ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพทั่วไปของอาเภอท่าคันโท
1.1.1 ประวัติความเป็นมา
จุลศักราช 1229 ปีเถาะ นพศก (พ.ศ.2410) พระยาไชยสุนทร (กิ่ง) กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 ขอตั้งบ้านโคกก าพันล า ต.ภูคนโท (ดงเข้ากรรม หรือบ้านโนนมะค่ า
หมู่ที่ 3 ต.กุงเก่า ในปัจจุบัน) เป็นเมืองของท้าวแสนบุตรอุปฮาดเกษ เป็นเจ้าเมือง ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตั้ ง เมื อ งโคกก าพั น ล า เป็ น เมื อ ง สหั ส ขั น ธ์ ให้ ท้ า วแสน เป็ น พระประชาชนบาล เจ้ า เมื อ งให้ ท้ า วพรหม
เป็นอุปฮาดให้ท้าวคาไกย น้องพระประชาชนบาล (แสน)เป็นราชวงษ์ ให้ท้าวแสงเป็นราชบุตร ขึ้นกับเมือง
กาฬสิ น ธุ์ อ าเภอท่ า คั น โท เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ป ระวั ติ ย าวนาน เป็ น ชุ ม ชนย่ อ ยที่ อ ยู่ กั น เป็ น กลุ่ ม ๆ ตามล าน้ า
ปาว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณบ้ า นโนนมะค่ า ซึ่ ง ต่ อ มาขยายใหญ่ ขึ้ น จนกลายเป็ น เมื อ งชื่ อ ว่ า
" อัตขัน ธ์ " เมืองอัตขัน ธ์ขึ้น การปกครองกับมณฑลร้อยเอ็ด ซึ่งหลวง สหั ส นิกาย (แท่ง วิชัยพล) ปกครอง
เมือง ต่อมาที่ตั้งของเมืองใต้ ย้ ายไปที่บ้ านท่าเมือง (ตาบลท่าคันโทในปัจจุบัน) หลั งจากนั้นได้ยุบรวมกั บ
เมืองแซงบาดาล ย้ ายที่ตั้งไปที่บ้ านโพนและเปลี่ยนชื่อเมือ งเป็น " สหั สขันธ์" ซึ่งต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งที่
ตาบลโพนศิลา (เขตอาเภอสหัสขันธ์ในปัจจุบัน) เมื่อประมาณ พ.ศ.2459 บ้านท่าคันโท เมื่อได้จัดตั้งเป็น
หมู่บ้ านตามลั กษณะปกครองท้องที่ และมีฐ านะเป็นตาบลด้ว ย เรียกว่า ตาบลท่าคันโท ขึ้นกับอาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย หมู่บ้านในขณะนั้น ได้แก่ บ้านท่าคันโท บ้านนาตาล บ้านยางอู้ม
บ้านท่าเมือง บ้านโนนมะค่า บ้านกุดขอนแก่น บ้านสร้างแก้ว บ้านกุงเก่า บ้านกุดจิก ตาบลท่าคันโทได้รับ
การจั ดตั้ งเป็ น กิ่ งอ าเภอ (กรณีพิ เศษ) เมื่อ วันที่ 1 ตุล าคม 2505 ประกอบด้ ว ย ต าบล 2 ตาบล คือ ต าบล
ท่ า คั น โท และต าบลโคกเครื อ และได้ รั บ การประกาศยกฐานะขึ้ น เป็ น อ าเภอ เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2508
ในช่ว งของการเกิดความขัดแย้ งในชาติ พรรคคอมมิวนิสต์แห่ งประเทศไทยได้ใช้พื้นที่ของอาเภอท่าคันโท
เป็ น เขตปฏิบั ติการในการฝึ กทหาร หาเสบี ยง และการปฏิบัติการด้านการทหาร โดยใช้พื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติดงมูลบริเวณภูโนเป็นเขตปฏิบัติการ
1.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตอาเภอท่าคันโท
อ าเภอท่ า คั น โทตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ สุ ด ของจั ง หวั ด มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ เขต
การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศ ใต้ ติดต่อกับ อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้ว ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
ทิ ศ ตะวั น ตก ติ ด ต่อ กั บ อาเภอกระนวน จัง หวั ดขอนแก่ น และอาเภอกุ ม ภวาปี จัง หวั ด
อุดรธานี
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ขนาดพื้นที่ 393.6 ตารางกิโลเมตร
จานวนประชากร 37,377 (พ.ศ. 2555)
ความหนาแน่นประชากร 94.55 คน / ตารางกิโลเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 16° 56′ 24″ เหนือ ลองจิจูดที่ 103° 14′ 40″ ตะวันออก
1.1.3 การปกครอง
อาเภอท่าคันโทแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตาบล
1. ท่าคันโท (Tha Khantho)
2. กุงเก่า (Kung Kao)
3. ยางอู้ม (Yang Um)
4. กุดจิก (Kut Chik)
5. นาตาล (Na Tan)
6. ดงสมบูรณ์ (Dong Sombun)
อาเภอท่าคันโทประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตาบลท่าคันโท ครอบคลุมพื้นที่ตาบลท่าคันโททั้งตาบลและบางส่วนของตาบลนาตาล
2. เทศบาลตาบลกุงเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลกุงเก่าทั้งตาบล
3. องค์การบริหารส่วนตาบลยางอู้ม ครอบคลุมพื้นที่ตาบลยางอู้มทั้งตาบล
4. เทศบาลตาบลกุดจิก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลกุดจิกทั้งตาบล
5. เทศบาลตาบลนาตาล ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาตาล
6. เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลดงสมบูรณ์ทั้งตาบล
1.1.4 สภาพภูมิอากาศ
อาเภอท่าคันโทมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม -มิถุนายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
1.1.5 สภาพด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้แก่ 1.การเพาะปลูก 2.เลี้ยงสัตว์ 3.ประมง
อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า
1.1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของอาเภอ
1. ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วมปนทราย ไม่ค่อยอุ้มน้า บางแห่งเป็นดินลูกรัง
2. ทรัพยากรน้า สาหรับลาน้าปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ ราษฎรได้ประโยชน์โดยตรงในการ
จับสัตว์น้า เพื่อบริโภค และจาหน่าย เป็นรายได้เสริมเข้าครัวเรือน
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1.1.7 ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
1. อ้อย
2. มันสาปะหลัง
3. ข้าว
4. โคเนื้อ
1.1.8 ธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-4387-7052
และธนาคารออมสิน
1.1.9. แหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าปาว
1.1.10 โรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่ บริษัทไทยวา จากัด (ผลิตแป้งมันสาปะหลัง)
ที่ตั้ง ตาบลนาตาล อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริษัทแป้งมันอิสาน ตั้งอยู่ที่ตาบลกุดจิก
1.1.11 คาขวัญอาเภอท่าคันโท
วนอุทยานภูพระ แดนป่าดงมูล ถิ่นบุญบั้งไฟ แหล่งผ้าลายคามาศ เมืองประวัติศาสตร์ทวารดี
พื้นที่กาเนิดไดโนเสาร์
1.2 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
1.2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) นายจรัญ มุสิกา
2) นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม
3) จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
4) นางไพรวัลย์ พลเสน
5) นางจินตนา คาก้อน
6) นายประมูล สายเสมา
7) นายสมใจ คัสกรณ์
8) นายทานอง ภูเกิดพิมพ์
9) นายสุวรรณ มูลปลา
10) นายสดใส ภูเนตร
11) นางดารุณี เสนาวัง
12) นายศรายุทธ เชื้ออัญ
13 นายนิยม สวัสดี

ผู้อานวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาแคน
ผู้อานวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนอานวย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเมืองสาราญวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคาบอนวิทยาสรรพ์
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

นายธานินทร์ วรรณสาร
นางพนาพร ภูจอมจิตร
นายพยุงค์ ทองคา
นายดาวเรือง สิงหราช
นายชาญ ยอดประทุม
นายวัลลภ ภูจอมจิตร

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)

ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังอานวยวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ผู้อานวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม

1.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท ประกอบด้วย
1.นายสุวรรณ มูลปลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์กรรมการ
2. นายวัลลภ ภูจอมจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายชาญ ยอดประทุม
ผู้อานวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
4.. นายทานอง ภูเกิดพิมพ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอานวย
กรรมการ
5. นางจินตนา คาก้อน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
กรรมการ
6. นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม ผูอ้ านวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
กรรมการ
7. นายสดใส ภูเนตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
กรรมการ
8 นายจรัญ มุสิกา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
กรรมการ
9. นายดาวเรือง สิงหราช
ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
กรรมการ
10. นายศรายุทธ เชื้ออัญ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
กรรมการ
11. นายนิยม สวัสดี
ผู้อานวยการโรงเรียนคาบอนวิทยาสรรพ์
กรรมการ
12. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
กรรมการ
13. นางพนาพร ภูจอมจิตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงบังอานวยวิทย์
กรรมการ
14. นายพยุงค์ ทองคา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ

5

15.นายประมูล สายเสมา
16. นางไพรวัลย์ พลเสน
17. นางดารุณี เสนาวัง
18. นายธานินทร์ วรรณสาร
19. นายสมใจ คัสกรณ์
20 นายฉัตรชัย ดวงแก้ว

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาแคน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเมืองสาราญวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง ฯ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข
ครูโรงเรียนบ้านหนองแซง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขนุการ

1.3 ครูวิชาการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษาฯ

ประธานกรรมการ
นายจรัญ มุสิกา
จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
นายวัลลภ ภูจอมจิตร
นายสดใส ภูเนตร
นายธานินทร์ วรรณสาร
นายพยุงค์ ทองคา
นายดาวเรือง สิงหราช

กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ ภูสดศรี
นางสาวกมลชนก ศรีโทมี
นางสาวออนอนุมา ศาสตรา
นางยวนใย เหมโส
นางสาวบุผาสวรรณ์ น้อยนิล
นายสุริยา ไชยศรีหา
นางกรรณิการ์ พงษ์พูล

โรงเรียน
บ้านหนองแซง
ขอนแก่นวิทยาเสริม
กุดจิกวิทยาคาร
ท่าคันโทวิทยายน
บ้านโนนอานวย
ยางอู้มวิทยาคาร
บ้านหนองแซง

6

การงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย

นายนิยม สวัสดี
นายศรายุทธ เชื้ออัญ
นางพนาพร ภูจอมจิตร

นางสาวนฤมาศ เกชิต
นายชัยชนะ บุญโชติ
นางทองสุข ภูถมดี

ชุมชนกุงเก่าฯ
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
นาตาลวิทยาคม

7

1.5 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท

นายทานอง ภูเกิดพิมพ์
รองประธานกรรมการ

นายจรัญ มุสิกา
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
2. นายวัลลภ ภูจอมจิตร
3. นายพยุงค์ ทองคา
4. จ.ส.อ.สุพจน์ แฝงศรีจันทร์

นายสุเนตร ทองคา
รองประธานฯ ฝ่ายบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบุคคล
1. นายดารง เสนาวัง
2. นายชาญ ยอดประทุม

นายสุวรรณ มูลปลา
รองประธานกรรมการ

นายสดใส ภูเนตร
รองประธานฯ ฝ่ายงบประมาณ

นายดาวเรือง สิงหราช
รองประธานฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1. นายนิยม สวัสดี
2. นางพนาพร ภูจอมจิตร

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
1. นายศรายุทธ เชื้ออัญ
2. นายเกษม ศรีสุธรรม
3 นายประหยัด วงศ์สุพรหม
4. นายเดชา บุญศรไชย
5. นางดารุณี เสนาวัง

8
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2.1 การจัดการศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอาเภอท่าคันโท
2.1.1 ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ตาบลท่าคันโท อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2.1.2 โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท ประกอบด้วย
โรงเรีย นสังกัดของรัฐบาล19 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
2.1.2.1 โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียน
บ้านหนองแซง
ท่าคันโทวิทยายน
ยางอู้มวิทยาคาร
ขอนแก่นวิทยาเสริม
กุดจิกวิทยาคาร
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
บ้านโนนอานวย
ดงบังอานวยวิทย์
นาตาลวิทยาคม
ดงสวรรค์อุดมมิตร
บ้านโคกกลาง
ท่าเมืองสาราญวิทย์
บ้านแสนสุข
บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
บ้านคาแคน
คาบอนวิทยาสรรพ์
บ้านชัยศรีสุข

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อ. 1-2
ป.1-6
ม.1-3
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2.1.2.2 โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
จานวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย
ที่
1
2

โรงเรียน
รุ่งรัศมีเดชาวิทย์
อนุบาลพรวิรุฬห์

เตรียมอนุบาล



ระดับชั้นที่เปิดสอน
อ. 1-3
ป.1-6





ม.1-3



2.2 สภาพการจัดการศึกษา
2.2.1 ด้านปริมาณ
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอ าเภอท่ า คั น โท จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษา
ของภาครัฐ จานวน 19 โรงเรียน สถานศึกษาของภาคเอกชน จานวน 2 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 268 คน นักเรียน จานวน 3318 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

11

12

13

จานวนนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558)
ที่

โรงเรียน

1 บ้านหนองแซง
2 ท่าคันโทวิทยายน
3 ยางอูม้ วิทยาคาร
4 ขอนแก่นวิทยาเสริม
5 กุดจิกวิทยาคาร
6 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
7 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
8 บ้านโนนอานวย
9 ดงบังอานวยวิทย์
10 นาตาลวิทยาคม
11 ดงสวรรค์อดุ มมิตร
12 บ้านโคกกลาง
13 ท่าเมืองสาราญวิทย์
14 บ้านแสนสุข
15 บ้านเกิง้ (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)
16 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
17 บ้านคาแคน
18 คาบอนวิทยาสรรพ์
19 บ้านชัยศรีสขุ
20 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)
21 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์
22 อนุบาลพรวิรุฬห์
รวม

อ.1

อ.2

อ.3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย
-

หญิง
-

21
17
10
11
11
8
10
7
10

20
10
10
14
17
12
8
10
12

20
21
17
10
14
8
9
16
18

26
17
10
11
7
14
10
9
13

8

9

11

9

9
6

8
5

3
10

6
5

4

6

5

2

4
1

4
3

4
5

2
1

0

2

4

4

2
3

3
4

2
5

1
4

13

16

20

29

22

27

27
182

32
205

42
244

38
218

34
56

23
50

รวมทัง้ หมด
ชาย หญิง
41
46
38
27
27
20
21
25
25
24
16
26
19
18
23
19
28
25
19
18
12
14
16
10
0
0
9
8
8
6
6
4
4
6
4
4
8
8
0
0
55
72
103
93
482
473

รวม
87
65
47
46
49
42
37
42
53
37
26
26
0
17
14
10
10
8
16
0
127
196
955

14

จานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน
บ้านหนองแซง
ท่าคันโทวิทยายน
ยางอูม้ วิทยาคาร
ขอนแก่นวิทยาเสริม
กุดจิกวิทยาคาร
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมทัง้ หมด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
31 17 31 24 26 22 19 22 27 24 32 26 166 135 301
16 21 22 22 20 21 22 29 28 33 30 29 138 155 293
12 9 15 15 13 20 16 21 18 23 13 15 87 103 190
15 9 12 12 15 14 15 18 16 8 14 19 87 80 167
12 15 21 18 14 10 19 11 10 15 24 12 100 81 181
3 4 13 17 8 6 11 5 6 7 4 11 45 50 95
13 6 4 10 3 10 10 16 13 9 14 7 57 58 115

6
13
10
6
2

13
12
15
8
3

6
9
8
4
13

10
13
12
6
9

19
16
9
5
7

12
5
8
10
6

12
10
8
9
11

8 10 13 8 11 61
7 6 3 10 9 64
9 10 9 12 14 57
9 2 5 4 10 30
4 7 3 3 6 43

4
15 บ้านเกิง้ (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) 3
2
16 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
17 บ้านคาแคน
2
0
18 คาบอนวิทยาสรรพ์
2
19 บ้านชัยศรีสขุ

4
0
3
2
1
2

3
4
1
4
1
5

5
0
1
2
4
2

7
3
4
1
4
1

6
2
4
6
3
2

4
9
5
2
2
6

4
1
3
1
3
2

8 บ้านโนนอานวย
9 ดงบังอานวยวิทย์
10 นาตาลวิทยาคม
11 ดงสวรรค์อดุ มมิตร
12 บ้านโคกกลาง
13 ท่าเมืองสาราญวิทย์
14 บ้านแสนสุข

20 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)
21 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์
22 อนุบาลพรวิรุฬห์

รวม

5
8
2
3
4
2

2
2
1
1
0
5

67 128
49 113
67 124

48 78
31 74
0 0 0
25 23 48

2 2
2 6 29 11 40
2 10 16 22 38
7 2 19 14 33
3 2 14 13 27
4 1 20 14 34

0 0 0
23 24 20 11 17 12 10 12 8 9 2 4 80 72 152
44 32 27 43 27 32 28 23 28 29 32 22 186 181 367

219 200 223 236 219 211 228 208 213 201 222 218 1,324 1,274 2,598

15

จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558)

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

รวมทัง้ หมด
หญิง

1 บ้านหนองแซง

26

24

33

19

35

13

94

56

150

2 ท่าคันโทวิทยายน

30

10

28

18

52

28

110

56

166

3 ยางอูม้ วิทยาคาร

18

7

19

15

15

17

52

39

91

4 ขอนแก่นวิทยาเสริม

23

13

12

14

20

16

55

43

98

5 กุดจิกวิทยาคาร

13

13

11

14

12

9

36

36

72

6 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ

15

16

20

21

13

3

48

40

88

7 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

8

2

5

4

-

-

13

6

19

8 อนุบาลพรวิรุฬห์

24

27

25

17

20

29

69

73

142

157

112

153

122

167

115

477

349

826

ที่

โรงเรียน

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

รวม
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2.2.2 ด้านคุณภาพ
2.2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้

ที่

โรงเรียน

สมศ.รอบ 2
รับรอง

สมศ.รอบ 3

ไม่รับรอง

รับรอง

ไม่รับรอง

1 บ้านหนองแซง





2 ท่าคันโทวิทยายน





3 ยางอู้มวิทยาคาร





4 ขอนแก่นวิทยาเสริม





5 กุดจิกวิทยาคาร



6 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ





7 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์





8 บ้านโนนอานวย





9 ดงบังอานวยวิทย์





10 นาตาลวิทยาคม





11 ดงสวรรค์อุดมมิตร





12 บ้านโคกกลาง





13 ท่าเมืองสาราญวิทย์



14 บ้านแสนสุข








15 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)





16 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง





17 บ้านคาแคน



18 คาบอนวิทยาสรรพ์
19 บ้านชัยศรีสุข




20 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์
21 อนุบาลพรวิรุฬห์









17

2.2.2.2 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558
ผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บ้านหนองแซง
ท่าคันโทวิทยายน
ยางอูม้ วิทยาคาร
ขอนแก่นวิทยาเสริม
กุดจิกวิทยาคาร
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
บ้านโนนอานวย
ดงบังอานวยวิทย์
นาตาลวิทยาคม
ดงสวรรค์อดุ มมิตร
บ้านโคกกลาง
ท่าเมืองสาราญวิทย์
บ้านแสนสุข
บ้านเกิง้ (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
บ้านคาแคน
คาบอนวิทยาสรรพ์
บ้านชัยศรีสขุ
มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)
รุ่งรัศมีเดชาวิทย์
อนุบาลพรวิรุฬห์
รวม

เฉลีย่

จานวนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลี่ย
(คน)
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

57
54
28
26
26
15
18
19
19
26
11
9

45.26
42.92
38.57
44.23
44.33
39.17
40.97
47.33
54.85
42.38
53.13
40.42

42.37
38.89
41.43
37.31
40.19
42.50
33.33
48.33
41.18
29.29
38.46
33.33

38.46
36.75
27.77
36.94
42.69
37.13
37.44
47.13
36.18
35.75
47.65
32.35

42.04
44.30
31.96
42.46
43.15
36.67
42.47
51.60
48.71
40.57
46.29
43.33

28.20
36.39
33.75
32.60
29.52
28.96
34.03
37.33
31.32
31.55
29.69
29.58

39.27
39.85
34.70
38.71
39.98
36.89
37.65
46.34
42.45
35.91
43.04
35.80

4
8
10
7
5
5

45.63
51.50
53.75
46.43
41.50
54.17

57.50
37.00
51.50
53.57
32.00
46.67

41.25
32.50
50.20
44.86
39.60
57.83

50.50
49.20
53.20
44.00
39.60
59.33

34.38
32.50
36.75
30.71
28.50
37.50

45.85
40.54
49.08
43.91
36.24
51.10

6
54
407

46.67
45.19
918.40
45.92

44.17
32.31
821.33
41.07

46.83
42.37
811.68
40.58

46.33
43.48
899.19
44.96

30.83 42.97
34.68 39.61
648.77 819.87
32.44 40.99

ผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ที่

จานวนนักเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้
เฉลีย่
(คน)
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

1 บ้านหนองแซง

34

39.88

27.48

30.88

37.65

25.53

32.28

2 ท่าคันโทวิทยายน

57

35.68

23.65

28.14

35.12

26.88

29.89

3 ยางอูม้ วิทยาคาร

25

40.04

39.20

27.44

27.39

32.64

33.34

4 ขอนแก่นวิทยาเสริม

34

40.29

28.00

32.00

37.82

23.35

32.29

5 กุดจิกวิทยาคาร

20

33.35

25.56

31.20

32.70

24.60

29.48

6 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ

9

33.38

26.90

31.00

31.00

28.25

30.11

7 อนุบาลพรวิรุฬห์

49

39.69

26.02

33.02

40.33

25.31

32.87

228

262.31

196.81

213.68

242.01

186.56

220.27

37.47

28.12

30.53

34.57

26.65

31.47

รวม
เฉลีย่

2.3 ผลงานและกิจกรรม
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โรงเรียนต่างๆ ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท ดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายจนประสบผลสาเร็จ ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แยกตามโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านหนองแซง
ผลงาน

กิจกรรม

ผลงานโรงเรียน
1. รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ 1. การปั้นตามจินตนาการ
รัตนราชสุดา
2. การพัฒนาทักษะวอลเลย์บอล
2. รางวัลโรงเรียน 3 ดี “เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี”ระดับ 3. การฝึกทักษะเซปักตะกร้อ
ดีเยี่ยม จากอาเภอท่าคันโท
3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รางวัลโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน ระดับ
ดีเด่น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
5. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 จาก
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
ผลงานผู้บริหาร
1. รางวัลครูดี ศรีท่าคันโท ผู้บริหารสถานศึกษายอด
เยี่ยม จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ท่าคันโท
ผลงานครู
1. นางอรัญญา อันไกรฤทธิ์ นางสาวมนันท์ญา บัณฑิต
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
2. นางธิพรลภัส สุริสาร รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวแคน ระดับชั้น ป.1 ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
3. นายสายันต์ พงษ์พูล นางกรรณิกา พงษ์พูล รางวัล
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ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการ
แข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
ผลงาน
4. นางสาวรัตนา แก้ววันทา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันฉีก
ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
5. นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์ รางวัลครูดี ศรีท่าคันโท
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยอดเยี่ยม จากศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท
6. นางกรรณิกา พงษ์พูล รางวัลครูดี ศรีท่าคันโท
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษายอด
เยี่ยม จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ท่าคันโท
ผลงานนักเรียน
1. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
2. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวแคน ระดับชั้น
ป.1 - ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
3. รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
4. รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันฉีก
ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ระดับศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท ปีการศึกษา 2558
หลายรางวัล

กิจกรรม
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2) โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ผลงาน

กิจกรรม

ผลงานครู
1. นางเปรมยุดา เจริญศิริ ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่ง
1. ฟุตซอล
แสนครูดี” จากคุรุสภา
2. ฟุตบอล
2. นางรัตนาภรณ์ แกล้วกล้า ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่ง
แสนครูดี” จากคุรุสภา
ผลงาน
3. นางสุภาพร ศรีเนตร ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่งแสน
ครูด”ี จากคุรุสภา
4. นางสงกรานต์ โยธาฤทธิ์ ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่ง
แสนครูดี” จากคุรุสภา
5. นายภาคิน ภูจอมนิล ได้รับรางวัล “ครูดีศรีท่า
คันโท” เนื่องในงานวันครู ปี 2558
6. นางยวนใย เหมโส ได้รับรางวัล
“ครูดีศรีท่าคัน
โท” เนื่องในงานวันครู ปี 2558
7. นายภาคิน ภูจอมนิล ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า
สพฐ. Obec Awards ระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ด้านการบริหารจัดการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์
8. นางพรวิรุฬห์ วงศ์สุพรหม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูก
กรุง ประเภทชาย ม.1- 3 เนือ่ งในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์
9. นายเพทาย ศิริปี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายธีรภัทร บุราณเดช ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย ม.13 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558 จังหวัดสุรินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ บุราณศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
จังหวัดสุรินทร์
ผลงาน
3. เด็กชายจตุมงคล พงษ์วิจิตรและเด็กชายพงศกร ไชย
พรม ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการ
แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผลงานผู้บริหาร
1. นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม ได้รับเกียรติบัตร
“หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา

กิจกรรม

3) โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ผลงาน
ผลงานโรงเรียน
1. รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
2. รางวัลโรงเรียน 3 ดี “เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี”ระดับดี
เยี่ยม จากอาเภอท่าคันโท
3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากสานักงาน

กิจกรรม
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รางวัลโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน ระดับดี จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผลงานครู
1. นายสุริยา ไชยศรีหา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
2. นายวีระยุทธ ศิริปรีชาพันธุ์ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติ
บัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดียวโหวด)
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
3. นางอัจฉราภรณ์ ทองคา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
4. นายจีรศักดิ์ ทองคา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ผลงาน
5. นายสุริยา ไชยศรีหา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติ
บัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
6. นางปภาวรินท์ สายเสมา ได้รับเกียนติบัตร ครูผู้สอนที่ได้
นาเสนอผลงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice สื่อ/
นวัตกรรม การพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ ความสามารถ และ
ทักษะที่สาคัญสาหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21
ผลงานนักเรียน
1. นางสาวปกิตตา ทิพย์เสถียร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

กิจกรรม
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2. เด็กหญิงกิตติยา ทองคา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
3. เด็กชายศุภกิจ พูลกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
4. เด็กหญิงอรวรรณ ทองคา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
5. นางสาวพรไพรินทร์ นาอุดม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
6. เด็กชายภาณุวัฒน์ ราชมนตรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
7. เด็กชายเอกรักษ์ พิลาเคน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดียวโหวด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
8. นายพรพิพัฒน์ ภูน้าทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

4) โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
ผลงาน
ผลงานครู
1. นายวสันต์ ดอนเงิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.1-3 เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 จังหวัดสุรินทร์
2. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บุญครอง ครูผู้ฝึกสอน
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นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขัน ขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ม.1-3 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัด
สุรินทร์
3. นางวรพัชชา ภูจอมดาว /นายวัชระ นันทะเขต ครูผู้
ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์
4. นางวรพัชชา ภูจอมดาว / นางจิราภรณ์ ทัพละคร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 เนื่อง
ในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
จังหวัดสุรินทร์
5. นางนฤมล ศรีรักษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง ระดับก่อนประถม เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
นครพนม
ผลงานนักเรียน
1. เด็กหญิงณัฐกมล สีลากุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.1-3
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558 จังหวัดสุรินทร์
ผลงาน
2. นายขจรศักดิ์ ฤทธิ์มหา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงินขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ม.1-3 เนื่องใน
งานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค

กิจกรรม

26

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัด
สุรินทร์
3. เด็กหญิงชาลินี ชมพูราช /เด็กหญิงรุ่งกมล ป้องกัน
ภัย / เด็กหญิงวรนุช แซ่เซ็ง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีบุรมย์
/ เด็กชายพิตตินันท์ นาวิเศษ / เด็กชายพีระภัทร ชินภาพ /
เด็กชายมงคล สันวัง / เด็กชายศุภกิตต์ ภูจอมดาว ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันราวง
มาตรฐาน ม.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรนิ ทร์
4. เด็กหญิงนิภาพร แก่นแก้ว /เด็กหญิงสุวงศ์สา ศรีจัน
หอม /เด็กหญิงอรพิมล จาปี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558 จังหวัดสุรินทร์
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Plus ปีการศึกษา
2553
3. โล่รางวัลโรงเรียนดีศรีตาบล ปีการศึกษา 2557
4. โรงเรียน 3 ดี ปี 2557
5. โรงเรียนสุจริต 2556-2557
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5) โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
ผลงาน
ผลงานครู
1. นายวัชระ นันทะเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัด
สุรินทร์
2. นางสาวออนอนุมา ศาสตรา และนายไพรัตน์ คา
ก้อน ผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงินการแข่งขัน
“ขับร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ป.1-6 และขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ป.1-6 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. นางสุรันยา ธรรมศิริ และนางสมพร บุตรกุล ผู้
ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
“มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายศิวกร คาก้อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน ในการแข่งขัน“ขับร้องเพลง
สากลชาย ระดับชั้น ป.1-6 และขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชาย ระดับชั้น ป.1-6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
2. เด็กชายกฤษณพรรณ พิมพัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติ
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บัตรเหรียญเงิน ในการแข่งขัน“ขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ป.1-6 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ผลงาน
3. เด็กชายเอกราช ชมพูราช ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน ในการแข่งขัน“มารยาทไทย
ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
4. เด็กหญิงศศิวิมล มุงคุลแสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน ในการแข่งขัน“มารยาทไทย
ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
5. เหรียญทอง จากการแข่งขันเปตอง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน
15 ปี กิจกรรมตู้มโฮมกีฬา วิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา
2558
6. เหรียญทอง จากการแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี กิจกรรมตู้มโฮมกีฬา วิชาการ ครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Plus ปีการศึกษา
2558
3. โรงเรียน 3 ดี ปี 2558
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6) โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ผลงาน
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมระบามาตรฐานป.1-6
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-6
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-3
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง
ป.1-6
รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวโปงลางระดับ ม.1ม.3
รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6
รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น
ม.1-ม.3

กิจกรรม
กิจกรรมระบามาตรฐานป.1-6 (สพฐ)
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-6 (สพฐ)
กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-3 (สพฐ)
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง
ป.1-6 (สพฐ)
การแข่งขันเดี่ยวโปงลางระดับ ม.1-ม.3
(สพป.กส.2)
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ระดับชั้น ป.4-ป.6 (สพป.กส.2)
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ระดับชั้น ป.4-ป.6 (สพป.กส.2)
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ป.1-ป.6
(สพป.กส.2)
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1ม.3 (สพป.กส.2)
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7) โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
ผลงาน
-รองแชมป์กรมพละศึกษา ปี 2557
-โล่รางวัล

-ประกาศเกียรติคุณบัตร

กิจกรรม
-การประกวดคีตะมวยไทยนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปี 2557
-กิจกรรมสถานศึกษาจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ Obec
Award ปี 2558
-โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

8) โรงเรียนบ้านโนนอานวย
ผลงาน
ผลงานครู
1. นางสาวชลลิกา ธรรมเกจตุ ได้รับรางวัล “ครูดี
ศรีท่าคันโท” เนื่องในงานวันครู ปี 2558
2. นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน การ
ใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ป.4-6 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัด
สุรินทร์
3. นางสาวศิริญญา พันสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
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นครพนม
4. นางสาวพัชราภา อิ่มแผ้วครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
นครพนม
5. นางนฤมล ศรีรักษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง ระดับก่อนประถม เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
นครพนม
ผลงานนักเรียน
1. เด็กหญิงอารีรัตน์ นวะศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน การใช้โปรกแกรม
นาเสนอ (Presentation) ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์

ผลงาน
2. เด็กหญิงณัฐริกา ดิษฐเจริญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน การใช้โปรกแกรม
นาเสนอ (Presentation) ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์
3. เด็กหญิงภูพิชญา แสนกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนครพนม
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4. เด็กหญิงบัณฑิตา คาโคกกลาง ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
นครพนม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ ราชอินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด
นครพนม
6. เด็กหญิงพัชราพร พระพรม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง
ระดับก่อนประถม เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนครพนม
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Plus ปีการศึกษา
2558
3. โล่รางวัลโรงเรียนดีศรีตาบล ปีการศึกษา 2558
4. โรงเรียน 3 ดี ปี 2558
5. โรงเรียนสุจริต 2556-2558
6. สถานศึกษาน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางานปี 2558
9) โรงเรียนดงบังอานวยวิทย์
ผลงาน
ผลงานครู
1. ว่าที่ร้อยตรีมลฤดี วิชาศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันปั้น
ดินน้ามันระเภททีม ระดับปฐมวัย เนื่องในงานมหกรรมทาง
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วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายณัฐพงษ์ ขาวหนู เด็กหญิงรัตติกาล อุ่นคา
เด็กหญิงเกศรา ราชศรีเมือง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ามัน
ระเภททีม ระดับปฐมวัย เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
2. การแข่งขันเขียนตามคาบอกช่วงชั้นที่ 2 (ป.6 : ด.ญ.
ณัฐกานต์ จันทรังษี) โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Plus ปีการศึกษา
2558

10) โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
ผลงาน
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง plus ปีการศึกษา
2558

11) โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
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ผลงาน
- เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ปี
พ.ศ.2555 รอบ 2
- เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี พ.ศ.
2555
- เกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6 คะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2557
- สาระภาษาไทย–สาระคณิตศาสตร์ –สาระสังคมศึกษาฯ
- สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรม
-การลี้ยงไข่ไก่
-การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
-หลุมพอเพียง
-อาหารปลอดภัย เด็กไทยฟันดี สุขาน่าใช้

12) โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ผลงาน

กิจกรรม

ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา 2553

13) โรงเรียนท่าเมืองสาราญวิทย์
ผลงาน
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง plus

กิจกรรม
1.กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี
2. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน
3. ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

14) โรงเรียนบ้านแสนสุข
ผลงาน
1. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กิจกรรม
1. โครงการเลี้ยงไก่ไข่
2. โครงการเลี้ยงปลา
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3. โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

15) โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)
ผลงาน
ผลงานครู
1. นางภิระพันธ์ วงศ์ภักดี
- ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
ชนะเลิศ อันดับ1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ2 กิจกรรม การแข่งขันปะติมากรรม ชั้น
ป.1-ป.3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
2. นางสาวลักขณา ศรีรักษา
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์
เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ1 กิจกรรม การแข่งขันปะติมากรรม
ชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65
3. นางปิยพร ปางลิลาศ
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงานมหกรรม
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ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ1 กิจกรรม การแข่งขันปะติมากรรม
ชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

ผลงาน
4. นางสาวปรานี ภูสีเขียว
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
ชนะเลิศ อันดับ1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ2 กิจกรรม การแข่งขันปะติมากรรม ชั้น
ป.1-ป.3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม การปั้นดินน้้ามันปฐมวัย
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายกิตติกร เดชโยธา เด็กชายอิทธิฤทธิ์ พรทิพย์
และเด็กชายสุริยา อันไกรฤทธิ์
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ2
กิจกรรม การปั้นดินน้้ามันปฐมวัย เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
2. เด็กชายกัปปิยะ ภูครองนาค เด็กหญิงสโรฌา จันท

กิจกรรม
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วะโรและเด็กหญิงแวว นาเมืองรักษ์
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ2
กิจกรรม การแข่งขันปะติมา กรรม ชั้น ป.1-ป.3 เนื่องใน
งานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
3. เด็กหญิงวรรณิศา ศรีสุหล่า เด็กหญิงเจนจิรา
เชียงมังและเด็กหญิงนรินญา ปิงตา
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ1
กิจกรรม การแข่งขันปะติมากรรม ชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงาน
มหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ผลงาน
4. เด็กชายกฤษดา โคชนะและเด็กชายชาญยุทธ ชาลี
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ1
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
5. เด็กหญิงนันทินี อันไกรฤทธิ์และเด็กหญิงพรปวีณ์
ตุ่นลา
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
ผลงานผู้บริหาร
1. นายธานินทร์ วรรณสาร ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่งแสน
ครูด”ี จากคุรุสภา

กิจกรรม
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16) โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง
ผลงาน
1. ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 %
2. ผลการทดสอบ o-net สูงกว่าระดับชาติ 4 กลุ่มสาระ
3. ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
จัดการเรียนการสอนแบบ BBL
สอนซ่อมเสริม หลังเลิกเรียน
โรงเรียนกล้วยๆ
หมอภาษา

17) โรงเรียนบ้านคาแคน
ผลงาน
ผลงานครู
1. นายทองใหม่ รักวิชา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้
ชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องร่อนบินไกล ประเภทชาย ป.4-6
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับศูนย์ฯ
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายจตุภร แสนโภชน์ 2. เด็กชายวรรณชนะ
โพละทะ ได้ชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องร่อนบินไกล ประเภท
ชาย ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์ฯ

กิจกรรม
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18) โรงเรียนคาบอนวิทยาสรรพ์
ผลงาน

กิจกรรม

ผลงานครู
1. นายสุริยา ศิลากุล ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี”
จากคุรุสภา
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายปรเมษฐ์ บุราณเดช ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-6
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายท่าคันโท
2. เด็กหญิงณัฐธิดา บุดสีสวย และเด็กหญิงสาธิดา
พันธุระได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองการแข่งขันวาด
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.1-6 เนื่องในงานมหกรรม
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
ท่าคันโท
ผลงานผู้บริหาร
1. โรงเรียนซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สามเกลอโมเดล)

19) โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
ผลงาน
ผลงานครู
1. นางวราภรณ์ สายเสมา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง
ประเภทชาย ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์เครือข่าย
2. นายอารีย์ พุทธบุรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

กิจกรรม
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เกียรติบัตร เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง ประเภท
ชาย ป.4-6 เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์เครือข่าย
ผลงานนักเรียน
1. เด็กชายปรเมธ บุราณเดช ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย ป.4-6
เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับศูนย์เครือข่าย

20) โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)
ผลงาน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(สามเกลอโมเดล)

กิจกรรม

21) โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์
ผลงาน

กิจกรรม

ผลงานนักเรียน
1. ประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2. เล่านิทาน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. วาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
22) โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
ผลงานและกิจกรรม
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ชื่อ – สกุล
ด.ช. สิทธิพร วงศ์ไชยา
ด.ญ.อริศยา นามวิเศษ
ด.ญ.ทิพย์ประภา ภูสังวาล
ด.ญ.โณทัย ศิริอรรถ
ด.ช.นาคา กู่ชัยภูมิ
ด.ช.ภูมิวัฒน์ โภคสวัสดิ์
ด.ญ.มัญชุสา โสภูเขียว

ด.ช.ตะวัน กู่ชัยภูมิ
ด.ช.ปรัชญา แน่นอุดร

ด.ญ.อรนิภา ไพนิกพัน

ด.ญ.อรนิภา ไพนิกพันธุ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลกิจกรรมที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2

ได้ผ่านการอบรมโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ละบุคคลในครอบครัว
ได้ผ่านการอบรมโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ละบุคคลในครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลท่า
คันโท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประถมศึกษา การประกวด
เรียงความ ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งค่านิยม เพื่อสังคมความ
ยังยืน”
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประถมศึกษา การประกวด
เรียงความ ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งค่านิยม เพื่อสังคมความ
ยังยืน”

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวงวัฒนธรรม
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ผลงานและกิจกรรม
ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ณัฐณิชา มาสูงเนิน
ด.ช.ณัฐพงศ์ สนทาธร
ด.ญ.ณัฐณิชา คาฟั่น
ด.ช.ทินภัทร์ บุตตะไทย
ด.ช.สิทธิพร วงศ์ไชยา
ด.ช.จรรยาพร สิงห์จันทร์
ด.ญ.อัญชลี ภูธรรัตน์
ด.ญ.ชนมน แร่เพชร
ด.ญ.ภัทธิรา มุ่งงาม
ด.ญ.นริศรา หอมลา

ด.ญ.ภัทธิรา มุ่งงาม
ด.ช.พุทธิพงษ์ มะโรงศรี
ด.ญ.นริศรา หอมลา
ด.ช.สิทธิพร วงศ์ไชยา
ด.ช.ทินภัทร์ บุตตะไทย
ด.ช.ตรีทศ บุษราคัม
ด.ญ.สุนัดดา แก้วปราณี
ด.ญ.อัญชลี ภูธรรัตน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลกิจกรรมที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซูโดกุ รุ่น มัธยม(ไม่เกิน ม.6)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท รุ่น ม.ต้น(ไม่เกิน ม.3)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คาคม รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คาคม รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ต้น(ไม่เกิน ม.3)
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท รุ่น ม.ต้น(ไม่เกิน ม.3)

สมาคมครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท คาคม
และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย
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ด.ญ.จุฑาพร สมีพันธ์
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ต้น(ไม่เกิน ม.3)
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ทรัพย์สุวรรณ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)
ด.ช.ศิวนาถ ศรีทะนัง
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6)

ผลงานและกิจกรรม
ชื่อ – สกุล
ด.ช.ไสกภพ รักษาสร้อย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลกิจกรรมที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ป.4 - ป.6

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.อรนันท์ บ่อบัวเงิน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.ณัฐณิชา หงษาบาล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.ปริยะดา บัวจ้อย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.กวินทรา ภัตตะโร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.นิชาภัทร กู่ชัยภูมิ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.เพ็ญประภา ชัยมะณีย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.ประภาวดี ภูสังวาล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558
ด.ญ.พรรณภัสสร พันประ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตาบลท่าคันโท

ด.ญ.อุมาภรณ์ เจริญดี
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โคตร
ด.ญ.วิรัชยาภรณ์ สุวรรณ
สิงห์

ประจาปีพุทธศักราช 2558
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2558

ผลงานและกิจกรรม
ชื่อ – สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลกิจกรรมที่ได้รับ

ด.ช.ภานุพงษ์ อินทะวัน
ด.ช.สหัสวรรษ อาสาชนะ
ด.ช.ณัฐวุฒิ ธงไชย
ด.ช.นิปกรณ์ชัย เกตบุตร์

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่
เกิน 14 ปี รอบคัดเลือกระดับภาคอีสานตอนบน
เข้ารอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต การแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชน รุ่นอายุ 14 ปี

ด.ช.ธัญพล พงศ์เภา
ด.ช.ศุภโชค แก้วผ่อง
ด.ญ.วิรัชยาภรณ์ สุวรรณ
สิงห์
ด.ญ.ทิพานัน คลังกลาง
ด.ญ.กฤษณา วันยาว
ด.ญ.วรกานต์ บังสูงเนิน

เหรียญเงิน กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
เหรียญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย

ด.ญ.แพรวไหม พรมเทพ
ด.ช.พีรพล แพทย์กิจ

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
ระดับชั้น ป.1-ป.3
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
Imprompu Speech ระดับชั้น ป.4-ป.6
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ระดับชั้น ป.1-ป.6

หน่วยงานที่มอบ
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ด.ช.วรวุฒิ วันหอม
ด.ญ.จิตติภา ประยูรทอง
ด.ญ.รวิพร ขันธวิชัย
ด.ญ.ชญานิศ ไวโหม่ง
ด.ช.สิทธิพร วงศ์ไชยา
ด.ญ.ภัทธิรา มุ่งงาม
ด.ญ.พรรนิภา อุ่นทองดี
ด.ช.พุทธรักษ์ คัชภูทัศน์
ด.ช.นันทศักดิ์ แก้วยม

เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.4-ป.6
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story
Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.1-ป.3
ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับ
ใจความสาคัญ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง
กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เด็กนากล่าวคาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน

