร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
8 บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
19 วัดศรีสว่างโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
10 ศาลเจ้าปงึเถ่า กง – ม่า  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
11 ศูนย์วัฒนธรรมไทย จนี ขอนแก่น หนานหนิง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
12 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาล

ขอนแก่น 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

13 วัดโพธิ์โนนทนั อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
14 ห้องสมุดประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
15 สวนสาธารณะบึงทุ่งสรา้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
16 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
17 คณะวิทยาศาสตร์และสถานีตรวจอากาศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 
 

18 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 

29 ศูนย์สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 

20 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 

21 สถาบนัขงจื่อ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 

22 กองพันทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
23 มณฑลทหาราบกที่ 23 ค่ายศรพีัชรินทร ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
24 อพชว. เคลื่อนที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้

นานาชาติขอนแก่น KICE 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

25 วัดป่าแสงอรุณ   ตำบลพระลบั อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
26 วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
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9.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (ต่อ) 
          

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ หมายเหตุ 
27 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
28 ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
29 สหกรณ์โคนม ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
30 โรงไฟฟ้าน้ำพอง  เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์   

จังหวัดขอนแก่น 
 

31 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
32 สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  
33 พระธาตุขามแก่น อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  
34 อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
35 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษาร้อยเอ็ด 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

36 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
37 วัดหลวงพ่อพระใส อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
38 วัดมฤคทายวัน  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  
39 ศาลาแก้วกู่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
40 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
41 ค่าย English Camp ป.1-ป.6 อำเภอเมือง จังหวัดเลย  
42 ค่ายวิชาการ  GIFTED อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
43 ค่ายวิชาการ  GIFTED  เพ-ลาเพลิน  จังหวัดบุรีรัมย์  
44 ค่ายวิชาการ  GIFTED อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
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10.   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 10.1   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. เมื่อวันที่ 4-5 และ 8 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2554 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด ผู้เข้าประเมิน 
จำนวน  5  คน มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสาม
ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 

10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
(   )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ....98.78....คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ........ดีมาก.......... 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..12...ตวับ่งชี้ ได้แก่ .....1-12...... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..-...ตวับ่งชี ้ได้แก่ .........-......... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .......-........... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .......-........... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน..-..ตัวบ่งชี ้ได้แก่...-…. 
   10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
(   )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .........88.47.......คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ..........ดี...... 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..11..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .....1-4,6-12..... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .........-......... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน..1..ตวับ่งชี้ ได้แก่ ......5......... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..ตวับ่งชี้ ได้แก่ .......-........... 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จำนวน..-..ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ....-.... 
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11.  สรุปผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2562   
11.1  ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา  (ด้านนักเรียน ผู้บริหาร  ครู  สถานศึกษา และ Best  Practices)   

นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 
11.1.1 ด้านนักเรียน  
1) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 

 
ลำดับ 

ที ่
วิชาคณิตศาสตร์ 

ชื่อ - สกุล 
ห้อง ลำดับ 

ที ่
วิชาภาษาอังกฤษ 

ชื่อ - สกุล 
ห้อง 

1 เด็กชายกัญจน์ มณีรอด ป.6/1 1 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชังคะนารถ ป.6/9 
2 เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร ป.6/8 2 เด็กชายกานต์ สดศิริ ป.6/9 
3 เด็กชายคณพศ คำสุวรรณ์ ป.6/8 3 เด็กหญิงชนัญชิดา เมทนีโสธร ป.6/9 
4 เด็กชายณฐกร หนิเธาว ์ ป.6/9 4 เด็กชายปานเทพ เถกิงโชติมนต์ ป.6/10 
5 เด็กชายพศิน เหล่าชุมเทพ ป.6/10 5 เด็กชายศิละส์ เบ็พพ์เลอร์ ป.6/10 

 
   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2  2nd Thailand 
English Online Contest by EOL 
System 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์    
เด็กชายเกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร  
 

ป.5/9 E.P 
ป.5/9 E.P. 

 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2  2nd Thailand 
English Online Contest by EOL 
System 

ถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
พร้อมเกียรติ

บัตร 

เด็กชายหาญชัย ชัยประเสริฐ 
เด็กชายธนณัฏฐ์ วัฒนชัยยงค์   

ป.6/10 E.P. 
ป.6/10 E.P. 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันคณิตศาสตร์แก้โจทยป์ัญหา
สไตล์ญีปุ่่น(Sakamoto Method) ของ
สถาบนั One 2 ONE Math School 
ได้ลำดับที่ 8 ของระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 (จากนักเรียนที่เข้าสอบ 
ทั้งประเทศ) 

เหรียญเงิน 
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กชายกิตินันท์  ธนาคุณ        ป.3/3 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกวิสรา  สุมามาลย์     ป.6/10 E.P 

กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์   
เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา  

ป.6/7 
ป.6/7 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุน่            
เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง   
เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง   

ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 

กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายนิจิพนธ์  หิรัญนุเคราะห์  
เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว   

ป.6/8 
ป.6/7 

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับ ป.4 

เหรียญทอง เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเสนเด็กหญิง
กันยกร  แสนแก้ว  
เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ ์  
เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวสด  

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 

กิจกรรมการแข่งขันการบรรเลง 
วงเคร่ืองสายวงเล็กระดับ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 
 

เด็กหญิงสิริญาพร  กันทรพิพิธ  
 

ป.6/3 

กิจกรรมการแข่งกิจกรรม 
สภานักเรียน  ระดบั ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกัญญภัส  ราชสุวอ  
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำสีแก้ว  
เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ  
เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง  
เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ  
เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมพ์แสง  
เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพชร  
เด็กหญิงสิริยากร  โชคลา             
เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์             
เด็กชายเจษบดนิทร์  เพียทา  

ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/7 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

กิจกรรมการแข่งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  
ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง  
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร  
เด็กหญิงปภาวรินท์  ติยะโคตร  

ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์  ป.5/7 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับ ป.1-ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงณชภัทร เจียมศิริกาญจน์  
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณ 
 

ป.3/10 E.P. 
ป.3/10 E.P. 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายวงศพัทธ์ กวีก้องเกียรติ  
เด็กหญิงเจริญพิรยาทวี ชัยจุฑานนท์  
 

ป.5/9 E.P. 
ป.5/9 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันการบรรเลง 
วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงทัตพร  วีระพงษ์   
เด็กชายธิติสรณ์  เวียงดินดำ  
เด็กชายธีรัตม์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร  
เด็กหญิงพลอยไพลิน  คุยสี  
เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ  
เด็กหญิงศิริฉาย  ใจหมั่น   
เด็กหญิงสรมณีย์  มีบุญเปี่ยม  
เด็กหญิงเยาวนุช  โนนทิง            

ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/4 
ป.5/6 
ป.5/4 
ป.5/1 
ป.5/3 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2  2nd THAILAND 
English Online Contest by EOL 
System 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์    
เด็กชายเกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร 
 

ป.5/9 E.P 
ป.5/9 E.P. 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2  2nd THAILAND 
English Online Contest by EOL 
System 

ถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กชายหาญชัย  ชัยประเสริฐ   
เด็กชายธนณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค ์  
 

ป.6/10 E.P 
ป.6/10 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 ปี  

เหรียญทอง เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤษธนา  
 

ป.3/10 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์  ป.3/7 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันกีฬาเทควันโด UBON 
OPEN TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP 2019 
ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ถ้วยรางวัล
นักกีฬา 

ยอดเยี่ยม 2 
เหรียญทอง  
1 เหรียญเงิน  

1 เหรียญ
ทองแดง 
 พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กหญิงอรชพร  ชัยบัง        ป.4/9 E.P. 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 

เหรียญทอง เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล    
เด็กหชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ        
เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย        
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม     
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดร        
เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด      

ป.4/10 E.P.
ป.4/7 

ป.5/9 E.P. 
ป.5/9 E.P. 

ป.5/8 
ป.5/7 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 

เหรียญทอง เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ  
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสะอาด 
เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย  
เด็กชายกฤตวิทย์  ลมลูลตรี  
เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ 
 

ป.4/8 
ป.5/10 E.P. 

ป.5/7 
ป.4/7 
ป.4/7 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

เหรียญเงิน เด็กชายภคิน  ขุมทอง        
เด็กหญิงอรชพร  ชัยบัง        
เด็กชายกริน  นิลคูหา   
เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศี   
เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง   
เดก็หญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสร  
เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท   
เด็กหญิงนวภัทร  เสนาคำ       
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ   
เด็กชายปิยะนัฐกาญ  ข้อยุ่น  
เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา     
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี  
เด็กชายรณกร  นามสีลี   
เด็กชายศิลป์ศรุตต์  วรรณวิจิตร  
เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก   
เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง   

ป.4/9 E.P.
ป.4/9 E.P. 

ป.5/8 
ป.5/7 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 

ป.5/10 E.P.
ป.5/7 
ป.5/8 

ป.5/9 E.P.
ป.5/8 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/8 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์  
เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม  
เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง  
เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น  
เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา   
เด็กชายเกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร  
เด็กชายชิติพัทธ์  พลเยี่ยม   
เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทสุทา  
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์       
เด็กหญิงปิยนาถ  จันทร์เสี่ยน        
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล 
เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณราชู         
เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า              
เด็กหญิงศศิประภา  ชำนาญ          
เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี             
เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์              
เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ             

ป.4/8 
ป.4/7 
ป.4/8 
ป.4/7 
ป.4/7 

ป.5/9 E.P. 
ป.5/7 

ป.5/10 E.P. 
ป.5/9 E.P. 
ป.5/10 E.P. 
ป.5/10 E.P. 

ป.5/7 
ป.5/10 E.P. 

ป.5/7 
ป.5/2 
ป.5/8 

ป.5/10 E.P. 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขัน GH Bank  ยุวชน – 
เยาวชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมีความสามารถ ในการคว้า
รางวัลอันทรงเกียรติได้ในครั้งนี้ 
ได้รับรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน  2562
ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี  

รองชนะเลิศ 
อันดับ1 

เด็กหญิงรัชนีกร สิริมณีกร              ป.2/6 

สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำ
ประเทศไทย INTERNATIONAL  
MATHEMATICS  CONTEST  
UNION  THAILAND  
SECRETARIAT  จากการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 
เพ่ือค้นหาอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

-รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
-เหรียญ
ทองแดง 
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล      ป.5/9 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69   
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ป.4-ป.6  

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช     
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม      
เด็กหญิงพักตร์พิมล   เทพศรี     

ป.3/8  
ป.3/10 E.P.

ป.3/8 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

เดก็หญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา  
 

ป.4/10 E.P. 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  ป.4-ป.6  

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์    ป.4/9 E.P. 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ป.1-ป.6 

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญรส     ป.3/3 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 

ชนะเลิศ  
อันดับ 1 

ระดับเหรียญ
ทอง 

เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิมสน    ป.3/10 E.P. 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3    รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับเหรียญ
ทอง 

เด็กหญิงณชภัทร เจียมศิริกาญจน์  
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย  
 

ป.3/9 E.P.
ป.3/9 E.P. 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.4-ป.6   

เหรียญทอง เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ          
เด็กชายรณกร   นามสีลี               
เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง            

ป.5/7 
ป.6/7 
ป.6/7 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ชุมนุมราษฏร์    
เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง            
เด็กหญิงประสิตา   จันทร์ฉาย         
 

ป.4/7 
ป.6/8 
ป.6/8 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ ์          
เด็กชายศิวศักย์   อาจศึก             
 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง             

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ป.4-ป.6    

เหรียญทอง เด็กชายกฤษณพล   บรรจงจิต       
เด็กชายณัฐกรณ์  แสนราษฏร์        
เด็กชายวาสุเทพ  ตรีเนตร          

ป.5/5 
ป.5/5 
ป.5/1 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6    

เหรียญทอง เด็กชายภาณุวัฒน์  พานสมบูรณ์     
เด็กชายวศิน   ตีระสุชัย               

ป.6/7 
ป.6/7 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทอง ด็กหญิงชญานิศ   ศรีบุรินทร์         
เด็กหญิงณัฐกมล   ขจรศร ี           
เด็กหญิงศศิลดา   เรืองจิต            
เด็กหญิงอภิชญา  บุญน้อม          

ป.3/1 
ป.3/4 
ป.3/2 
ป.3/3 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงกัญญานุช   กองจันทร์ดี    
เด็กหญิงกานต์ชนา   อุปโคตร       
เด็กหญิงนันท์นภัส  สีระ              
เด็กหญิงปภัสราภรณ์   หมั่นเดช    
เด็กหญิงอรกัญญา   อินบุญญา     

ป.5/3 
ป.5/5 
ป.5/5 
ป.5/2 
ป.5/2 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงสรมณีย์   มีบุญเปี่ยม        ป.6/1 
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงกานต์พิชชา   บุญนาน      ป.6/6 
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงพลอยไพลิน   คุยสี          ป.6/6 
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายธีรัตม์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร    ป.6/5 

การแข่งขันการบรรเลง 
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6  

เหรียญทอง เด็กหญิงกมลลักษณ์   ยะอัมพันธุ์    
เด็กหญิงกานต์พิชชา   บุญนาน       
เด็กหญิงทัตพร   วีระพงษ์             
เด็กชายธีรัตม์พสิษฐ์   เหล่าศศิธร    
เด็กหญิงนิรากร   ร้ายสูงเนิน         
เด็กหญิงพลอยไพลิน   คุยสี          
เด็กชายพุทธิพงศ ์  อนุภาพ          
เด็กหญิงสรมณีย์   มีบุญเปี่ยม       
เด็กหญิงเยาวนุช   โนนทิง           

ป.6/5 
ป.6/6 
ป.6/3 
ป.6/5 
ป.5/2 
ป.6/6 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/1 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

การประกวดขับขานประสานเสียง  
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงกชกร  สอนเพ็ง            
เด็กหญิงกมลชนก  ลิ้มวานิชย์      
เด็กชายกรกฤตานน  ยศพล        
เด็กหญิงกรภัค  จันทร์พูล           
เด็กชายกฤตยชญ์  เพ็งรัตน์         
เด็กหญิงวรกร  ศรีฉันทะมิตร       
เด็กหญิงกุลณัฐดา  อุประ           
เด็กชายคณพศ  อ่างศิลา            
เด็กหญิงธิญาดา  เดชรัตน์          
เด็กชายชินวัตร  เอื้อกูลวราวัฒน์    
เด็กหญิงฐิตินันท์  ใสโม้               

ป.6/1 
ป.5/1 
ป.6/1 
ป.6/4 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/6 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 

การประกวดขับขานประสานเสียง  
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงกัลยกร  นุชประยูร         
เด็กหญิงณัชชา  พฤกษะศรี         
เด็กชายณัฐดนัย   มหาโชติ          
เด็กหญิงณัฐิตา  สมภักดี             
เด็กหญิงอาภาดา  ผิวแดง           
เด็กชายตันติกร  โยทองยศ          
เด็กหญิงธันย์ชนก  จังพล           
เด็กหญิงบุญญิสา  กันสุทธิ          
เด็กหญิงปภัสรา   แก้วมะ          
เด็กชายปารุสก์  เหรียญทอง        
เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  พรนพรัตน์    
เด็กชายพัทธวัฒน์   ทับบุญ          
เด็กหญิงมญัญชยา   แก้วศิริ         
เด็กชายยุทธพงษ์   ชูพันธ์            
เด็กชายวชิรกฤษฎิ์  สรรพิทยากุล   
เด็กชายวชิรพล  ศิริวัจนพร           
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แสนจันทร์วิจิตร  

ป.6/4 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/5 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/4 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/3 
ป.6/1 
ป.6/3 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับของ
รางวัล 

ชื่อ-สกุล ชั้น 

  เด็กหญิงศศิประภา   โม้ชัย            
เด็กชายศักดิธัช  เชื้อสวย              
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิลปชัย           
เด็กชายสรชัย  นิยะนุช                
เด็กชายอัครวัฒน์  หันไชยุงวา        
เด็กหญิงสุธีมา   อวบสำอางค์        
อธิธัช   ธนภรสุวรรณ        
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีแนว       
เด็กหญิงโชติมณี  ชมนาวัง            
เด็กชายโพธิเศรษฐ์  นันทะวงษ์      

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/3 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/4 
ป.6/1 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6  

เหรียญทอง เด็กหญิงพิชามญช์  เศวตสุวรรณ  
 

ป.6/9 E.P. 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competitionป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายกิตติภพ  สมศรี                
 

ป.6/5 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริสานต์   
เด็กหญิงทิพย์นาฏ  ตรีศิริเนตร  

ป.5/9 E.P. 
ป.5/9 E.P. 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ป.1-ป.6   

เหรียญทอง เด็กหญิงชญาภา   อินสมเชื้อ          
เด็กหญิงปภาวรินทร์   สุราสา         
เด็กหญิงพัทธนันท์   ยะร ี             
เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี      
เด็กชายวรินทร   อรรคฮาด           
เด็กหญิงศิริภา   ทาศรีภู               
เด็กชายสุกฤษฎิ์   เฉยไสย             
เด็กหญิงสุภาวดี   สาอ่อน             
เด็กชายเนตทรดล   ผุยชา            
เด็กหญิงโกลัญญา   ถาดวิจิตร       

ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
ป.4-ป.6 
 

เหรียญทอง เด็กหญิงตฏิตา   แนบสนิท            
เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์        
เด็กหญิงศศิประภา   ทิพย์มนตรี      

ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง 
(โปงลาง) ป.1-ป.6 
 

เหรียญทอง เด็กหญิงกชพรรณ  หนูแท่น         
เด็กหญิงกมลชนก   ศรีน้อยขาว    
เด็กชายกิตติ์ธวัช  ลาอ่อน            
เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ     
เด็กชายคณินท์   สวนอยู่             
เด็กหญิงคีตา   นีสันเทียะ            
เด็กหญิงจิราธิป   นามมุงคุณ        
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูศรีโสม         
เด็กหญิงณัฏฐิรัตน์   ยศพล          
เด็กหญิงณัฐชยา   หมอแพทย์      
เด็กชายณัฐนันท์  อุทัยกาญจนกุล  
เด็กหญิงทิพกฤตา   นาเมืองรักษ์   
เด็กชายธีรภัทร  รัชตเวชกุล         
เด็กหญิงนริศรา   โล้ลา              
เด็กหญิงบุณยนุช   เหลาหา         
เด็กชายปุณณเมธ  บุตรโพธิ์         
เด็กหญิงพรศิกานต์  คำทอก         
เด็กชายพัฒนพงศ์   ขันสุวรรณา    
เด็กหญิงพิชชาภา   วันตา           
เด็กชายพุทธิกนก  เข็มพิลา         
เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง          
เด็กชายภูริพัฒน์  ราชา              

ป.5/4 
ป.6/2 
ป.4/1 
ป.6/6 
ป.4/1 
ป.5/5 
ป.6/1 
ป.5/3 
ป.5/5 
ป.5/5 
ป.6/6 
ป.4/6 
ป.6/2 
ป.6/4 
ป.6/3 
ป.6/6 
ป.5/4 
ป.6/4 
ป.6/1 
ป.6/1 

ป.4/9 E.P. 
ป.6/3 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง 
(โปงลาง) ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายวรวรรษ  ตาเสาร์            
เด็กหญิงศราสินี  นาคคำ             
เด็กชายศาสตรา  ดาแก้ว            
เด็กชายศุภสิทธิ์   หาดแก้ว          
เด็กหญิงสุพิชญา   อินทรโก         
เด็กหญิงสุภาวดี   วงศ์สง่า          
เด็กหญิงอัยลดา   สุดงูเหลือม      
เด็กชายเจษฎา  สุนประสพ        

ป.4/1 
ป.6/1 
ป.3/3 
ป.6/6 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.5/2 
ป.6/3 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

เหรียญเงิน เดก็หญิงปัณณรัตน์  อระดี         
เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท             
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร     

ป.3/7 
ป.3/7 

ป.3/9 E.P. 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายธีรภัทร   ตรงเมธีรัตน์    ป.6/9 E.P. 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6   เหรียญเงิน เด็กชายวริศ  คำสุข                  ป.6/2 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6  เหรียญเงิน เด็กชายพีรพล  สิทธิมาตย์          ป.5/2 
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน เด็กหญิงทัตพร   วีระพงษ์           ป.6/3 
การแข่งขันเดี่ยวขิม๗หย่อง ป.1-ป.6 เหรียญเงิน เด็กหญิงเยาวนุช   โนนทิง          ป.6/1 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกฤตยากร   โรจนชาลี     
เด็กหญิงกัลยรัตน์   ดาทุมมา      
เด็กหญิงจุติภัทร   ละน้อย          
เด็กหญิงชุติกาญจน์   แก้วบุญเรือง  
เด็กหญิงณหทัย  ชัยคำเบ็ญ         
 เด็กหญิงบัณณิตา  กระดานราช     
เด็กหญิงประภาศิริ   ทองนาม       
เด็กหญิงปราณปรียา  โสบุญมา     
 เด็กหญิงพรนัชชา   เอียวชัยพร     
เด็กหญิงมนปรียา  ศรีฉันทะมิตร     
เด็กหญิงศริสา   สมศรี                 
เด็กหญิงศุภิสรา   พรมคำน้อย  

ป.6/1 
ป.5/1 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/3 
ป.6/4 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ 
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติอ่อน         
เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์      
เด็กหญิงสิริลดา  จินดา               

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายพัฒนพงศ ์ ขันสุวรรณา       ป.6/4 

ASMO THAI SCIENCE &MATH 
COMPETITION 2019 โครงการ 
การแข่งขัน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2019  
โดย ASMO THAI  วิชาวิทยาศาสตร์ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกันยกร  สอนสะอาด         
เด็กชายอมฤทธิ์  ศิริคำ            
 

ป.4/7 
ป.6/9 E.P. 

ASMO THAI SCIENCE &MATH 
COMPETITION 2019 โครงการ 
การแข่งขัน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2019 โดย 
ASMO THAI  วิชาวิทยาศาสตร์ 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย       
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม   
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลมสอาด  
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล  
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์  

ป.6/9 E.P. 
ป.6/10 E.P. 
ป.6/10 E.P. 
ป.6/10 E.P. 
ป.6/10 E.P. 

The Secandary Educational 
Seruice Area Office 27 of the 
11 th Jest of English 
Traficiency (RW.TEP.2019  
Run ly Fareign Language 
Department, Roi-Et Wittayalai 
School On July 23,2019 

เหรียญทอง เด็กหญิงธัญระดี  หอประเสริฐวงศ์    
 

ป.6/10 E.P. 

การแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน  
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การ
ประกวด SPORT – DANCE FOR 
THE QUEEN NAVARA Number 
One Contest    ทีม G-Dragon 

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

ด.ช.ณัฐวัตร  ขจรศรี                 ป.4/6 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันออกกำลังกายประกอบ 
ดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
Sponsor Thailand 
Championship 2019 
ณ จังหวัดชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ
อันดันที่ 1
พร้อมถอ้ย

รางวัล
เกียรติยศ 

ด.ช.ณัฐวัตร  ขจรศรี                  
ด.ญ.บุรัสกร  ปั่นพินิจ                

ป.4/6 
ป.6/3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 - กิจกรรมการแข่งขันนัก
อ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการมองเห็น  
ป.1 – ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญรส        ป.3/3 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ป.1 – ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา  
 

ป.5/10 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ป.4 – ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์  ป.5/9 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromto speech) ป.1 – ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิมสน      ป.4/10 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ป.1 – ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญงิณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์    
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย     

ป.4/9 E.P. 
ป.4/9 E.P. 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช        
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี         
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม          

ป.6/7 
ป.6/8 

ป.6/10 E.P. 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันขันทางด้านวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา  
2562 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอบการแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

เหรียญทอง เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ        
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสะอาด      
เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร   
เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ           
เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย         
เด็กชายชิติพัทธ์  พลเยี่ยม              
เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี          
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีนะวัฒน์          
เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย               
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์          
เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ             
เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ        

ป.5/7 
ป.6/9 E.P. 
ป.6/10 E.P. 

ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 

ป.6/9 E.P. 
ป.6/9 E.P. 
ป.6/9 E.P. 
ป.6/10 E.P. 
ป.6/9 E.P. 

การแข่งขันขันทางด้านวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา  
2562 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอบการแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

เหรียญเงิน เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย         
เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์        
เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์        
เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต              
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล  
เด็กชายวริศ  คำสุข                     
เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก               
เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์              
เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ                
เด็กชายอริยะ  พรพิชิตโยธิน           

ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/7 

ป.6/10 E.P. 
ป.6/2 
ป.6/7 
ป.6/8 

ป.6/9 E.P. 
ป.6/3 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เข้าแข่งขัน 
รอบเจียระไน

เพชร 

เด็กชายธนวรรน์  คทาเหม            
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช        
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี          
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์      
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร       
เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี            
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล  

ป.6/10 E.P. 
ป.6/7 
ป.6/8 

ป.3/10 E.P. 
ป.3/9 E.P. 

ป.3/7 
ป.6/10 E.P. 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ได้จัดการแข่งขันขันทางด้านวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา  
2562 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอบการแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

เหรียญทอง เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์         
เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล       
เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี                 
เด็กชายภคิน  ขุมทอง                 
เด็กชายกริน  นิลคูหา                  
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร         
เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง            
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช         
เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์           
เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์    
เดก็ชายธีรภัทร  อัดโดดดร            
เด็กชายปรเมศ  ชัยวงษ์                
เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา         
เด็กชายพงศภร  แสงชารี               
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี           
เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์         
เด็กชายศรัชดล  วีรโพธิ์พงศ์          

ป.4/10 E.P. 
ป.5/9 E.P. 

ป.5/7 
ป.5/10 E.P. 

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 

ป.6/10 E.P. 
ป.6/8 
ป.6/8 

ป.6/10 E.P. 
ป.6/8 
ป.6/8 

ป.6/9 E.P. 
ป.6/10 E.P. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที ่69 กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ป.4 – ป.6  

เหรียญเงิน เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช        
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี          
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม    
 

ป.6/7 
ป.6/8 

ป.6/10 E.P. 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันลีลาศ ยุวชน ผู้อาวุโส 
และผู้สูงอายุ ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ณ 
ศาลาดุสิกาลัย สวนจิตรลดา โดย
สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย  
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับประเทศไทย โดย
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
ถ้วยรางวัล  

ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 

เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ   ป.3/9 E.P. 

การแข่งขันลีลาศการกุศล ณ  
จังหวัดขอนแก่น จัดโดย  
สมาคมลีลาสแห่งประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2562 

ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ  

พร้อมเหรียญ
รางวัล 

6 เหรียญทอง 

เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ     
เด็กชายจิรัชย์ชา  ขวาแซ้น             

ป.3/9 E.P. 
ป.3/9 E.P. 

แข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงด้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  
12 – 15 มิถุนายน 2562  

เหรียญเงิน เด็กหญิงสิรินดา  ไพคำนาม            
เด็กหญิงสุภิสรา โสประดิษฐ์           
เด็กหญิงศุภัสรา โรจน์เจริญ            
เด็กหญิงกชพร  ไชยยงค์                
เด็กหญิงเฮเลน ชาลิสา ราฟเฟอร์ตี้    
 

ป.1/9 E.P. 
ป.2/8 
ป.3/3 

ป.3/9 E.P. 
ป.4/6 

 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ คลาส CG ชนะเลิศพร้อม
เหรียญทอง 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู                
 

ป.6/7 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ คลาส CG รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

พร้อมเหรียญ
เงิน 

เด็กหญิงภัทราภรณ์  วันทวี            
  

ป.5/3 

 
 
 
 
 



33 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

 
   2) ดา้นนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

แข่งขันเทควันโดรายการ 
TERMINAL 21 KORAT 
TAEKWONDO OPEN 2019 ครั้งที่ 
1 ณ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ 
เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 
ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช 
และได้เข้าร่วมโครงการ ARI 
YOUNG SENSATION 2019 BY 
THE CRYSTAL 

เหรียญทอง เด็กชายธีรัช  โปยขุนทด             ป.2/6 

โครงการ “โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศให้
ก้าวไปสู่ความเป็นกีฬานานาชาติ” 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 
2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จาก
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น 
และสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี 

เหรียญทอง เด็กชายธีรวัฒน์ คฤหัสถ์                
เด็กชายพีรวิชญ์  ภิรมย์กิจ             
เด็กชายชาติตการณ์  ศรีฉันทะมิตร   
เด็กชายรัชชานนท์  โสมาบุตร         
เด็กชายอานุภาพ  อุดม                 
เด็กชายปถมพงศ์  เกาะสิงห์           
เด็กชายปวเรศ ศิริวงศ์ไพศาล          
เด็กชายพัชรพล  อรรถมาศ            
เด็กชายชินพัฒน์  ศรีเหลืองนอก      
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ประจง             
เด็กชายนนทกร  สุภรัมย์               
เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว              
เด็กชายภูณกฤษ พีระศิริ                
เด็กชายมงคลธรรมมารัตน์ พระโคตร 
เด็กชายคณิศร  หมู่แสนกอ             

ป.4/5 
ป.5/4 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.4/6 
ป.6/4 
ป.4/2 
ป.6/4 
ป.5/3 
ป.5/4 
ป.5/5 
ป.5/5 
ป.5/6 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขัน Zone 3 Taekwondo 
LEAGUE 2019 ชิงถ้วยรางวัล
ผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภาค 3  

เหรียญทอง เด็กหญิงชยุดา  ศรีสองคอน     ป.4/9 E.P. 

การแข่งขัน TGA – SINGHA 
JUNIOR GOLF Ranking 2019-
2020 

เหรียญทอง เด็กชายนาบุญ รักษาเคน       
 

ป.4/9  E.P. 

การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม ...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 
ประจำปีการศึกษา 2562                                                       

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงศมนพรพรหม จันทร์เจริญ  
 

ป.3/3 

การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม ...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 
ประจำปีการศึกษา 2562                                                       

ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เด็กหญิงเบญญาภา มณีวรรณ        
 

ป.6/7 

CERTIFICATE has participated 
in 2nd Gymnastika by PP Club 
Rhythmic Gymnastics 
Competiton on 3 August 2019 

เหรียญทอง 
1 เหรียญ 

เงิน 2 เหรียญ 
ทองแดง 1 

เหรียญ 

เด็กหญิงศุภิสรา โสประดิษฐ์          
 
 

ป.2/8 

1 เหรียญ
ทองแดง 

 

เด็กหญิงกชพร  ไชยยงค์          ป.3/9 E.P. 

1 เหรียญเงิน 
2 เหรียญ 
ทองแดง 

 

เด็กหญิงเฮเลน ชาลิสา ราฟเฟอร์ตี้    
 

ป.4/6 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันยิมนาสติกระดับประเทศ
(ประเภททักษะร่างกาย)  รางวัล
มหาเทพศิลป์เยาวชนไทยตัวอย่าง
ยอดเยี่ยม 2019  ณ โรงละครเดอะ
บาซาร์เธียเตอร์ สวนลุมรัชดา โดยที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

เหรียญทอง เด็กชายจิรัชย์ชา ขวาแซ้น        ป.3/9 E.P. 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
การศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสว่าง        ป.3/9 E.P. 

การแข่งขันคณิตคิดเร็วและ
ภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 20/2562 จัดโดยสมาคม 
PAMA THAILAND เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัล 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 

คณิตคิดเร็ว
และ 

เหรียญทอง 

เด็กชายหระภัทร  ลีชัยวัฒน์      ป.2/9 E.P. 

ถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงระวีวรรณ  บุตรโคตร         ป.1/7 

เหรียญทอง 
คณิตคิดเร็ว 

เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  มรกตศรีวรรณ   ป.1/4 

เหรียญทอง 
คณิตคิดเร็ว 

เด็กหญิงธมนภัทร  ชูพินิจ             ป.1/2 

เหรียญทอง 
คณิตคิดเร็ว 

เด็กชายเทพทัต  บุญเพ็ง               ป.1/7 

เหรียญทอง 
คณิตคิดเร็ว 

เด็กหญิงนราภัทร  บุษราคัม           ป.1/4 
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2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชือ่-สกุล ชั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ทำการจัดสอบวัด
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2562 และประกาศผลผู้ที่
สอบได้คะแนนเต็มร้อย ในวันที่  30 
เมษายน 2562 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 

(Literacy) 

เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์         ป.4/8 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Literacyและ 
Numeracy 

เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์   ป.4/10 E.P. 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย   ป.4/7 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา       ป.4/10 E.P. 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายธนกร  ศรีชมภู               
 

ป.4/8 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์             
 

ป.4/7 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายพาทิศ  บุตรมา               
 

ป.4/7 
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   2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ทำการจัดสอบวัด
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 และ
ประกาศผลผู้ที่สอบได้คะแนน 
เต็มร้อย ในวันที่  30 เมษายน 2562 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี               ป.4/5 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายธนกร  ศรีชมภู               
 

ป.4/8 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์            
  
 

ป.4/7 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กชายพาทิศ  บุตรมา               
 

ป.4/7 
 

คะแนนเต็ม
ร้อยด้านภาษา 
Numeracy 

เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี               ป.4/5 

การประกวด MISTER&MISSTEEN 
THAILAND 2019 รุ่นอายุ 7 – 10 
ปี ณ  PALA DIUM HALL 
ICONSIAM เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2562 
 

ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ   

มงกุฎ พร้อม
สายสะพาย   

เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตน์วงศ์กุล     ป.5/4 

กิจกรรมการแข่งขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6  
ปีการศึกษา 2562 
 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง
อันดับที่ 1 

เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤษธนา  
 

ป.6/10 E.P. 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6  
ปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง
อันดับที่ 1 

เด็กชายธนกฤต  มานะศรี ป.6 
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3) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับภาค ปีการศึกษา 2562  
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ป.1-3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงอชิรญา   นิติพัฒนาภิรักษ์  ป.3 

การแช่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-6 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์   ป.6 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงปนัดดา  โครตพจน์ 
เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพักตร์ 
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสง 

ป.6 
ป.6 
ป.6 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 
ป.4-6 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ 
เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา 

ป.6 
ป.6 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 เหรียญ
ทองแดง 

เด็กชายณัฏฐพล   โคตรพจน์ ป.6 

การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3 เหรียญทอง เด็กหญิงภัทรภร  โพธิสม ป.3 
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6 เหรียญทอง เด็กชายชยางกูร   รำพึง ป.6 
การแช่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

เหรียญเงนิ เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเฮือง 
เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง 
เด็กหญิงอธิรญา   กุลโรจนวรากร 

ป.6 
ป.6 
ป.6 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 เหรียญทอง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผาพันธ์ 
เด็กหญิงชญาภา  ศรีบุญเรือง 
เด็กหญิงนิษฐกานต์  วุฒิพิสิทธิกุล 
เด็กหญิงบัวมณฑา ติสาระพันธ์  
เด็กหญงิวดีกานดา   สร้อยหิน 

ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 เหรียญทอง เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา 
เด็กหญิงธนพร  วงศ์สละ 
เด็กหญิงนุชวรา  นาสูงชน 
เด็กหญิงพิชามณช์  บัวผัน  
เด็กหญิงอภิญญา  สืบสำราญ 

ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6  

เหรียญทอง เด็กหญิงพิชามญช์ เศวตสุวรรณ 
 

ป.6/9 E.P. 
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3) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายกิตติภพ  สมศรี  ป.6/5 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริสานต์  
เด็กหญิงทิพย์นาฏ  ตรีศิริเนตร  

ป.5/9 E.P.
ป.5/9 E.P. 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ป.1-ป.6   

เหรียญทอง เด็กหญิงชญาภา   อินสมเชื้อ        
เด็กหญิงปภาวรินทร์   สุราสา       
เด็กหญิงพัทธนันท์   ยะร ี           
เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี   
เด็กชายวรินทร   อรรคฮาด        
เด็กหญิงศิริภา   ทาศรีภู            
เด็กชายสุกฤษฎิ์   เฉยไสย         
เด็กหญิงสุภาวดี   สาอ่อน         
เด็กชายเนตทรดล   ผุยชา         
เด็กหญิงโกลัญญา   ถาดวิจิตร    

ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงตฏิตา   แนบสนิท         
เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์     
เด็กหญิงศศิประภา   ทิพย์มนตรี  

ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี         
เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท             
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร  

ป.3/7 
ป.3/7 

ป.3/9 E.P. 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายธีรภัทร   ตรงเมธีรัตน์  ป.6/9 E.P. 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6   เหรียญเงิน เด็กชายวริศ  คำสุข                ป.6/2 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เหรียญเงิน เด็กชายพีรพล  สิทธิมาตย์        ป.5/2 
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน เด็กหญิงทัตพร   วีระพงษ์        ป.6/3 
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3) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  
ระดับ ป.1-ป.3 

เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐณิชา  วนารักษ์  
เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา  
เด็กหญิงนุชวรา  นาสูงชน   
เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์เสนา  
เด็กหญิงพิชามณชุ์  บัวผัน  

ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  
ระดับ ป.4-ป.6   

เหรียญทอง เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์  
 

ป.6 

กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
ระดับ ป.4-ป.6   

เหรียญทอง เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง  
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร  
เด็กหญิงปภาวรินท์  ติยะโคตร  

ป.6 
ป.6 
ป.6 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.1-ป.3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงณชภัทรเจียมศิริกาญจน์       
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณ  

ป.3 
ป.3 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.4-ป.6   

เหรียญทอง เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ 
เด็กหญิงเจริญพิรยา  ทวีชัยจุฑานนท์ 

ป.6 
ป.6 

กิจกรรมการแข่งขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤษธนา    ป.6 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายธนภัทร  พัฒนประสิทธิ์ชัย ป.6 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจวง ป.6 

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงนวพร  เอกตาแสง ป.6 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu  Speech) ป.1-ป.3 

เหรียญทอง เด็กชายภัทรภูมิ  สุวรรณคำ ป.3 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  Speech) ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กชายศิละส์  เบ็พพ์เลอร์ ป.6 EP. 

การแข่งขันเล่านิทาน ( Story  
Telling) ป.4-ป.6 

เหรียญทอง เด็กหญิงปภาวรา  วิมลชัยฤกษ์ ป.6 EP. 

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
( ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ 

ป.6 EP. 
ป.6 

 
 
 
 



41 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

3) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  
เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 

เหรียญทอง เดก็ชายวรวรรษ  ตาเสาร์ ป.6 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน เด็กชายธนาวุฒิ  สมศรีมี ป.6 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง  
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เด็กชายธนกฤต  มานะศรี ป.6 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง 
(โปงลาง)  ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

เด็กชายกันตภณ  แสงศรีเรือง 
เด็กชายกิตติธวัช  ลาอ่อน 
เด็กชายจิรวัฒน์   คำพิลา 
เด็กชาธนกฤต  มานะศรีย 
เด็กชายธนาวุฒิ  สมศรีมี 
เด็กชายธีรภัทร  ตอพรม 
เด็กชายปิติพักตร์  สุวรรณ 
เด็กชายวรวรรษ  ตาเสาร์ 
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ประเศรษฐสุต 
เดก็ชายศุภณัฐ   กองวาจา   
เด็กหญิงณัฐณิชา   สารฤทธิ์ 
เด็กหญิงณัฐสินี    บุตรสี 
เด็กหญิงทิพยกฤตา    นาเมืองรักษ์  
เด็กหญิงปรัชญามล   ปัญทิตย์ 
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองอ่อน 
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรดีกุล 
เด็กหญิงปัทมา   คล่องดี 
เด็กหญิงปาณิสรา  รอดคำทุย 
เด็กหญิงพาขวัญ   พงษ์เสนา 
เด็กหญิงภัทรวดี   โนราช 
เด็กหญิงวราสินี   ชัวจิตร 
เด็กหญิงวริศรา   อินทวงษ์ 
เด็กหญิงศศิวิมล   สมสัย 
เด็กหญิงศิวัชญา   สุภาปัญญากุล 
เด็กหญิงสิริญฎา  ศิริโฉม 
เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล 
เด็กหญิงอินทิรา   สีลาดหา 

ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
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3) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง 
(โปงลาง)  ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

เด็กหญิงเกตน์ปภา   สุวิชัย ป.6 

 
4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562  
 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี  
พ.ศ.2562 

ใบประกาศ
เกียรติคุณ 

เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์        
เด็กชายปวรรัตน์ ภารตุ้มเหลา   
เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น        
เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง          
เด็กชายนิจิพนธ์  หิรัญนุเคราะห์  
เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว           
เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์         
เด็กชายเจษบดินทร์  เพียทา      
เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา    
เด็กชายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์      
เด็กชายภูรินทร์ ขาวสะอาด       
เด็กหญิงไอริน บุตรแสนคม        
เด็กหญิงกวิสรา สุมามาลย์         
เด็กหญิงอภิสรา คำเชียง           
เด็กหญิงกฤตพร ประจันตะเสน   
เด็กหญิงกันยากร แสนแก้ว        
เด็กหญิงจิตรานุช ประทุมวงศ์     
เด็กหญิงณิชนันท์ เขียวสด         
เด็กหญิงกัญญภัส ราชสุวอ         
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสีแก้ว       
เด็กหญิงณภัทร ธรรมวิเศษ    

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/1 
ป.6/7 

ป.6/10 E.P. 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/7 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี  
พ.ศ.2562 

ใบประกาศ
เกียรติคุณ 

เด็กหญิงบุญยาพร สีพาติ่ง          
เด็กหญิงปรานปรียา อินทโชติ      
เด็กหญิงปรายฟ้า พิมพ์แสง         
เด็กหญิงวริศรา ธนะเพชร           
เด็กหญิงสิริยากร โชคลา             
เด็กหญิงบุญธิดา สุรินทร์             
เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์  
เด็กหญิงธมลวรรณ สุขเกษม        
เด็กหญิงครองขวัญ ซาสร้อย    
เด็กหญิงสิริญาพร กันทรพิพิธ 
เด็กหญิงชินาธิป พรมชาติ          

ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.6/10 

E.P. 
ป.6/10 

E.P. 
ป.6/7 
ป.6/7 

 
เยาวชนดีเด่นเนื่อง ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์
เพ่ือเยาวชน   

ใบประกาศ
เกียรติคุณ 

เด็กหญิงปรียาภัทร สุทธิประภา       ป.6/6 

DANCE KP DANCE ACADEMY  
เนื่องในงาน STAR ON STAGE  
ประจำปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ขอนแก่น  

ถ้วยรางวัล  
รองชนะเลิศ

อันดับ 2   
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กหญิงสุนันทา ชัยรัตนวงษ์กุล       
 

ป.3/6 

การแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่น  
คัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 7 
ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่ 
 2 – 18  มิถุนายน  2562 
 

ถ้วยรางวัล 
ดาวซัลโว 

เด็กชายภัทรพล  แซ่ตั้ง               ป.5/9 E.P. 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  
“ไดโน” ขอนแก่นแชมป์แป้นชิพ  
ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 
2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ขอนแก่น   
      

ถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศ 
และรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายนนท์ปวิธ  คงกันกง        ป.4/9 E.P. 

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม 310 ประเทศไทย การแข่งขัน
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด 
ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

เกียรติบัตร 
ชนะเลิศ
อันดับ 1  
พร้อมเงิน
รางวัล 

เด็กหญิงณฐพร ธีรปรเมศวร์     
เด็กหญิงสิริวิมล หาญจริง         
เด็กชายธนบดี  ปทุมไกยะ        
 

ป.5/8 
ป.6/4 
ป.6/4 

          การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วย 
ราชทาน พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช 
           สุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่นนคร 
           แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562  
           ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนแก่นนคร 
 
                

2 เหรียญ 
ทองแดง 
ระดับ 

สายดำแดง 
 

เด็กหญิงจารุชา สุขสมบูรณ์       ป.5/7 

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดิน
เพ่ือสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า วันศรีนครินทร์มินิ
มาราธอน ครั้งที่ 20 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เหรียญทองแดง เด็กชายเดชาธร  เหลาบ้ง          ป.6/4 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

โครงการ The Best of Science xll  
(KKW) ครั้งที่ 12  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร   ป.4/8 

YAMAHA THAILAND MUSIC 
FESTIVAL 2019 ณ ห้องประชุม
กรมการปกครอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น   

เหรียญทอง เด็กหญิงกฤติยา เพ็งรัตน์           
เด็กหญิงชนินพร เกี้ยงกรม         

ป.4/7 
ป.4/7 

E-SAN TAEKWONDO LEAGUE   
การแข่งขันเทควันโดอีสานลีคแชมป์- 
เปี้ยนชิพ สนามที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น  

โล่รางวัล  
1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน  
 พร้อมเกียรติ

บัตร 

เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์        
 
 
 

ป.5/7 
 

เหรียญเงิน  
พร้อมเกียรติ

บัตร 

เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์งาม        ป.5/10 E.P. 

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดิน
เพ่ือสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า วันศรีนครินทร์มินิ
มาราธอน ครั้งที่ 20 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เหรียญทอง เด็กชายคุนานนท์  บุญประสพ     ป.4/6 

ตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับ
จังหวัด จากสโมสรไลออนส์แห่ง
ประเทศไทย (ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เกียรติบัตร
พร้อมเงิน
รางวัล 

เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูศรีโสม        
เด็กหญิงณฐพร ธีรปรเมษวร์        
เด็กหญิงปิยมน  แสนสี              

ป.6/3 
ป.6/8 
ป.6/5 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

วาดภาพสารานุกรมไทย  
ระดับจังหวัด จากสโมสรไลออนส์ 
แห่งประเทศไทย(ระดับจังหวัด) 

รางวัล 
ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เกียรติบัตร
พร้อมเงิน
รางวัล 

เด็กหญิงธารญา  พลวิเศษ          ป.5/1 

การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ขอนแก่น 
คัพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 17 
ธันวาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ  
อบจ. ขอนแก่น 
 

เหรียญเงิน 
และเหรียญ
ทองแดง 
พร้อม 

เกียรติบัตร 

เด็กหญิงปัณณ์ชนุตม์  โน๊ตศิริ       
เด็กหญิงฐิตาพร  เค้าสิม             
เด็กชายณัฐสิชฌ์  กัลยา             
เด็กชายกันตภณ  เมืองมูล          

ป.1/4 
ป.1/4 

ป.1/9 E.P. 
ป.1/9 E.P. 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ คลาส CG 
ภายใต้โครงการจัดการแข่งขัน 
ชิงชนะเลิศ  จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ 2562 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

พร้อมเหรียญ
เงิน 

เด็กหญิงภัทราภรณ์  วันทวี         ป.5/3 

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปีงบประมาณ 2562  
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
จังหวัดขอนแก่น  

ชนะเลิศ 
 

ชนะเลิศ  
ระดับเหรียญ
ทอง 2 เหรียญ  
และเหรียญ
ทองแดง 1 

เหรียญ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง   
และ  

1 เหรียญเงิน 

เด็กหญิงรัชนีกร  สิริมณีกร          
 
เด็กหญิงปณาลี แสงศาลาศรี        
 
 
 
 
 
 
เด็กชายภูตะวัน แก้วพิลา            

ป.2/7 
 

ป.3/7 
 
 
 
 
 
 

ป.1/1 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขัน Khonkaen open 
Taekwondo championship   

เหรียญทอง เด็กชายศักรินทร์ อินทร์พรมมา     
 

ป.4/2 

การแข่งขัน Taekwondo 
championship 6 July 2019 
Centralplaza khonkaen 

เหรียญทอง เด็กหญิงพรพิชญ์นรี พลบุตร        ป.4/5 

การแข่งขัน Khonkaen open 
Taekwondo championship 

เหรียญทอง เด็กหญิงทิชาพร สีกุดหล้า           ป.3/9 E.P. 

การแข่งทักษะภาษาจีน รอบ
คัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
ปีการศึกษา 2562  (ระดับจังหวัด) 

โล่รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
โล่รางวัลจาก
การแข่งขัน        
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ            
 
เด็กชายปรัชญ์  เอ้ืออังคณากุล     
เด็กชายปัญ  เอื้ออังคณากุล        
 

ป.6/8 
ป.3/10 E.P. 
ป.3/10 E.P. 

 
 
 

การแข่งขันลีลาศ ยุวชน ผู้อาวุโส  
และผู้สูงอายุระดับจังหวัด 
โดยสมเด็จพระเทพ 
พระรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

ถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศ 

 

เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ  
เด็กชายจิรัชย์ชา  ขวาแซ้น          

ป.3/9  E.P.
ป.3/9 E.P. 

การแข่งขันลีลาศการกุศล 
ณ จังหวัดขอนแก่น 

ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ  
พร้อม 

เหรียญรางวัล  
6 เหรียญทอง 

เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ  
 เด็กชายจิรัชย์ชา  ขวาแซ้น           
 

ป.3/9 E.P. 
ป.3/9 E.P. 

การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง  
1 เหรียญเงิน  

2 เหรียญ
ทองแดง   

เด็กหญิงศุภิสรา โสประดิษฐ์          
 

ป.2/8 

การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญทองแดง 
3 เหรียญ 

เด็กหญิงกชพร  ไชยยงค์        
 

ป.3/9 E.P. 
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4) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระดับ 

ของรางวัล 
ชื่อ-สกุล ชั้น 

การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญเงิน 2 
เหรียญและ

เหรียญทองแดง 
2 เหรียญ 

เด็กหญิงเฮเลน ชาลิสา ราฟเฟอร์ตี้   
 

ป.4/6 

การตอบคำถามสารานุกรมไทย  
โดย สโมสรไลออนส์ขอนแก่น  
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  
พร้อม 

เงินรางวัล 

เด็กหญิงวรณัณฐ์  สร้อยปู             
เด็กหญิงปนัดดา โคตรพจน์            
เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง               
 

ป.6/3 
ป.6/7 
ป.6/7 
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5)  นักเรียนระดับปฐมวัย  ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา ในปีการศึกษา  2562 

 
ชื่อ  สกุล ชั้น รายการ หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

ด.ช.ฐิติวฒัน์  จันทร์เลิศฤทธิ์ อบ.2/6 การแข่งขันยิมนาสติก 
CERIFICATE OF 
PATICIPATION 

Gymnostika    
by PP Club 

รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

ด.ญ.ศุภนาฎ  มาตราช อบ.2/2 การแข่งขันยิมนาสติก 
CERIFICATE OF 
PATICIPATION 

Gymnostika    
by PP Club 

รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

ด.ญ.ศุภัสรา  โสประดิษฐ์ อบ.2/8 
 

การแข่งขันยิมนาสติก 
ทักษะร่างกาย อุปกรณ์
บอล 

Gymnostika    
by PP Club 

รางวัลเหรียญเงิน, 
รางวัลเหรียญทองแดง 

 
ด.ญ.ศุภัสรา  โสประดิษฐ์ อบ.2/8 

 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ 
อายุ  4-6 ขวบ                      
ประเภททีม 

Strider  Cup 
เดอะมอลล์โคราช 

รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ญ.ศุภัสรา  โสประดิษฐ์ อบ.2/8 
 

การประกวดหนูน้อยนนพ
มาศ 

ตลาดต้นตาล รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ญ.จิราภัทร์  ศรีบัวบาล อบ.3/4 การแข่งขันกิจกรรมสร้าง
ภาพด้วยการฉีด ตัด ปะ 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 

ด.ญ.ลพัสรดา  บุญเขื่อง อบ.3/6 การแข่งขันกิจกรรมสร้าง
ภาพด้วยการฉีด ตัด ปะ 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 

ด.ญ.พัชรญา  ทะนงจิต อบ.3/7 การแข่งขันกิจกรรมสร้าง
ภาพด้วยการฉีด ตัด ปะ 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 

ด.ช.จิราธร  บุตรภู อบ.3/1 การแข่งขันกิจกรรมปั้นดิน
น้ำมัน 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

ด.ช.อิทธิพัทธิ์  ดีชัย อบ.3/8 การแข่งขันกิจกรรมปั้นดิน
น้ำมัน 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

ด.ช.สิงหนาท  แก่นจันทร อบ.3/5 การแข่งขันกิจกรรมปั้นดิน
น้ำมัน 

สพป.ขก เขต  1 รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

ด.ญ.ปภาดา  พงษ์สุพรรณ์ อบ.3/4 TO BE NUMBER ONE  
TEEN DANCERCISE 
THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2020  
รุ่น  JUMOR 

TO BE NUMBER 
ONE 

รางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1   
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 

 ผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นายสุเวศย์   บวรพาณิชย ์ - ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู

จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2563 จากจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับคุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทลูกเสือสำรอง  
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญ  
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็น “โรงเรียนต้นแบบ”  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 

2 นายสมนึก   อาจยะศรี - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทลูกเสือสำรอง  
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญ  
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็น “โรงเรียนต้นแบบ”  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 
ผู้บริหาร 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
3 นายศักดา  มุสิกวัน - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทลูกเสือสำรอง  

การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญ  
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็น “โรงเรียนต้นแบบ”  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

- โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 
ระดับปฐมวัย 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางพรเพชร  จังจรูญ - โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอนุบาล 3 ปี

การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรดนตรีสากล (MEC) ทั้ง 6 ด้าน 
2 นางพัชรินทร์  จ้อยอินทร์ - โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอนุบาล 3 ปี

การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรดนตรีสากล (MEC) ทั้ง 6 ด้าน 
3. นางวิภาภรณ์  นามโคตร - โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอนุบาล 3 ปี

การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรดนตรีสากล (MEC) ทั้ง 6 ด้าน 
4 นางวรารักษ์  รังสี - โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอนุบาล 3 ปี

การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรดนตรีสากล (MEC) ทั้ง 6 ด้าน 
5 นางชลทิชา  เทพรังสฤษฏ์ - โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอนุบาล 3 ปี

การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรดนตรีสากล (MEC) ทั้ง 6 ด้าน 
6 นางละเอียด อันประเสริฐ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 2 กจิกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

7 นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์ -   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
    อันดับ 2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย ระดับเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น B Advance  
    ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมแข่งขันจินตคณิต  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 

8 นางกรองแก้ว  อวบสำอางค์ -  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น B Advance 
ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมแข่งขันจินตคณิต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3 

9 
 
 
 
 

นางยวงพร  ศิริทองสุข -    ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น B Advance  
    ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมแข่งขันจินตคณิต  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3 
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมสร้าง 
    ภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย 
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน พัฒนาทักษะดนตรีสู่ความเป็นเลิศ 

10 นางสุนันทา  พ่อค้าช้าง -  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วม โครงการ participate in 2nd 
Gymnastic by PPClub Rhythmic Gymnastics 

 
 



53 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

 
 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี - ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นระดับชั้น ป.1 - ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   
ปีการศึกษา 2562 

2 นางจินตนา   บุษราคัม - ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

3 นางสาวณัตยพร   นารอง - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น 
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

4 นางพรสวรรค์  อ่อนมณี - ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น  
ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

5 นางสุธาสินี  เวชสวุรรณ - ครผูู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.4 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางยุพิน  โพธิ์ทอง -   เป็นผู้ชว่ยปฏิบัติงานประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ    

    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
-   ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2561 
-   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน 
    เรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2562  
-   เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  
    ครั้งที่ 16  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โรงเรียนสันติราษฎร์ 
    วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

2 นายสุรพล   คำมณีจันทร์ -   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ 
    แข่งขันเครื่องร่อน ประเภท ร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  
    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. นางสาวนิธิภรณ์  ศรีละโคตร -    ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
     อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
     ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
     ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 

16 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

4 นางชนิดาพร  คำมณีจันทร์ - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประเภทผู้สอน 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
5 นางพัชรดา  จันทร์เจริญ -   เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  

    ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โรงเรียนสันติราษฎร์ 
    วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
-   ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  
    ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 
    การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 นางวิไลวรรณ  พุกทอง -   รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน 
    คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน 
    ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 

    การศึกษา 2562  
7 นางน่านฟ้า  อินทะรังษี - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันขับขานเพลงประสานเสียง ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

-    ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
     กิจกรรมการแข่งขันวงโปงลาง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม  
     นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
     ประจำปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   
ประจำปีการศึกษา 2562 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
7 นางน่านฟ้า  อินทะรังษี - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

แข่งขันวงโปงลาง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

8 นางอัครศรี  พุกหน้า -   เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาค 
    โทรทัศน์ ไมโครโฟนไร้สาย Certificate Of Paticiration 

9 
 
 
 

นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา 
 
 
 

-   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
    อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
    (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ครั้งที่ 69  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

10 นางสาวศิริลักษณ์  ดอนตระกูล -   ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
    อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระนาด 
    ทุ้ม ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
-   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยจะเข้ ระดับชั้น  
    ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
     ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
-  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยจะเข้ ระดับชั้น  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

11 นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต -   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
    อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น 
    ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
-   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น 
    ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
-   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    กิจกรรมการแข่งขันวงโปงลาง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69  ประจำปี   
    การศึกษา 2562 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
11 นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ 

   แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.6  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 
   การศึกษา 2562  

12 นายวิทวัส  โพธิลุขา -   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
    การแข่งขันเครื่องร่อนประเภท ร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น 
    ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี  
    การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
    การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น 
    ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 
    การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
    การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น 
    ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 
     การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
    การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา  
    2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

13 นายวรพงษ์  สุรุตะโยธิน -   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ 
    แข่งขัน Crossword ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม   
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

14 นางสาวเยาวลักษณ์  ดวงทองพล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  อันดับ 
ที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางจำรัสลักษณ์  เฉลิมแสน - ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

- ครูผู้ฝึกสอน การอ่าน ฟังเสียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
     อันดับ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เป็นตัวแทนภาค     
     ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ 
     ธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี  
      2562   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ครูผู้ฝึกสอน การอ่าน ฟังเสียง ได้รับรางวัลเข้าแข่งขันรอบ

เจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 
16 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2 นางจุฬวดี  จุฬศักดิ์สกุล - ได้รับเชิญให้เป็น Reviewer menu script ของ Joumal of 
Geography,Environment and Earth Science  
International Asian Journal of Language,Literature 
and Culture Studies 

3 นางจิรัชยา  สมจร - ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

4 นางถนอมขวัญ  รัญดร - ได้รับรางวลัครูผู้ฝึกสอนนักเรียน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
จากมูลนิธิร่มฉัตร 

- ได้รับรางวลัครูผู้ฝึกสอน นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  

- (Science Show) ระดับ ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
4 นางรุ่งทิวา   โพธิ์ใต้ - - ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันท่อง

อาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 – ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

5 นางบุษบา  บุญณะโชติ - ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
เวทคณิตระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 จากมูลนิธิร่มฉัตร 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนผ่านการทดสอบ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 นางอาภรณ์  คำบุญ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

- ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัด
ขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 

7 นางปุณรวิภา  แก้วสีหาบุตร - ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1 – ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

8 นางกัญญารัตน์  สิงคเสลิต - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
9 นางวรรริภา  ศรีโยวงศ ์ - ครูผู้ฝึกสอน การอ่าน ฟังเสียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

     อันดับ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เป็นตัวแทนภาค     
     ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ 
     ธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี  
      2562   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ครูผู้ฝึกสอน การอ่าน ฟังเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  

ได้รับรางวัลชมเชย โครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี  2562   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

-  ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ   
ครั้งที่ 16 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี จากมูลนิธิร่มฉัตร 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันทอ่งอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 – ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2   

กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1 – ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2   

กิจกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
- เป็นคณะทำงานจัดการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการสอน

ภาษาประจำชาติและออกแบบหลักสูตรให้กับครูรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
10 นายอภิชาติ   วงชัยเพ็ง - ครูผู้ฝึกสอนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ จาก สำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
ระดับ ชั้น ป.1 – ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับ ชั้น ป.1 – ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

11 นางวรางคณา  บุญน้อม - ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ระดับ ชั้น ป.1 – ป.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างภาพปะติด ระดับ ชั้น ป.4 – ป.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพปะติด ระดับ ชั้น ป.1 – ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
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 11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางจินตนา  ศรีสงค์ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1  กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)  
ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษา 2562 

2 นางจิตตา  ไขขุนทด - คณะกรรมการตรวจและประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการทดสอบแข่งขันทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ ประจำปี
การศึกษา 2563 
ระดับเหรียญเงิน 
1.ด.ญ.ปาณิศา  ศรีมัญจาคีรี ป.4/3 
2.ด.ญ.ภาสุข ชัยมงมล ป.4/3 
3. ด.ช.ณัฐกฤต เทพแพง ป.4/3 
ระดับเหรียญทองแดง 
1.ด.ญ.ฐิตาภา แก้วหล้า ป.4/5 
2.ด.ช.ธาราเขต เสาร์วงศ์ ป.4/3 

3 นางชลลดา  บานนิสเตอร์ 
 

- ได้เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการและผลงานการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์  OBECQA งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School 
Symposium) 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  กิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การ
แข่งขัน Speech Competitions  ระดับชั้น ป.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
4 นายชัยยา  เมืองสนธิ์ - ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็ม

ศึกษา (Student STEM Project Contest) ณ ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย  ในงาน Thailand STEM Festival 2019 

- ครูผู้ฝึกซ้อม/สอนเสริมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
เหรียญเงินและเหรียญทองแดง  กิจกรรม ในการสอบแข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สพฐ. 

5 นางบัวลอง   นิลทวงษ์ -   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ 
    อันดับที่ 1  กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)   
    ระดับชั้น ป.4-ป.6  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่   
    ปีการศึกษา 2562 

6 นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา 
ระดับเหรียญเงิน 
1.ด.ญ.มนัสธิดา  บัวจันทร์ ป.4/3 

7 นางพิมพ์พร  ผวิขาว - ครูผู้ฝึกซ้อม/สอนเสริมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
เหรียญเงินและเหรียญทองแดง  กิจกรรม ในการสอบแข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สพฐ. 

8 นางวนดิา  ชูพันธ ์ - ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ต่อคำศัพท์ Crossword ระดับชั้น ป.4-ป.6 

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 
9 นางวภิาดา  สรณารักษ ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์  ประถมศึกษา   
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล  สพฐ. 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
10 นายอารีย์   แสนเหนือ - ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 

- กิจกรรม “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร”ครูผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัยคัพ 

- ปฏิบัติหน้าที่ในกองผสมพิธีสวนสนามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะ
ลูกเสือไทย 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

11 นางอารีรัตน์  ใจซื่อ - ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สพฐ. 
ระดับเหรียญเงิน 
1.ด.ญ.มนัสธิดา  บัวจันทร์ ป.4/3 

12 นางอุไรวัลย ์ ไมตรีแพน - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สพฐ. 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

1 นายดำรงศักดิ์  พิมหานาม 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

2 นางวานิตย์  นามศิริ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฏ  ครั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2562 

3 นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป์ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันครอสเวิร์ด 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2562 

4 นางวรพร  ดิษฐเกษร - ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2561 
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ประจำปี 2562  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดีเด่น”ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.4- ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

5 นางนันท์นภัส   
ศิริวัฒนวงค ์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

6 นางอารยา  ชำนาญไพร - ครูผู้สอนนักเรียน  งานกิจกรรมการแข่งขันในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ที ่ ชื่อ   -   สกุล รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
7 นางสาวศิวาพร  แสนสุภา 

 
 
 
 
 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขัน เอแม็ท ระดับประถมศึกษาศึกษา งาน Thailand STEM Festival 
2019 ศูนย์สะต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ปีการศึกษา 2562 

8 นางอุทัยวรรณ   
ธะนะคำมา 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปีการศึกษา 2562 

9 นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ์ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษา-พลศึกษา ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 

10 นายชาญชัย  พรมมาหลง - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้นระดับชั้นป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท web editor ระดับป 4 -ป 6 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic strip ระดับชั้นป 4-6 
- ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐานระดับชั้นป 1-6 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป 4-6 
- ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองการแข่งขัน
หุ่นยนต์สเต็ม 2019 ระดับประถมศึกษา 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางอาจารีย์  ถนอมดำรงค์ศักดิ์ -   ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

-  ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  

    สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-  ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”ประจำปีการศึกษา 2562 
-  ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  

    ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562  

2 นางศิริวัน  วรรณห้วย -   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
    กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

-  ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

-   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ระดับชั้น  

    ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

-   ครูผู้สอนนักเรียนได้มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สู่งกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 



68 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
3. นางอภิวรรณ  ดวงจันทิพย์ -  ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน เข้าประกวดการอ่านฟังเสียง  

   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 
   และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันรอบ 
   ชนะเลิศ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม....เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย  
   ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 48  
   ประจำปี 2562 
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันภาษาไทย 
   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ 
   กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
   ราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โรงเรียน 
   สันติราษฎร์วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
-  ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง     
   กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  
   ประจำปีการศึกษา 2562 

4 นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์ -   รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64  
    ประจำปี 2563 
-   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    
    กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
   ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
   ประจำปีการศึกษา 2562  

5 นายจักรพงษ์  โชติการณ์ -  ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ  
   แข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นประถมศึกษา  
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand STEM  
   Festival 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
6 นายบุญเลงิชัย   นาหวัหนอง - ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561  สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดบัชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

7 นางณภัทรกาญจน์  อสุนี  ณ  อยุธยา - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้น  
ป.4-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

 -   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการ 
     แข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ป.6 การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561  

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 

8 นางสาวกุหลาบเพชร   สมตน - ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ป.6 การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561  

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้น  
ป.4-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
9 นางสุรีพร  อิสสระวงษ์ -   รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดรางวัล 

    ทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
-   รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดรางวัล 
   ทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ณ จังหวัดนครนายก 
-  รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น “รางวัลราชภัฏอักษรา” 
-  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
    ภาษาไทย 
-  รางวัลครูดีในดวงใจ 
-  ผ่านการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC  
   AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10 นางสาวสไบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร -   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
    ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6   
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
    ปีการศึกษา 2562 
-   ครูผู้ฝึกสอนสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง     
    ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
    ปีการศึกษา 2562  

11 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร -   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
    รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การแสดงทาง 
    วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
12 นางมธุรส หอทอง -   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ 

   แข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
-   รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น”     
    ประจำปี 2563 
-   รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64  
    ประจำปี 2563 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ /รองชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับประถมศึกษา ในงาน 
Thailand STEM Festival 2019 

13 นายอภิณัฐ   นาเลาห ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ   กิจกรรมการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด / ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562  

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศประจำปี 2562  

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล  ระดับชั้น  
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2   
การแข่งขันฟุตบอล 7  คน ในงานวันเด็ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3  
การแข่งขันฟุตซอลฮ่ัวเคี้ยวคัพ ครั้งที่ 7 

- ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562  
จาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
14 นางผ่องศรี   รบไพรินทร ์ - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น   
ครั้งที่ 64  ประจำปี พ.ศ. 2563 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรม 
การแข่งขันพูดภาษาจีนเพ่ืออาชีพ  ระดับชั้น ป.4-ป.6  

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ

แข่งขันสภานักเรียน  ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 14 ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากมูลนิธิร่มฉัตร 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่ 14 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

15 นางอรวรรณ   ประมูลจักโก - ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 

- ครูผู้สอนนักเรียนที่มีคะแนนสูงระดับเหรียญทอง ในการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  
ผ่านเข้าสู่ รอบ 1 และ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
สู่สากล  สพฐ. เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
16 นางจินตนา   บริหาร - ได้รับรางวัล ลำดับที่ 2 ระดับทอง ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับ

รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำปี 2562 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
“ระดับเขตตรวจราชการ” จากกลุ่มพ้ืนที่บริหารการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 (Cluter) 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.1–ม.3 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  
ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

17 นายภควัต   โทพันธ ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ป.4-ป.6  

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
    กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ป.4-ป.6  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
 

 

11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
โครงการ E.P. 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
1 นางปวนัรัตน์  ขุนศรีรักษา - The 19th International Championship 2019  

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’Cup  
-  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที ่2 ปีการศึกษา 2562 

- 19th Pama Global Abacus & Metal Arithmetic 
Competition 

2 นางจรีพร  หมื่นแก้ว - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Math project Open House 
2019 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 12 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการเต้นแอโรบิค 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษา 2562 

3 นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต ์ - ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.1-ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา           
ปีการศึกษา 2562 

4 นางนพมาศ  จิตศักดิ ์ - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Science project Open 
House 2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Story Telling  Competition 
Open House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Singing Competition Open 
House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
โครงการ E.P. 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
5 นางวรนารถ   ไทยานนท ์ - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Science project Open 

House 2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Story Telling  Competition 
Open House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขันการท่องอาขยาน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่จังหวัดนครพนม 

6 นางสุธาสินี  เสริมนรา - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Singing Contest Open 
House 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม 
การขับร้องเพลงสากล หญิง  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

7 นางพัชรา  สนธิมุล - ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจำปี 2562  
ระดับจังหวัด 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Science project Open 
House 2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Story Telling  Competition 
Open House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขันมารยาทไทย  ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่จังหวัดนครพนม 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
โครงการ E.P. 

 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
8 นางเพชรมาลัย  จันทะมล - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Spelling Bee Open House 

2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Story Telling  Competition 
Open House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Multi skill Open House 
2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Science project Open 
House 2019 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

9 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอน 4 (4 บท)  
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกซ้อม/สอนเสริมนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง  กิจกรรม ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
สู่สากล  สพฐ. 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
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11.1.2 ด้านผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ต่อ) 
โครงการ E.P. 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 
10 นางคมคาย  เรืองเดชาวิวฒัน ์ - ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Impromptu Speech Open 

House 2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Multi skill Open House 
2019 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน 
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน 
เล่านิทาน (Story Telling)   ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

11 นางเอ้ือมพร   สุนทรพิทักษ์ - ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ 
- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน    
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป.4-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม 
การขับร้องเพลงสากล หญิง  ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

 

 


