บทอาเศียรวาท

พระนิราศราษฎร์สะอื้น
ดินร�่ำก�ำสรวลครอง
น�้ำตาร่วงรินนอง
ทุกที่พระบาทก้าว
รวมดวงใจหมื่นล้าน
สานต่อรักสามัคคี
พอเพียงพ่อเป็นศรี
ชนร่วมใจเทิดไท้

เจ็ดสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
“ทศพิธราชธรรม” ค�้ำเขตคาม
ธ ทรงครอง ใจไทย ทุกแห่งหน
ฟ้าห่มดิน  ราษฎร์ผาสุก ปลุกชีวี
น้อมส�ำนึก เทิดทูนองค์ พระทรงยศ
ยึดแนวทาง “พอเพียง” เลี้ยงชีวา
     บังคมกราบ  ศิรกราน  แทบพระบาท
ธ  เสด็จ สู่ สวรรคาลัย

ระทวยหมอง
อกร้าว
ไหลหลั่ง
โศกเศร้าอาลัย
ภักดี
จิตไว้
สุขยิ่ง
แซ่ซ้องสดุดี

ทรงเป็นปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสยาม
ทุกโมงยาม ร่มเย็น พระบารมี
ฟ้ามืดมน พลิกฟื้น คืนวิถี
สามัคคี ภักดีพร้อม น้อมบูชา
จะจ�ำจด หลักธรรม น�ำศึกษา
พระบุญญา ปกเกศ ห่างเภทภัย
บรมนาถ ล่วงลับลา ฟ้าร�่ำไห้
สถิตใน สรวงสวรรค์ นิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
นางพูลสุข พรหมโว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : ประพันธ์

วารสาร

ร่มมะขาม

ปีที่ 10 ฉบับที่  10  ปีการศึกษา 2559

บทบรรณาธิการ
วารสาร “ร่มมะขาม” ฉบับของปีการศึกษา 2559 ได้ออกสู่
สายตาทุกท่านพร้อมกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ในรั้ว น�้ำเงิน-แดง
ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ก่อนอื่น กองบรรณธิการในนามของชาว
ขามแก่นนคร ขอถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ซึ่ ง พวกเราคนไทยล้ ว นมี ค วาม
จงรักภักดีตอ่ พระองค์ทา่ น ในทุกวันพวกเราจะได้รบั ทราบข่าวสารพระราช
กรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็น
แนวทางในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของประชาชนชาวไทยเสมอมาตลอด
พระชนม์ชีพของพระองค์ วารสาร “ร่มมะขาม” ฉบับนี้จึงมีหลาย
เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจซึง่ ล้วนเป็นเรือ่ งราวและภาพแห่งความส�ำเร็จ ซึง่ เกิด
ขึน้ ด้วยพลังใจทีเ่ ข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจของทุกคน วารสาร ”ร่มมะขาม”
ขอเป็นสื่อกลางในการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความดีงาม และ
ความส�ำเร็จของชาว น�้ำเงิน-แดง สู่สาธารณะชน
ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร “ร่มมะขาม” ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดท�ำวารสาร
จนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์

ที่ปรึกษา
นายศุภกิจ สานุสัตย์
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
นายนพดล สิงหศรี
นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ

กองบรรณาธิการ
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
นายอ�ำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
นายอดิเรก สารีพิมพ์
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน
2. เพือ่ เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

สารบัญ
อาเศียรวาท
1
บรรณาธิการ สารบัญ วัตถุประสงค์
2
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3
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4
ต้อนรับ ผู้อ�ำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์
5
แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
5
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามแก่นนคร
6
ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา
7
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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“การให้การศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนนั้นเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมให้แก่
พวกเขาด้วยวิชาความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ซึ่งรวมถึงความ
รู้คุณค่าในโอกาสที่พวกเขาจะได้รับในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยตนเอง”
คณะฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนครมีความพยายามอย่างยิ่ง           
ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา เพือ่ ให้นกั เรียนเติบโตเป็นผูท้ สี่ ามารถ
ท�ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ได้  โรงเรียนมีเป้าหมายหลักคือ  ด้านวิชาการ  โรงเรียนใส่ใจ
ในการเรียนการสอน  ไม่วา่ การจัดหาผูส้ อนทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ครูชาวไทยและครูตา่ งชาติ  การน�ำ
นวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน แต่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้น
โรงเรียนเชื่อว่า การส่งเสริมด้านกิจกรรมของนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถใช้      
เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์ ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักการท�ำงานเป็นทีม                  
การเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี มีทักษะในการด�ำรงชีวิต และมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะก้าวขึ้น
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ คณะผู้บริหาร คณะครูและ         
บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน หรือนักเรียนในความ
ปกครองของท่านก้าวสู่อนาคตสดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขามแก่นนคร  มูลนิธิขามแก่นนคร  สมาคมผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  ผู้น�ำชุมชน  
องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ก� ำ ลั ง ใจแก่                
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย             
ของโรงเรียนทุกประการ

                    

		
นายศุภกิจ  สานุสัตย์
   ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

3
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ชาวขามแก่นนคร ขอต้อนรับ ผู้อ�ำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์
ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน          
ขามแก่นนคร ให้การต้อนรับ นายศุภกิจ   สานุสัตย์ ในโอกาสเดินทางมารับต�ำแหน่ง                      
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนขามแก่นนคร
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด  
สถานภาพ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  

นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
6 สิงหาคม 2513
สมรส
400/21 หมู่ 15 ต�ำบลศิลา
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์   083-3575991
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการ
ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คติประจ�ำใจ   “คุณธรรมน�ำทาง”

ชื่อ-สกุล  
ต�ำแหน่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด  
สถานภาพ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  

นายนพดล  สิงหศรี
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิชาการ
3 มิถุนายน 2506
สมรส
20/15 หมู่ 12 ซอยราษฎร์คนึง
23 ถนนราษฎร์คนึง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์   093-5380326
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คติประจ�ำใจ  
“ท�ำอะไร ท�ำจริง”

ชื่อ-สกุล
นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ
ต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
วัน/เดือน/ปีเกิด   27 พฤศจิกายน 2504
สถานภาพ  
สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน   999/96 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี
ต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์   081-7081503
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
คติประจ�ำใจ   “คิดดี  ท�ำดี”

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถานภาพ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  

นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
21 ธันวาคม 2521
สมรส
197 หมู่ 6 บ้านอ่างศิลา
ต�ำบลสงเปือย อ�ำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น 40150
เบอร์โทรศัพท์   087-4338162
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คติประจ�ำใจ  
“ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร

พันเอก ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง
ประธานกรรมการ

พันเอก สุจิรชัย มหาธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิไลวรรณ ชูรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุริยา เนื่องชมพู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกรวิทย์ ติวเฮือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตโต
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายผดุง วิชาเดช
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายดนัย พรมชาติ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายไพรัตน์ ทวีวาร
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

นายณัฐโชค ด้วงแพง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายเสวท ศรีสารคาม
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายประยงค์ สิงหาด
ผู้แทนครู

นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
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7

นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
รองผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ
คติประจ�ำใจ “คนคิดบวกมีโอกาส
ส�ำเร็จมากกว่าคนคิดลบ”

นางเนตรคะนึง รัตนชวานนท์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คติประจ�ำใจ  “เหนือทุกข์ คือ สุข
เหนือสุข คือ ว่าง”

นางทองเติม ศิริสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ  “ขยันมุ่งมั่น เต็มเวลา
เต็มความสามารถ”

นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ  “ตั้งใจ มุ่งมั่น มองเห็น
ความส�ำเร็จของงาน ท�ำให้ดีที่สุด
รักศรัทธาในอาชีพครู”

นางวชิราภรณ์ ทิพรส
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ   “ท�ำงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”

นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ “ผลบุญผลกรรมเกิดขึ้น
จากการกระท�ำ”

นางสาวบุษบา ผาพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ   “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด”

นางสาวกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ  “ท�ำดีที่สุด”

นางบุญปลูก แสนหาญ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ “เมตตาธรรม ค�้ำจุนโลก”
และ “ความพยายามอยู่ที่ไหนความ
ส�ำเร็จอยู่ที่นั่น”

นางกัลยา เรืองจันทร์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ   “ถ้าท�ำอะไรแล้วต้อง
ท�ำให้ดีที่สุด ถ้าไม่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องท�ำ”

นางอรพิน สุขเกษม
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คติประจ�ำใจ  “คิดดี ท�ำดี แล้วจะได้ดี”
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ความเป็นมาและแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตามที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระราชด� ำ ริ บ างประการ               
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น           
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท�ำการศึกษาและ               
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด         
ผลเสี ย เกิ ด อั น ตรายแก่ ต นเอง จะท� ำ ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเครี ย ด ซึ่ ง จะเป็ น ผลเสี ย แก่ ป ระเทศใน                                 
ระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริฯ ได้ด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส�ำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                    
โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิด
ทีจ่ ะอนุรกั ษ์พชื พรรณ ต่อไป ซึง่ สามารถด�ำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบ
ดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว อีกทัง้ ใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์
ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด�ำเนินงานทีอ่ งิ รูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง            
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
บันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส�ำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด�ำเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่
ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด�ำเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้
เกิดความเครียด ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริฯ (ปัจจุบันเป็นกรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ และประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ) ได้ประชุม หารือกับคณาจารย์และ ราชบัณฑิต ด้านพฤกษศาสตร์ เห็นพ้อง
ต้องกันที่จะใช้ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อในการที่จะให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้มคี วามเข้าใจ เห็นความส�ำคัญ ของพืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรูจ้ กั การน�ำไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด�ำริ และแนวปฏิบัติ
ให้เป็นงานหนึ่งในกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และชัดเจนใน ค�ำจ�ำกัดความของ    
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งจะด�ำเนินการในพื้นที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา           
โดยใช้แนวทางการด�ำเนินงานตามแบบอย่างสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นที่รวบรวม พรรณไม้ที่มีชีวิต            
มีการศึกษาต่อเนือ่ ง มีหอ้ งสมุดทีใ่ ช้ในการศึกษา เก็บตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง-ดอง แต่ยอ่ ขนาดมาด�ำเนินการ
ในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ จึงได้จดั การประชุมเพือ่ เผยแพร่
พระราชด�ำริและแนวทางการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา การประถมศึกษาแห่งชาติ และการศึกษาเอกชน ซึ่งปัจจุบันสังกัดในส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยให้โรงเรียนที่สนใจสมัครใจที่จะร่วมสนองพระราชด�ำริ สมัครเป็นสมาชิก               
ขณะนี้มีโรงเรียนสมาชิก ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
860 โรงเรียน ( ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีวธิ ดี ำ� เนินการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการด�ำเนินงานสอดคล้อง กับแผน
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา    
การประถมศึกษาแห่งชาติ นโยบายส่วนใหญ่ของโรงเรียน และสอดคล้องกับในหมวด
4 แนวทางจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สวนพฤกษศาสตร์ คือ
แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด
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สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บ
รักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ท�ำการเก็บรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดย
มีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็น
ปัจจัยประกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม        
การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และทรั พ ยากรผลของการด� ำ เนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น                   
เกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรมีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถ
สือ่ กันได้ทวั่ ประเทศมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญาเกิดนักอนุรกั ษ์ พัฒนา
บนฐานคุณธรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อ “รูลักษณ รูชื่อ รูจัก” ใหนักเรียนรูจักชื่อ จากการ
สัมผัส การสังเกตพรรณไมหรือ ปจจัยที่ศึกษา เชนเมื่อเห็นพรรณไมชนิดหนึ่งดอกคลายแตร          
สีแดง อาจชื่อดอกแตรแดง ตั้งไวกอน แลวจึงศึกษาเรื่องอื่นๆ กอน ในการที่จะเรียนรู                      
ธรรมชาติใชความเปนธรรมชาติของเด็ก ครูทําให สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก
องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพันธุไมนําเขาปลูกในโรงเรียน การรวบรวมพันธุไมเขา
ปลูกในโรงเรียนอาจเปนพืชในกลุมที่สนใจโดยเนนพืชพรรณไมใน ทองถิ่น ซึ่งอาจมีการศึกษา
คนควาเพื่อใหไดชื่อที่ถูกตองตามวิธีการจัดทําปายชื่อโดยมีการบันทึก แหลงที่เก็บรวบรวม              
ขอมูลการใชป ระโยชนข องทอ งถิน่ จะเปน องคค วามรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เชน พืชผักพืน้ เมือง
สมุนไพร ฯลฯ จัดทําแผนผังพันธุไมทั้งที่มีอยูเดิม และการนําเขาปลูกรวบรวม
องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลด้านตางๆ “ธรรมชาติการเรียนรู” การศึกษาเพื่อให้
เกิดธรรมชาตการเรียนรู้ความหลายหลากและธรรมชาติแหงชีวิต การศึกษาดานชีววิทยา                  
นิเวศวิทยา การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต รูการเปลี่ยนแปลง               
รูความแตกตาง รูชีวิต การศึกษา สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว รูสัมพันธ์ รูผูกพัน รูดุลยภาพ                    
การศึกษาประโยชนแทแกมหาชน สัมผัส เรียนรู พิจารณา ศักยภาพ จินตนาการ เห็นคุณ รูคา
สรางสรรค์ วิธีการศึกษาผันสู่วิถีใหมในฐานไทย
      องคประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน “รูสาระ รูสรุป รูสื่อ” การเขียนรายงานผลการ
ศึกษา มาเขียน รายงานแบบ วิชาการ การเขียนรายงานเชิงพรรณนา คุณธรรม คติธรรม
เป  น ข อ มู ล เก็ บ ไว ใ นมุ ม สวนพฤกษศาสตร  โรงเรี ย น ซึ่ ง อาจจะท� ำ การ ศึ ก ษาต  อ เนื่ อ ง                       
เพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองชัดเจน จากนัน้ น�ำเสนออันจะ กอ ใหเ กิดผูเ ชีย่ วชาญท้องถิน่ ของพืชชนิด
นั้นๆ การรวบรวมรายงานจากการศึกษา
องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนในดานตางๆ “นําองคความรูใหเกิดประโยชน    
เป็นวงกว้าง” การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําไปบูรณาการวิชาการ บูรณาการ
แห่งชีวติ นาํ องคค วามรูใ หเ กิดประโยชนใ นวงกว้าง การขยายองคความรูเ้ ป็นการอาทร  เปนการ
แบงปน การจินตนาการใหกว้าง จนเห็นเป็นนิมิต การขยายผลการเรียนรูสูแผนดิน สูประเทศ
ที่มา   : เว็บไซต์โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
http://www.rspg.or.th
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THAILAND 4.0
หลายท่านคงได้ยินกันบ่อยๆ กับค�ำว่า Thailand 4.0 แล้ว Thailand 4.0           
คืออะไร นโยบายนี้จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร มาท�ำความรู้จักกัน
Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม….ซึง่ กว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ตอ้ งผ่าน 1.0
2.0 และ 3.0 กันมาก่อน
Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่             
เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ น�ำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย
เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมี
ศักยภาพมากขึ้น
Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและ
ขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก
ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียง
แค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า        
20 ปีแล้ว ในขณะทีท่ วั่ โลกมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เราจึงต้องเปลีย่ นสูย่ คุ Thailand 4.0
เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ำมาก            
ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท�ำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี             
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างการเกษตรก็ตอ้ งเปลีย่ นจากการเกษตร
แบบดัง้ เดิม ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming
โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิม
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises  และ Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบ
เดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้และทักษะสูงโมเดลของ  Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะ
ส�ำเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร
ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับ
เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ            
มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด
โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไป
สู่เป้าหมายให้ได้
ที่มา  :  https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาตรวจเยีย่ มโรงเรียนขามแก่นนคร และได้ให้
โอวาทเกี่ยวกับวาระจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถน�ำมาปรับใช้ใน        
การด�ำเนินชีวิตได้ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

12 วารสาร ร่มมะขาม

ชมรม

TO BE NUMBER ONE 2559

นายศุ ภ กิ จ สานุ สั ต ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น         
ขามแก่นนคร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ       
คณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
ต้นแบบระดับเพชร ประกอบด้วย
1. นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์    
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2. นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ  
ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงแรงงาน
3. นายวัลลภ  รุ่งเรือง   
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กระทรวงแรงงาน
4. นายไพบูลย์  ทาสระคู  
ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมน�ำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ รอบลงพืน้ ที่ ประเภทสถานศึกษาเพือ่ พร้อม
เป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
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กิจกรรม “ขามแก่นนครรวมใจท�ำความดีบริจาคโลหิต”   ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยใน                
ปีการศึกษา 2559 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจ�ำนวน 3 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 จ�ำนวน 175 คน ปริมาณโลหิต 72,750 ซี.ซี.ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
จ�ำนวน 161 คน ปริมาณโลหิต 64,400 ซี.ซี. ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2560  และน�ำนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทรในวันที่ 3 สิงหาคม 2559

14 วารสาร ร่มมะขาม

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร น�ำคณะครูและนักเรียนร่วมให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
มัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน คือ 1. ดร.วีระเดช ซาตา  2. ดร.ยุทธศาสตร์  
กงเพชร  3. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล และ 4. นายภานุพงศ์ แสงดี  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559               
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
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วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนขามแก่นนคร และ งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน                
ขามแก่นนคร โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกฉกาจพงษ์ หงส์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธาน         
ในพิธ  ี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปัน่ จักรยานของชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช  กิจกรรมการท�ำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการแสดงนิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

16 วารสาร ร่มมะขาม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ

รายการ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

1
การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวน
96
ทอง
ชนะเลิศ
			
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 				
							
2
การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 94
ทอง
ชนะเลิศ
			
ม.4-ม.6 				
							
3
ภาษาไทย
การแข่งขันการท่อง
92
ทอง
7
			
อาขยานท�ำนองเสนาะ
			
ม.1-ม.3
4
กิจกรรมพัฒนา
การแข่งขันการสร้าง
85.75
ทอง
28
		
ผู้เรียน
อุปกรณ์เพื่อให้บริการ				
			
ม.4-ม.6 				
							
							
							
5
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 84.6
ทอง
5
			
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 				
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

นักเรียน

ชั้น

1. นางสาวดวงฤทัย หลักค�ำ	
2. เด็กหญิงภัทราพร บัณฑิตกุล
3. เด็กหญิงลภัสชฎา พรมโยธา
1. นางสาวนุชนาถ ชาเครือ
2. นางสาวรมย์ธีรา แสงแก้ว
3. นางสาวสุนิสา ขาวแก้ว
เด็กหญิงชลธิชา พลภูเมือง

ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.6/6
ม.6/8
ม.6/6
ม.2/6

1. นายพิชิตชัย อมรพันธ์
2. นายภานุวัฒน์ บัณฑิตกุล
3. นายสุขนิรันดร์ เพียโคตร
4. นายองอาจ จันทะราช
5. นายอภิศักดิ์ มาลาศรี
6. นายอิสเรศ เรืองศรี
1. เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์ แสงลุน
3. เด็กหญิงจิตรานุช คุ้มจันดี
4. นางสาวจิรัชยา ปันสาย
5. เด็กหญิงจิราวรรณ พิรุณ
6. เด็กชายจิรโชติ รัตนพลที
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์บ้านค้อ
8. เด็กชายชนเทพ แพทย์กิจ
9. นายชาญชล ลามุล
10. นายณัฐชนน โนนโม้
11. เด็กชายณัฐพล โกมุทพงษ์
12. นายธันย์ชนก จักรเสน
13. นายธีรเทพ เล็บขาว
14. เด็กหญิงนุชรี ถียัง
15. นางสาวบุญนัดดา คัทโส
16. เด็กหญิงปนัสยา นุชวงษ์
17. นายปรัชญา เทพพันธ์
18. นายปริญญา บุตรแดงน้อย
19. นางสาวปิยพร วรานนท์
20. นายพนมวรรณ แดงมาก
21. เด็กชายพรชนิตว์ สอนฮุ่ง
22. นางสาวพรชิตา ศรีบูโฮม
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน พรมทอง
24. นายพสิษฐ์ บุญกว้าง
25. นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบูโฮม

ม.5/5
ม.5/5
ม.6/1
ม.6/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.2/4
ม.6/7
ม.2/7
ม.6/7
ม.1/3
ม.1/5
ม.2/8
ม.4/7
ม.4/8
ม.4/8
ม.2/10
ม.4/8
ม.4/5
ม.2/8
ม.6/7
ม.2/3
ม.3/5
ม.6/2
ม.6/7
ม.4/7
ม.1/2
ม.4/7
ม.2/2
ม.3/7
ม.6/7

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายปราโมทย์ พูนปริญญา
2. นายวีระพล จันทร์ศิลา
1. นางสุภาพร พิศฐาน
2. นายวีรพล จันทร์ศิลา
1. นางวนิดา ปัญญามี
1. นางรพิธร เสนาไชย
2. นายลิขติ พันธุ์ อมรสิรินันท์
3. นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
นายมนัสชัย ทองสา
นายนฤดลท์ ศรีแก้วทุม
นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์
นางนภธร อัครธรสกุล
นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์

วารสาร ร่มมะขาม
รายการ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
6
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทาง
84.6
ทอง
7
			
วิทยาศาสตร์				
			
(Science Show)ม.1-ม.3 				
7
กิจกรรมพัฒนา
การแข่งขันการจัดการ
84.5
ทอง
34
		
ผู้เรียน
ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 				
							
							
							
							
							
							
8
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
83
ทอง
19
			
ภาษาไทย ม.1-ม.3
9
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงาน				
			
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง				
			
ทฤษฎีหรือค�ำอธิบายทาง				
			
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
83
ทอง
12
10
เรียนร่วม การแข่งขันการวาดภาพ
80.25
ทอง
16
		
การงานอาชีพและ ด้วยโปรแกรม Paint				
		
เทคโนโลยี
ประเภทบกพร่อง
			
ทางสติปัญญา
			
ไม่ก�ำหนดช่วงชั้น
11
เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้อง
80
ทอง
17
			
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
			
บกพร่องทางร่างกายฯ
			
ม.1-ม.3 		
12
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงาน
79.5
เงิน
28
			
สิ่งประดิษฐ์ทาง				
			
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
13
กิจกรรมพัฒนา
การประกวดหนังสือ
73
เงิน
34
		
ผู้เรียน
เล่มเล็ก ม.1-ม.3 				
							

นักเรียน

ชั้น

17

ครูผู้ฝึกสอน

26. นางสาวมณีรัตน์ พันภูรักษ์
27. นางสาวมาริสา อินนาง
28. นางสาววชิรา สุทธิศารตร์
29. นายวรพล อัคคะ
30. นายวีระชัย มานะศรี
31. เด็กชายวุฒิธนา สีดาช่วย
32. นางสาวศรันณ์พร จักรนารายณ์
33. เด็กหญิงศิรินภา พรบุบผา
34. เด็กชายศุภวัฒน์ หวยโนนทัน
35. เด็กชายสรวิศ พระลับรักษา
36. เด็กหญิงสราลักษณ์ มั่นใจ
37. เด็กหญิงสุทธิดา ผาไหม
38. เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลังเกตุ
39. นางสาวอาริยา สายทองค�ำ	
40. นายเจษฎาภร จิตติเคนา
1. เด็กหญิงธิรดา สิทธิสวนจิก
2. เด็กชายเก่งกาจ ศรีสารคาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่านจอหอ
1. เด็กชายคณัสนันท์ เมฆมนต์
2. เด็กชายทศพร ชินแสง
3. เด็กชายธนาคม อภิรัตน์
4. เด็กชายปเสนธิ โคตา
5. เด็กชายมินทร์ธาดา เหล่าภักดี
6. เด็กชายวรเมธ ประเทืองผล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์ หลักศิลา
8. เด็กหญิงเนตรนภา ส่งแก้ว
เด็กหญิงนิรชา มะลาศรี

ม.6/7
ม.4/8
ม.6/7
ม.6/5
ม.4/7
ม.1/5
ม.4/8
ม.2/4
ม.2/10
ม.1/6
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/8
ม.5/6
ม.3/6
ม.1/5 1. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ม.1/1 2. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ม.3/7
ม.3/2
ม3/10
ม.3/6
ม.3/8
ม.2/5
ม.3/7
ม.3/4
ม.3/3

1. นางสาวประภาพร ศรีภาชัย
2. นางสาววริศรา แก้วล้วน
3. นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์

ม.6/6
ม.5/3
ม.6/6

1. นายอ�ำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
2. นางสาววิลาวัณย์ ค�ำมูล

1. นางสาวน�ำพร บุญกล้า
2. เด็กชายอนุรักษ์ โดดชัย

ม.4/6
ม.2/1

1. นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
2. นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง

เด็กหญิงภัทลดา วิเศษศรี

ม.3/6

1. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ

1. นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ
2. นายเจษฎา สาตุ่น

ม.5/5
ม.5/5

1. นายไกรเพชร เจริญศิริ
2. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์

1. เด็กหญิงณัฐริกา ค�ำสวนมอญ
2. เด็กหญิงนิภาพร พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ ทวีสุข

ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3

1. นางญาณิศา เครือวรรณ
2. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ

1. นางรพิธร เสนาไชย
2. นางสาววิไล ทองแท่งไทย
3. นายลิขิตพันธ์ อมรสิรินันท์

1. นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์

18 วารสาร ร่มมะขาม

กลุ่มวิชาการ

การติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
จ�ำนวนนักเรียน

สถาบันที่ศึกษาและประกอบอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชาย
66
21
27
10
4
0
16
8
3
155

ศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม
ศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนอื่น
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
ศึกษาสถาบันอื่นๆ
ประกอบอาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
ลาออกกลางครัน/ไม่จบการศึกษา
ติดตามไม่ได้
รวมทั้งหมด

หญิง
98
13
30
4
1
0
4
3
4
157

รวม

ร้อยละ

164
34
57
14
5
0
20
11
7
301

54.48
11.29
18.93
4.65
1.66
0.00
6.64
3.65
2.32
100

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของเอกชน

1 นายสุขนิรันดร์ เพียโคตร
นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2 นายอภิวัฒน์ ธัญญา
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
3 นายพิศนุ ตาเมือง
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
4 นายเกียรติศักดิ์ ชาติวงศ์
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
5 นายนิติภูมิ อ่อนสะอาด
วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
6 นางสาวประภาศรี ชาตรี
การจัดการ ม.มหาสารคาม
7 นางสาวพรรณชนก ดวงจ�ำปา
วัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
8 นางสาวสุวรรญา ดอนขันธ์
วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
9 นางสาววิชุดา องค์นาม
บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
		
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
10 นางสาวสุกัญญา ดาเรือน
การจัดการ ม.มหาสารคาม
		
พัฒนาการการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้
		
บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.พะเยา
11 นางสาวจริยา สุดตา
บริหารธุรกิจ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
		
การตลาด ม.มหาสารคาม
12 นางสาวเนติ์ สีหราช
วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
		
วิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
13 นางสาวลักขณา ผาสุข
การจัดการ ม.มหาสารคาม
		
เศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
14 นางสาวนงนภัส หล้าหนองเรือ
การจัดการ ม.มหาสารคาม
ผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ 		
15 นายวชิราวัฒน์ จันทร์อ่อน
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
16 นางสาวนิติมาภรณ์ จันทร์เคน
ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้
17 นายวัชรพงษ์ เมืองสนธิ์
เทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
			
บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.พะเยา
18 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว
ศิลปศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
			
การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
			
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
			
เทคโนโลยีการจัดการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
19 นางสาวพิชญาภรณ์ ฤทธิ์นอก
การจัดการ ม.มหาสารคาม
20 นางสาวชนัญธิดา จึงตระกูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎเชียงราย
มนุษยศาสตร์ ม.กรุงเทพ
		 บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม 		
		 บริหารศาสตร์ ม.อุบล 		
-		
		 บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ 		
		 เทคโนโลยีการจัดการ ม.สุรนารี		
21 นางสาวชุติมา พลเที่ยง
ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม
22 นางสาวอัญญดา อินทร์พรมมา

		

-

นิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย.

วารสาร ร่มมะขาม
ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวศิโรรัตน์ บุตอัง
		
2 นางสาวอภิสรา แสงอรุณ
3 นายเดชาวัฒน์ งามดี
4 นายณัฐสิทธิ์ ถิตย์ผาด
5 นายภาณุมาศ สอนเพ็ง
		
6 นางสาวสุพัตรา อินสา
		
7
นางสาวณัฐพร ไตรยวงศ์
8 นางสาวนลิน หวังเจริญ
9 นางสาวจุฬาลักษณ์ พุทธรักษ์
10 นางสาวกรรณิการ์ มะเสนา
11 นางสาวกนกวรรณ โทเมือง
12 นางสาววิสาขมาส ศรีโนนยาง
13 นางสาววนิดา ศรีเชียงสา
		
14 นายวรมัน พลช่วย
15 นางสาวพทิดา ธงกิ่ง
16 นางสาวสุดารัตน์ บุญพุทธ
17 นางสาวกฤติยา ชมเวียง

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของเอกชน

เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
การบัญชีและการ ม.มหาสารคาม
มนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหาสารคาม
วิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี
เทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ราชมงคล จันทบุรี
อุตสาหกรรมการบิน ม.สวนดุสิต
การจัดการ ม.มหาสารคาม
อุตสาหกรรมการบิน ม.สวนดุสิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
การจัดการ ม.มหาสารคาม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
มนุษยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
-

การท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม
บัญชี ม.ศรีปทุม
นิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวสุทธิดา รังษีสม
2 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีชัยมูล
3 นางสาวสุพรรษา สิงพิมพ์
		
4 นางสาวอาทิตยา ศิริเมล์
5 นายชัชวาลย์ สุวรรณเกษี
		
6 นายวรรธนัย เพ็ชรวงศ์
7 นายสหรัต โลหิต
8 นางสาวปริญญา พรมมา
9 นางสาวนภาพร หมื่นกันยา
		
10 นางสาวยลลดา อุเหล่า
		
11 นางสาวศิริรัตน์ อิสสระพงศ์
12 นางสาวปริญดา ศรีโสภา
		
		
13 นางสาวฐิติมา กาลีชา
14 นายดนุพล ปะนามะโก
15 นายปราโมทย์ ศรีอินค�ำ	
16 นางสาวศศิธร เสน่หา
17 นางสาวยุพารัตน์ เทพาขันธ์
18 นายวุฒิชัย ประเสริฐอาษา
19 นางสาวยวิษฐา หนวดเปี้ย
20 นางสาวสิริรัตน์ มณีเรือน

มหาวิทยาลัยของรัฐ
เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มข.วิทยาเขตหนองคาย
วัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.แม่โจ้
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต
การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย
การจัดการและการบัญชี ม.มหาสารคาม
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนราชมงคลอีสาน
วัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบล
เทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนราชมงคลอีสาน
วิทยาการและสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
บัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
บัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ม.ราชภัฎเชียงราย
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนราชมงคลอีสาน
-

มหาวิทยาลัยของเอกชน
นิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
พยาบาล ม.ปทุมธานี

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายชโลธร พลอยสุภา
นายณัฐพล ช่างทอง
นางสาววีระญา สมัครไทย
นางสาวเมทะนี ชาภูวงษ์
นางสาวภัทรธิรากร เหล่าโกทา
นางสาวจรรจิรา ผงพิลา
นางสาวกาญจนา ประเสริฐสังข์
นางสาววรรณวิสา จันทร์ลุน
นางสาววนิดา เพชรดี
นางสาวสุภานัน ภูกองชนะ
นางสาววรนุช ขันขวา
นางสาววัชราภรณ์ อ่อนแก่น
นายสุทธิพัฒน์ เทียนมงคล

มหาวิทยาลัยของรัฐ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มข.วิทยาเขตหนองคาย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม
นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม
-

มหาวิทยาลัยของเอกชน
บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
การท่องเที่ยว/โรงแรม ม.ศรีปทุม
การท่องเที่ยว/โรงแรม ม.ศรีปทุม
การท่องเที่ยว/โรงแรม ม.ศรีปทุม
การท่องเที่ยว/โรงแรม ม.ศรีปทุม
นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียว

19

20 วารสาร ร่มมะขาม
ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นางสาววิภาพร บุตรโคตร
นายศุภณัฐ พระโคตร
นายนนทวัฒน์ ทวะชาลี
นายอภินันท์ จ�ำรัสแนว
นาย นิพิฐพนธ์ ทูลภิรมย์
นายณัฐพล ศรีศุภผล
นายภูวนาท พลโยธา
นางสาวจารุวรรณ สุค�ำ	
นางสาวสุดารัตน์ โคตรศรีวงษ์
นางสาวปานตะวัน บุญไชยโย
นางสาวพลอยมุนินธ์ ส�ำราญบ�ำรุง
นางสาวภัชราวริน จาริชานนท์
นางสาวพลอยนภา พิมพา
นางสาวจันทร์เพ็ญ เสือน้อย
นางสาววรรณฤดี ชมส�ำราญ
นางสาวศิริลักษณ์ ภูทัดหมาก
นางสาวนุชนาฎ สุทธิชัย
นางสาวสุพรรษา พงสีมา
นางสาวอัญชลี ศรีจันทร์แดง
นางสาวพัชรินทร์ บัวทองสิงห์

มหาวิทยาลัยของรัฐ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มข.วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎเชียงราย
รัฐศาสตร์ ม.มหาสารคาม
ศิลปศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เทคโนโลยี สัตวศาสตร์ ม.มหาสารคาม
การบัญชี ม.มหาสารคาม
การบัญชี ม.มหาสารคาม
การจัดการ/บัญชี ม.มหาสารคาม
สัตวศาสตร์ ม.เกษตร วิทยาเขตสกลนคร
เทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
การบัญชี ม.มหาสารคาม
ศิลปกรรม ม.มหาสารคาม
การท่องเที่ยว/การโรงแรม ม.มหาสารคาม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยของเอกชน
บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
การท่องเที่ยว/โรงแรม ม.ศรีปทุม
-

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายธาราธร ทองโคตร
		
2 นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ
		
3 นายชินาธิปชาติ พุดซา
		
		
		
4 นายสราวุธ โคตโยธา
		
		
		
5 นายนัฐพงษ์ ศรีภาชัย
6 นายชิตพลดวงพาบัน
		
7 นายวัชรพงษ์ จันวิเศษ
		
8 นายศิวกร แจ้งพวงสี
9 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝ่ายเพชร
10 นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์
		
11 นายกิตติพงษ์ พุดจีบ
		
12 นางสาวสุนิสา แก้วขาว
		
13 นางสาวสุภาพร จันทร์โม
14 นางสาวประภาพร ศรีภาชัย
15 นางสาวสุภาพร ยะบุญมี
16 นางสาวนุชนาถ ชาเครือ
		
17 นางสาวปนัดดา พลแสน
		
18 นางสาวจันจิรา สุนารักษ์
19 น.ส.แกมกาญจน์ แก้วแกมเกตุ
20 นางสาวพรรณธิดา สมภพ
		
21 นางสาวอาทิตยา พรทุมพันธ์
		
22 นางสาวกนกพร พลซักซ้าย
23 นางสาวธมนวรรณ ธาราสมบัติ
		
		
		
		
		
24 นางสาวรังสิมา วงษ์จันลา
25 นางสาวสุกัญญา สิงปัสสา
		
26 นางสาวหนึ่งกัลยา ส�ำราญบ�ำรุง
		
27 นางสาวจรรยา ใจหาญ
		

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของเอกชน

เทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
ศิลปะศาสตร์ ม.มหิดล
สังคมบูรณาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
เทคโนลียีคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สังคมบูรณาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.แม่โจ้
วิทยาลัยการบินพลเรือน ม.นครพนม
วิทยาลัยการปกครอง ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีอาหาร ม.ราชภัเชียงราย
เทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหาสารคาม
สังคมบูรณาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตร์ ม.แม่โจ้
ครุศาสตร์/จิตวิทยา ม.มหาสารคาม
เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เทคโนโลยีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.แม่โจ้
วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
มนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
การบัญชี ม.มหาสารคาม
เทคโนลียีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีอาหาร ม.มหาสารคาม
มนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น / เทคโนโลยีการผลิต
เศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สัตวศาสตร์ ม.แม่โจ้
ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
สถาปัตยศาสตร์ เทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
บริหารธุรกิจ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สัตวศาสตร์ ม.แม่โจ้
บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
การบัญชี ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
เทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
การบัญชี ม.มหาสารคาม

พยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
-

วารสาร ร่มมะขาม
ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยของรัฐ

นายพสิษฐ์ บุญกว้าง
นางสาวธณิญญา ศรีระวัน
นางสาวนาวินี ใจชนะ
นางสาวพรรษชล สมัย
นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบูโฮม

มหาวิทยาลัยของเอกชน

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

-

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยของรัฐ

นายเนติพงษ์ เพ็งลุน
นางสาวครองขวัญ โรจน์หิรัญกุล
นายชิงชัย ปานเนาว์
นางสาว ปราณี แลภูเขียว
นางสาวอรทิรา สีผุ

มหาวิทยาลัยของเอกชน

บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
บัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
มนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

-

ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ที่

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยของรัฐ

1 นายจักรี ศรีวิชา
		
2 นายณรงค์ฤทธิ์ ราชชมภู
3 นายสรชัย พลเชียงสา
4 นายกฤตวัฒน์ ทาศิลา
		
5 นายสิทธิชัย ชวดไชย

มหาวิทยาลัยของเอกชน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ มข. วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหาสารคาม
บริหารธุรกิจ มข. วิทยาเขตหนองคาย
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหาสารคาม
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหาสารคาม

-

สรุปการสอบติดโควตา/รับตรง ปีการศึกษา 2560 แยกเป็นห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง

จ�ำนวน
ทั้งหมด

ม.รัฐ

ม. 6/1
ม. 6/2
ม. 6/3
ม. 6/4
ม. 6/5
ม. 6/6
ม. 6/7
ม. 6/8
ม. 6/9
รวม

31
32
33
33
33
33
27
29
27
278

18
14
18
7
18
26
5
5
5
116

จ�ำนวนที่สอบติด
ม.เอกชน
ม.รัฐ + เอกชน
2
2
1
6
3
14

2
1
1
1
5

แต่ละห้อง
22
17
20
13
21
27
5
5
5
135

จ�ำนวนรวมที่สอบติด
ร้อยละ แต่ละแผน/ร้อยละ
71
53
61
39
64
82
19
17
19
48.56

แผนวิทย์
สอบติด
ร้อยละ
61.54

แผนศิลป์
สอบติด
ร้อยละ 18

สรุปการส�ำรวจความต้องการในการศึกษาต่อหลังจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง

จ�ำนวนทั้งหมด

ม. 6/1
ม. 6/2
ม. 6/3
ม. 6/4
ม. 6/5
ม. 6/6
ม. 6/7
ม. 6/8
ม. 6/9
รวม

31
32
33
33
33
33
27
29
27
278

ต้องการศึกษาต่อ
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
30
96.77
32
100
32
96.97
31
93.94
32
96.97
33
100
24
88.88
26
89.65
24
88.89
264
94.96

ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
1
3.22
1
3.03
2
6.06
1
3.03
0
0
3
11.11
3
10.34
3
11.11
14
5.04
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ    
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อ�ำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา          
ในระดับมัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วารสาร ร่มมะขาม
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26 วารสาร ร่มมะขาม

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณโรงเรียนขามแก่นนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขามแก่นนคร
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยผู้อ�ำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร พร้อมทัง้ มอบนโยบายและแนวทางการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพือ่ ให้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขามแก่นนคร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เกิดประสิทธิผลสูงสุด

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ด�ำเนินการประชุมจัดท�ำแผนงบประมาณ
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 23 มีนาคม 2559

วารสาร ร่มมะขาม
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พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด                
จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) โดยนายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน               
ขามแก่นนครพร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี

คณะครู นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครร่วมกิจกรรมเดินขบวนในพิธีเปิดงานเทศกาลไหม
นานาชาติฯ และร่วมแสดงบนเวทีกลาง  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560

28 วารสาร ร่มมะขาม

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การประกวดร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) หัวข้อ “การต่อต้าน
ยาเสพติด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5–6 โดย นางสาวประภาศรี
ชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รางวัลเงินสด 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดร้อยกรอง (กลอน
สุ ภ าพ) ในหั ว ข้ อ “การต่ อ ต้ า นยา           
เสพติ ด ” ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท   ี่
3–4 นางสาวพรทิ พ ย์ พ่ ว งเซี ย ง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รบั
รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 500 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการแต่ ง ค� ำ ประพั น ธ์  
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เนือ่ งในวันภาษาไทย
แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี 2559 ที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายอลงกรณ์ ทันทิวา
นางสาวสุ จิ ต รา นวนบุ ต รดี และนางสาวชลดา           
ติ ต ะพั น ธ์ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2           
การแข่งขันทักษะการแต่งค�ำประพันธ์ (ศิลป์วไิ ลร้อย
ประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ) ได้รับเงินรางวัล          
600 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร ฝึ ก สอนโดย                            
คุณครูพูลสุข พรหมโว

กิ จ กรรมคั ด ลายมื อ สื่ อ ภาษาไทย              
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 โดย                  
เด็ ก หญิ ง นิ ร ชา มะลาศรี ได้ 83 คะแนน          
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครัง้ ที่ 66 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย       
และจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม
2559 ฝึกสอนโดย คุณครูศศิวมิ ล แย้มแสงสังข์

กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โดย เด็กหญิงชลธิชา พลภูเมือง ได้ 92
คะแนน รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
66 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7 - 9
ธันวาคม 2559 ฝึกสอนโดย คุณครูวนิดา ปัญญามี

กิจกรรมวันส�ำคัญทางภาษาไทย

การประกวดร้อยกรอง (กลอน
สุภาพ) ในหัวข้อ “การต่อต้านยา
เสพติ ด ” ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา          
ปี ที่ 5-6 โดย นางสาวสุ รั ต นา          
แสนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชมเชย รางวัล
เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โครงการสานฝันวัยใส ณ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11 มิถุนายน 2559

การเขี ย นเรี ย งความ โครงการ “Daddy           
The Meaning Of Love” จัดโดย บริษัท ฟาติมา
บอรดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559          
ณ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ น ครราชสี ม า           
จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวพิมพ์อมรา ท�ำเลดี  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลชมเชย
ทุ น การศึ ก ษา 2,500 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร              
ฝึกสอนโดย คุณครูพูลสุข พรหมโว

ต้นกล้าอาเซียน

วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมโครงงานมหัศจรรย์กล้วย - มะละกอ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2559

แตกหน่อเจริญต้น
กล้าคิดและกล้าท�ำ
ดื่มด�่ำระบ�ำศิลป์
ภาษาสิทอเทียน
ความหวังพลังชาติ
เปิดโลกทัศน์ไกล
อาเซียนสิก้าวหน้า
สุดยอดดรุณสุนทร์
สัมพันธไมตรี
สร้างสรรค์นิรันดร
เปิดเศรษฐกิจรัฐ
ค้าขายกระเดื่องนาม
เทคโนก็ก้าวไกล
ฝีมือก็ลือเลื่อง
รวงข้าวสมัคคี
พร้อมเยาวชนสรรค์

ยุวชนฉลาดล�้ำ
สติมั่นขยันเรียน
มณิถิ่นมโนเพียร
จิรส่องสว่างใส
คุณศาสตร์เฉลิมไทย
วฒนาสง่ากุล
คมนาวณิชย์ทุน
คณะกิจประชากร
มนพลีสถาพร
วิเคราะห์คิดพินิจงาม
อภิพัฒน์เจริญตาม
สิริรัสจรัสเรือง
ศิวิไลซ์สง่าเมือง
ทะลุฟ้าทะเลฝัน
หิตะพลีประสิทธิพลัน
ลุพิพัฒน์สวัสดิ์ชัย

นางสาวชลลดา ติตะพันธุ์ ม.5/4
นางสาวสุจิตรา นวนบุตรดี ม.5/3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

วารสาร ร่มมะขาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดค่าย         
สะเต็มศึกษาบูรณาการนาโนเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ และให้นกั เรียนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็ม
ศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรีย นให้ ไ ด้ รับ การฝึ กให้ มีทั กษะกระบวนการคิ ด               
เชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ การน�ำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง             
และนักเรียนสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการอบรมไปถ่ายทอดสูเ่ พือ่ นๆ เป็นการ
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์
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สรุปผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ที่
1.

รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ครูผู้รับผิดชอบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. เด็กชายพีระณัฐ ศิริปัญญา ม.3/3
ครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
กิจกรรม STEM contest
2. เด็กชายพุทธิพงศ์ พาพรหม ม.2/2		
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ ม.2/2
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นายเจษฎา สาตุ่น ม.5/5
ครูกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
กิจกรรม STEM contest
2. นายศราวุธ ด�ำมินเศก ม.5/5		
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นายอธิการ นาไชยธง ม.5/5
3. เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
1. นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ม.5/5
ครูสุทิศา อารามพงษ์
ประเภทปีกกระพือ
2. นายภาณุวัฒน์ บัณฑิตกุล ม.5/5		
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นายพิชิตชัย อมรพันธ์ ม.5/5
4. รางวัลอันดับที่ 5
1. นางสาวนิรชา มะลาศรี ม.3/3
ครูนิกร สีกวนชา
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงสิริพร วงศ์จ�ำเริญ ม.3/3		
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
3. เด็กหญิงช่อลดา ปัญจรัก ม.3/3		
ศึกษาตอนต้น			
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นางสาวดวงฤทัย หลักค�ำ ม.3/3
ครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงศุธิตา ทองยศ ม.3/3		
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
3. เด็กหญิงกัญญภัค นุ่มไทย ม.3/3		
ศึกษาตอนต้น			
6. รางวัลอันดับที่ 5
1. นางสาวธมนวรรณ ธาราสมบัติ ม.6/6
ครูสุทิศา อารามพงษ์
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. นางสาวรังสิมา วงษ์จันลา ม.6/6		
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
3. นางสาวนุชนาถ ชาเครือ ม.6/6		
ศึกษาตอนปลาย			
7. รางวัลอันดับที่ 4
1. นายธาราธร ทองโคตร ม.6/6
ครูนภัสรพี แสนโคตร
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. นางสาวสุนิสา แก้วขาว ม.6/6		
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
3. นางสาวจรรยา ใจหาญ ม.6/6		
ศึกษาตอนปลาย			
8. เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ
1. เด็กหญิงอาทิยาทร ทองสีดี ม. 2/2
ครูนภัสรพี แสนโคตร
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น			
				
9. เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ
1. เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก ม.2/2
ครูนภัสรพี แสนโคตร
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 			
				
10 รางวัลอันดับ 9 การแข่งขัน
1. เด็กหญิงกัญญภัค นุ่มไทย ม.3/3
1. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
อัจฉริยภาพการแข่งขันอัจฉริยภาพ
2. นางสาวดวงฤทัย หลักค�ำ ม.3/3
2. นางวิภาดา จอมทอง
ทางวิทยาศาสตร์
3. เด็กหญิงศุธิตา ทองยศ ม.3/3
ม.1-ม.3
11 รางวัลอันดับ 5 การแข่งขัน
1. นายธาราธร ทองโคตร ม.6/6
1. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
อัจฉริยภาพการแข่งขันอัจฉริยภาพ
2. นางสาวธมนวรรณ ธาราสมบัติ ม.6/6
2. นางเพลินพิศ นามวาด
ทางวิทยาศาสตร์
3. นางสาวรังสิมา วงษ์จันลา ม.6/6
ม.1-ม.3
12 รางวัลอันดับ 4 การประกวด
1. นางสาวพัชรพร ฤทธาพรม ม.4/1
1. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย ม.4/1
2. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6
3. นางสาวจุฑามาศ วงศ์อุปปา ม.4/4
13 รองชนะเลิศอันดับ 2
1. เด็กชายพุฒิพงศ์ พาพรหม ม.2/2
1. นายนิกร สีกวนชา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ ม.2/2
2. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
14 รางวัลอันดับ 5
1. นางสาวพานพุ่ม ปิ่นแก้ว ม.4/3
1. นายอดิเทพ พลบ�ำรุง
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. นางสาวพัชริดา น้อยพรม ม.4/3
2. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
(Science Show)
3. นางสาวพรพรหม กล้าวิกย์กรรม ม.5/5
ม.4-ม.6
15 รางวัลอันดับ 7
1. นายพิสวัส พิม์บุสิทธิ์ ม.3/3
1. นางสุทิศา อารามพงษ์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
2. นายพงศธร ราชแผน ม.3/3		
ประเภทบินนาน
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
16 รางวัลอันดับ 6
1. นายวัชรินทร์ แก้วพรรณนา ม.3/3
1. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
2. นายพีรณัฐ ศิริปัญญา ม.3/3		
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ม.1-ม.3
17 รางวัลชนะเลิศการประกวด
1. นายเจษฎา สาตุ่น ม.5/5
1. นายไกรเพชร เจริญศิริ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
2. นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ม.5/5
2. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
ม.4-ม.6
18 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
1. เด็กชายเก่งกาจ ศรีสารคาม ม.1/1
1. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงธรดา สิทธิสวนจิก ม.1/5
2. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
(Science Show) ม.1-ม.3
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่านจอหอ ม.1/10
19 รางวัลเหรียญเงินการประกวด
1. นายเจษฎา สาตุ่น ม.5/5
1. นายไกรเพชร เจริญศิริ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
2. นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ม.5/5
2. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์
ม.4-ม.6
20 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7
1. เด็กชายเก่งกาจ ศรีสารคาม ม.1/1
1. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงธรดา สิทธิสวนจิก ม.1/5
2. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
(Science Show) ม.1-ม.3
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่านจอหอ ม.1/10
21 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. นางสาววรรณรัตน์ เพ็งมอ ม.4/4
1.นายนิกร สีกวนชา
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
2. นางสาวอริยาภรณ์ นามดวง ม.4/4		
		
3. นางสาวธัญญา จันทร์ถอด ม.4/2
22 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
1. เด็กชายพีรณัฐ ศิริปัญญา ม.3/3
1. นายนิกร สีกวนชา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ ม.2/3
2. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
3. เด็กชายพุฒิพงศ์ พาพรหม ม.2/3
โครงการต้นกล้าพลังงาน ปี 10
23 รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อเด็ก		
1. นายนิกร สีกวนชา
และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ			
จังหวัดขอนแก่น			
24 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
นางสาววรรณรัตน์ เพ็งมอ ม.4/4		
จังหวัดขอนแก่น
		
25 รางวัลเข้าร่วม ระดับประเทศ
1. เด็กชายพีรณัฐ ศิริปัญญา ม.3/3
1. นายนิกร สีกวนชา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
2. เด็กชายเอกรัฐ อนุรักษ์ ม.2/3
2. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
โครงการต้นกล้าพลังงาน ปี 10
3. เด็กชายพุฒิพงศ์ พาพรหม ม.2/3

หน่วยงาน
STEM Thailand Festival
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
STEM Thailand Festival
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
STEM Thailand Festival
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
โครงการต้นกล้าพลังงาน
จัดโดยกระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงมนุษย์ และจังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงมนุษย์ และจังหวัดขอนแก่น
โครงการต้นกล้าพลังงาน
จัดโดย กระทรวงพลังงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วารสาร ร่มมะขาม

คณิตศาสตร์

การแข่งขันท่องแม่สูตรคูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญ
ทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฏี ห รื อ ค� ำ อธิ บ ายทาง
คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั้ น
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นั ก เรี ย นภาคตะวั น ออก
เฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 66
ปีการศึกษา 2559

31

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  การประกวดโครงงาน
คณิ ต ศาสตร์ ประเภทสร้ า งทฤษฏี ห รื อ ค� ำ อธิ บ ายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

สัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
วันที่ 18-26 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร

การแข่งขันเกม ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกม 24 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

32 วารสาร ร่มมะขาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี”
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา

นายศุภกิจ สานุสตั ย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมคณะครู นักเรียน
ร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การทดสอบ

ภาษาต่างประเทศ

วารสาร ร่มมะขาม

Basic Communicative English Test For Non-English Teaching staff การทดสอบประเมิน
ความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

กิจกรรมวัน
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สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการแข่ ง ขั น งานศิ ล ป
หั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 66
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว

ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
นักเรียน
1. นาวสาวสุนิสา แก้วขาว
2. นางสาวนุชนาถ ชาเครือ
3. นางสาวรมย์ธีรา แสงแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสุภาพร พิศฐาน
2. นายวีระพล จันทร์ศิลา

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียน
1. เด็กหญิงลภัสชฎา พรมโยธา
2. เด็กหญิงภัทราพร บัณฑิตกุล
3. นางสาวดวงฤทัย หลักค�ำ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายปราโมทย์ พูนปริญญา
2. นายวีระพล จันทร์ศิลา

วารสาร ร่มมะขาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา
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ทีมกีฬาแฮนด์บอล โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจ�ำปี 2559 คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ระว่างวันที่ 1 - 11
พฤศจิกายน 2559

นักกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาตะกร้อ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดขอนแก่น

1. นายปกรณ์กิตต์ จันทร์สุพร
2. นายก�ำลังพล ข่าขันมะลี
3. นายนครินทร์ สานนอก      
4. นายศตวรรษ   รังมาตร
5. นายกิตติโชติ อาสาท�ำ
6. นายเกษมสันต์ คนคิด
7. นายปริญญา เจริญสุข
8. นายพงศภัค   ต้นกันยา
9. นายธนสาร   จันทร์
10. นายดุลย์พินิจ โคกอุ่น
11. นายธวัชชัย    บุษพันธ์
12. นายศุภกร     ถนอมพล
13. นายเจษฎาพงษ์ กลิ่นปรี
14. นายธนภูมิ   วังนาทัน
ผู้ควบคุมทีม
1. นายศุภกิจ สานุสัตย์   ผู้จัดการทีม
2. นายสุรพล ล้อเทียน   ผู้ฝึกสอน
3. นายวีระพล จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอล
KING POWER’S CUP

36 วารสาร ร่มมะขาม

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนเขต 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเกียรติบัตร

กีฬาเปตอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่

สถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติด

กีฬาแฮนด์บอล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

วารสาร ร่มมะขาม
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รางวัลชมเชย การประกวด
วาดภาพระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพโครงการสร้างจิตส�ำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ สาราณุกรมไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าร่วมค่ายศิลปะ
“เดินตามพ่อ ก่องานศิลป์”
ณ จังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการ Roadshow
นักเรียนผู้มีความสามารถ ทางศิลปะ
ทัศนศิลป์ โดยศิลปินระดับชาติ
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ร่วมการประกวด
ร้องเพลงเพื่อพ่อ
รายการลูกทุ่ง OTOP
ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น

วงโยธวาทิต ร่วมรับ – ส่ง เสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKN

คอรัส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการ ดนตรี กวี ศิลป์ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร

แข่ ง วงดนตรี ลู ก ทุ ่ ง
งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นั ก เรี ย นครั้ ง ที่ 66
ณ โรงเรี ย นชุ ม พล
โพนพิสยั จ.หนองคาย

ผลงานชุมนุมนาฏศิลป์

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ขอนแก่น

ร่วมงาน สตมวารครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าแสงอรุณ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น ปี 2559

นักเรียนวงโปงลาง ขามแก่นนคร
เข้าร่วมแข่งขันเดีย่ วแคน ระดับชัน้ ม.4-6
ระดับจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนนคร
ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้รางวัล
เหรียญทอง

นางนภธร อัครธรสกุล ได้
รับการคัดเลือกให้รับเกียรติบัตร
“เป็ น ครู ส อนวิ ช านาฏศิ ล ป์ ที่ มี
ความวิริยะ มุ่งมั่นในอุดมการณ์
ความเป็นครูและมีผลงานดีเด่น
เพื่ อ ศิ ษ ย์ เนื่ อ งในงานวั น ครู
แห่งชาติประจ�ำปี 2560” จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

นักเรียนวงโปงลางขามแก่นนคร  
เข้าร่วมแข่นขันวงโปงลาง ระดับชั้น           
ม.1-6 ระดั บ จั ง หวั ด ขอนแก่ น                    
ณ โรงเรี ย นนครขอนแก่ น อ.เมื อ ง
จ.ขอนแก่น ได้รางวัลเหรียญเงิน

นเด็ก
งานวั
ที่ อ.ภูเวียง
14 มกราคม 2560

นักเรียนวงโปงลางโรงเรียนขามแก่นนคร ได้เข้าร่วม
กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ดโนเสาร์ อ.ภู เ วี ย ง
จ.ขอนแก่น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วารสาร ร่มมะขาม
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สรุปทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน
สรุปจ�ำนวนนักเรียนและจ�ำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่
1		
2		
3		
4		
5		
6
7		
8		
		
9		
10		
11		
12		
13		
		

ชื่อทุน
ทุนเรียนดีของมูลนิธิขามแก่นนคร		
ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		
ทุนเยี่ยมบ้าน		
ทุนเจาะจง		
ทุนนักเรียนเรียนร่วม 		
ทุนปริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)		
ทุนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น
ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเก่ง หัวใจแกร่ง”
ม.ปลาย (ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี)		
ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์		
ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์		
ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ำกัด		
ทุน SCG ม.ต้น		
ทุน SCG ม.ปลาย		
รวม		

จ�ำนวนทุน
10
300
68
77
7
3
4
1

เป็นเงิน
20,000
300,000
102,000
156,500
10,500
18,000
18,000
10,000

1
3,500
1
2,800
1
4,000
2
7,000
1
5,000
475
657,300
(หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

สรุปจ�ำนวนนักเรียนและจ�ำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ที่
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
		
8		
		

ชื่อทุน
ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		
ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มข.		
ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์		
ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ำกัด		
ทุน SCG ม.ต้น		
ทุน SCG ม.ปลาย		
ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเก่ง หัวใจแกร่ง”
ม.ปลาย(ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี)		
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		
รวมทุนภาคเรียนที่ 2 		

จ�ำนวนทุน
300
1
1
1
2
1
1

เป็นเงิน
300,000
1,200
3,500
4,000
7,000
5,000
10,000

11
145,200
318
475,900
(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สรุปรวมจ�ำนวนทุนและจ�ำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับตลอดปีการศึกษา 2559
ที่
1		
2		
3		

ชื่อทุน
รวมทุนภาคเรียนที่ 1
รวมทุนภาคเรียนที่ 2 		
รวมทุนตลอดปีการศึกษา 2559		

จ�ำนวนทุน

เป็นเงิน

475
657,300
318
475,900
793
1,133,200
(หนึ่งล้านหนึ่งสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

วารสาร ร่มมะขาม
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร

โครงการเพชรน�้ำงามขามแก่นนคร

พี่พบน้อง โดยศิษย์เก่ารุ่น 1 – รุ่น 25 มาเล่าประสบการณ์ให้น้อง
ม.3 และ ม.6 ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร

พ.ศ. 2559
1. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น ไปแสดง
ในงานแถลงข่าวเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประจ�ำปี 2558 โดยมีนักเรียน                 
เข้าร่วมการแสดงครั้งนี้  คือ
1)  นางสาวขวัญเรือน บุญพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  
2)  นายธนกฤษณ์ สิมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  
3)  นางสาวพัชรา ภูไท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  
4)  นางสาวยุพาภรณ์ ศรีจ�ำนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  
5)  นางสาวมาริสา อินนาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  
6)  นางสาวศรันณ์พร จักรนารายณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  
7)  นางสาวสุวิมล เมธาพสุธารกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  
โดยมี นางนภธร อัครธรสกุล เป็นครูที่ควบคุมดูแลในการไปครั้งนี้ ในระหว่าง          
วันที  ่ 22-24  พฤศจิกายน  2558 ทีส่ ถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 3  และ 5  กรุงเทพมหานคร  
2. โรงเรี ย นขามแก่ น นคร ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง                 
ประจ�ำปี 2556 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                               
ในวันพฤหัสบดีที่  14  มกราคม  2559  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รบั รางวัล “การด�ำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  
ระดับยอดเยีย่ ม ปีการศึกษา 2558”  ในวันที่ 23 มกราคม 2559 จากศูนย์แนะแนว
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
4. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น  ระดับสหวิทยาเขต  
โรงเรียนขนาดใหญ่ ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ปีการศึกษา 2557 จัดโดยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน          
ขามแก่นนคร

5.  โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล  
10,000 บาท ในการจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา ประจ�ำปี 2558     
ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช ขอนแก่น
6. โรงเรียนขามแก่นนคร ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล       
โรงเรียนแกนน�ำพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพลูแมน
ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
7. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการ
ประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ในรายการเทศกาล
ดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น
ประจ�ำปี 2559  
8. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า  โรงเรียน
ขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนน�ำร่องโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ เวทีกลาง              
ห้องประชุมแกรนฮอลล์ ชัน้ 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
จังหวัดปทุมธานี
9. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติบัตรร่วมส่งเสริมกิจกรรมโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  จังหวัดขอนแก่น  ประจ�ำปี  2559  
ในวันจันทร์ที่ 28  มีนาคม  2559
10. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติบัตรผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี  2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559

11. โรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน              
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต
ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต”                  
ปีการศึกษา 2556 พระราชทาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย            
สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร
12. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล       
และบาสเกตบอล อย่างละ 10 ลูก เป็นเงิน 10,000 บาท จาก บจก. พี.เอส.วาย.
ปิโตรเลียม ในโครงการแยกแลกยิ้ม โดยคุณประเสริฐ เขมะประสิทธิ์ มอบเงิน
สนับสนุนจากโครงการแยกแลกยิ้ม มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน      
ขามแก่นนคร  ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ สถานีบริหาร บจก. พี.เอส.วาย.
ปิโตรเลียม ต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ   
รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันที่ 2 – 12  พฤศจิกายน  
2559  

2. เกียรติประวัติดีเด่นของฝ่ายบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร

พ.ศ. 2559
1. นายศุ ภ กิ จ สานุ สั ต ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นขามแก่ น นคร ได้ รั บ            
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�ำปี  2558     
2. นายศุ ภ กิ จ สานุ สั ต ย์ ผู ้ อ� ำนวยการโรงเรี ย นขามแก่ น นคร ได้ รั บ โล่                
เชิดชูเกียรติ  ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น  ภาคตะวันออก        
เฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว            
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
3.  นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  นายณรงค์  ท่วมไธสง  นางสุวคนธ์  พวงชน  
นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง นางลักษเดือน  สนทอง  นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิ สริ ย าภรณ์ เหรี ย ญจั กรพรรดิ มาลา (ร.จ.พ.)            
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยา
ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) นางนงเยาว์ พรหมทอง ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  และชัน้ ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก  (ท.ช.)
นางปริยากร  ศรีวงษา  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นทวีติยาภรณ์
มงกุฎไทย  (ท.ม.) และ  นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์  ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
4. นายศุภกิจ สานุสัตย์ นายกฤตกร เศรษฐโสภณ นายสุรพล ล้อเทียน            
และนายวีระพล จันทร์ศิลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน กีฬาแฮนด์บอล
นักเรียนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี ในระหว่าง                  
วันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2559

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2559
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ  
2. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับรางวัลในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”  

ประจ�ำปี 2559 (ปีที่ 5) ในวันเสาร์ท1ี่ 6 มกราคม 2559 ทีห่ อประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. นางบุญปลูก  แสนหาญ  ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ�ำปี  2558  
ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม  2559  ทีห่ อประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. นางเนตรคะนึง  รัตนชวานนท์  ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย  
ประจ�ำปี 2558 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  สายที่ 3   
5. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  
ประจ�ำปี 2558 ชั้นที่ 2 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สายที่ 2
6. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  
ประจ�ำปี 2558 ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายที่ 1  
7. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล ได้รับคัดเลือกเป็นครูแสนดี มีความ         
ตั้งใจปฏิบัติงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดี  ของมูลนิธิ  ดร.สุข  พุคยาภรณ์  เนื่องใน
โอกาสวันครูแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559                        
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร  
8. นางสาวมานิดา อินทรแพทย์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะ การสอน           
ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต (ศษ.ม.) สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. นายวีระพล จันทร์ศลิ า และ นายปราโมทย์  พูนปริญญา  เป็นครูผฝู้ กึ สอน
การจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เนือ่ งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครัง้ ที่ 65 ในระหว่างวันที  ่ 27 – 29  
มกราคม  2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ศาลายา จังหวัดนครปฐม
11. นายวีระพล จันทร์ศิลา และ นางสุภาพร พิศฐาน เป็นครูผู้ฝึกสอนการจัด
สวนแก้ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เนื่องในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 65 ในระหว่างวันที  ่ 27 – 29  มกราคม  2559  
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ศาลายา จังหวัดนครปฐม
12. นางลั ก ษเดื อ น สนทอง ได้ รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย ม การประกวดสื่ อ     
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน
ด้วย Googel Apps for Education ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์
2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
13. นางสาวอรรถวรรณ ส� ำ เภาทอง ได้ รั บ รางวั ล ดี การประกวดสื่ อ                
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน             
ด้วย Googel Apps for Education ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์
2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
14. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา  ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้เสียสละและอุทิศ
ตนให้งานแนะแนวอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559           
จากนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  

15. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  และนายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อม
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไม่เกิน  
7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ในรายการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนน                
ข้าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24            
มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ�ำปี 2559  
16. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูผู้ฝึกสอนผลงานเครื่องดักยุง  รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก          
วัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น  ประจ�ำปี  2559  ในวันจันทร์ที่ 28  มีนาคม  2559
17. นางกรุงศรี  เหมพลชม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเข็มและ
โล่เชิดชูเกียรติปชู นียบุคคลด้านภาษาไทย ผูใ้ ช้ภาษาไทยถิน่ ดีเด่น พุทธศักราช 2559
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร   
18. นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้เลื่อนวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ (คศ.3) มีผลตั้งแต่วันที่ 3  
สิงหาคม  2558
19. นางศศิ วิ ม ล แย้ ม แสงสั ง ข์ ครู ที่ ป รึ ก ษาชนะเลิ ศ กิ จ กรรมคั ด ลายมื อ                
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย ปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ในวันศุกร์ที่ 17  มิถนุ ายน 2559
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
20. นางอุบลวัณณา รอนยุทธ นางทิพย์วรรณ แก้วดวงและครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน  เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม Impromptu Speech
กิจกรรม Story Telling ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง
และเหรียญเงิน และกิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม
2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
21.  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 การแข่งขัน STEM contest ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่าง
วันที  ่ 9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
22. นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์  ครูผฝู้ กึ สอนนักเรียน  ได้รบั รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 การแข่งขัน STEM contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                
ในระหว่ า งวั น ที่ 9 – 10 สิ ง หาคม 2559 ณ โรงเรี ย นเบ็ ญ จะมะมหาราช                  
จังหวัดอุบลราชธานี  
23. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง         
ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2559                  
ในวันที่  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24. นายนิ ก ร สี ก วนชา ได้ รั บ รางวั ล บุ ค คลผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ เด็ ก                      
และเยาวชน สาขาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม เนื่ อ งในวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ            
จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศาลาประชาคม               
จังหวัดขอนแก่น
25. นายนิกร  สีกวนชา และ นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ครูผฝู้ กึ สอนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวด          
โครงงานต้นกล้าพลังงานปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระหว่าง
วันที่ 16–18 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา  
และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าประกวดชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ  ในระหว่างวันที  ่ 20 – 27  พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร จังหวัดปทุมธานี 1.3.6 นายสิทธา กล้าหาญ นายณรงค์ ท่วมไธสง                     
นายกฤษฎา ชาเนตร และนายณัฐพล เกยสุวรรณ์ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล           
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศกลุ่มที่ 4 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้เป็น         
ตัวแทนไปแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลจ�ำนวน 9 คน  
ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ เลสเตอร์ อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ  และได้รบั ทุนการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 2 ปีครึง่ ในระหว่างวันที่ 22–25  ตุลาคม  
2559  ณ สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต  
26. นายนิกร สีกวนชา ได้เลื่อนวิทยฐานะจาก ครู คศ.1 เป็นวิทยฐานะ           
ครูช�ำนาญการ (คศ.2)  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
27. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นายอดิเทพ  พลบ�ำรุง  
นายสินธุวา  โสภะสุนทร นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์  นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล  
นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์  นางพูนศรี  นิยมศาสตร์ นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง  
นางสุภาพร  พิศฐาน  นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ นางกัญญาพร จันทรโสภณ และ
นายอนุสรณ์  ปินใจยศ  ได้รับรางวัล The Outstanding Excellent Participant
Award  ในโครงการ Easy English Moving To ASEAN  จากกลุ่มสาระการเรียน
รู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ ในวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5  โรงเรียนขามแก่นนคร

4. ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา
2559

1. เด็ ก หญิ ง วรรณรั ต น์ เพ็ ง มอ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/4                       
นางสาวสุ ด ารั ต น์ ส่ ว ยนนท์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/4 ได้ รั บ รางวั ล               
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิง่ ประดิษฐ์โครงงาน “คนไทยใส่ใจการใช้พลังงาน”         
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ จั ด โดยสถานี วิ ท ยุ แ ฮปปี ้ ไ ทม์ ร ่ ว มกั บ บริ ษั ท                 
ปตท. จ�ำกัด มหาชน  โดยมี นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูที่ปรึกษา  ในวันเสาร์ที่  
12  ธันวาคม  2558  ที่ตลาดต้นตาล

2.   เด็ ก หญิ ง อริ ย าภรณ์ นามดวง นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/4                  
นางสาวธัญญา  จันทร์ถอด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  นายเจษฎา  สาตุ่น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  นายศราวุธ  ด�ำมินเศก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4/2 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โ ครงงาน                  
“คนไทยใส่ใจการใช้พลังงาน” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยสถานีวิทยุ
แฮปปี้ไทม์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด มหาชน โดยมี นายนิกร สีกวนชา                  
เป็นครูที่ปรึกษา  ในวันเสาร์ที่  12  ธันวาคม  2558  ที่ตลาดต้นตาล

3. นางสาวกุลนัฐ  สีทาแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  นางสาวศุทธินี  
กาญจนสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนางสาวอมรรัตน์ มาตรแก้ว  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการแต่ง         
ค�ำประพันธ์ (ศิลป์วไิ ลร้อยประพันธ์) ได้รบั โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,200  บาท
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ�ำปี  2558  ของสาขา
วิชาการสอนภาษไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางพูลสุข   
พรหมโว  เป็นครูฝึกสอน  ในวันอังคารที่   14 พฤศจิกายน  2558 ที่ห้องประชุม
สายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นายมาวิน   ภานุรักษ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5   ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศการประกวดยุวทูต “Stop Teen Mom”  ประจ�ำปีงบประมาณ  2558  
จัดโดยส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ในวันพุธที่ 25  พฤศจิกายน  2558  
ณ  ชั้น 4 ขอนแก่นฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
5.   นายกิตติภมู   ิ รัตนประกอบ  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ได้รบั รางวัล
ชมเชยการประกวดยุวทูต “Stop Teen Mom” ประจ�ำปีงบประมาณ 2558           
จัดโดยส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558           
ณ  ชั้น 4 ขอนแก่นฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
6. เด็กชายภานุพงศ์ แก้วแสนค�ำ  เด็กหญิงปนัดดา ทองดี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และเด็กหญิงลภัสชฎา พรมโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปี ที่ 2/9  ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดชืน้   ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 65  ในระหว่าง
วั น ที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภช ศาลายา                  
จังหวัดนครปฐม

7. นางสาวสุนสิ า แก้วขาว นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวรมย์ธรี า  
แสงแก้ว  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9  และ  นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/10 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การจั ด สวนแก้ ว ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 65  
ในระหว่างวันที่   27 – 29  มกราคม  2559  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช              
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
8. นางสาวสุธดิ า โสวัตร นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รบั ทุนการศึกษา
ยากจน  มีความกตัญญู   และตั้งใจเรียน  ปีการศึกษาละ  10,000  บาท  และ        
ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี  จาก บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ   จ�ำกัด  (มหาชน)  
ในวันพุธที่ 3  กุมภาพันธ์  2559  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
9.  เด็กชายพนมวรรณ  แดงมาก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับทุน
การศึกษายากจน มีความกตัญญู และตั้งใจเรียน ปีการศึกษาละ 8,000 บาท และ
ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี  จากบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ   จ�ำกัด  (มหาชน)  
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
10.  นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจ�ำปี 2559 รุ่นที่ 2             
จัดโดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ในระหว่างวันที่ 19 – 29  เมษายน  
2559  
11.  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ได้รับทุน
การศึกษา 350,000  บาท  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี  ของคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12. นางสาวกัลยรัตน์  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  ผ่านการคัด
เลื อ กภาคปฏิ บัติ เพื่ อ เป็ นคณะผู ้ แ ทนลู ก เสื อ ไทย เข้ า ร่ ว มงานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ  
นานาชาติ   ในระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์                                         
(7th International Finnjamboree, 2016 Roihu)
13. เด็กหญิงธัญญา จันทร์ถอด เด็กหญิงอริยาภรณ์ นามดวง เด็กหญิง            
วรรณรัตน์ เพ็งมอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องดักยุง ประเภท                  
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  
(ปวช.)  โครงการประกวดสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  จงั หวัดขอนแก่น               
ประจ�ำปี  2559 ในวันจันทร์ที่ 28  มีนาคม 2559
14. เด็กหญิงนิรชา มาลาศรี  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ชนะเลิศกิจกรรม
คัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25 ร่ ว มกั บ ศู น ย์ พั ฒ นากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย                            
ในวันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
15. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัล
ความประพฤติดี ประจ�ำปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน 2559 ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรมพระชินวงศ์สภา
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

16. เด็กชายฉัตรชัย สาสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกิจกรรม Impromptu Speech ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศและศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    
17. เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับ         
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            
จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศและศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย      
18. นางสาวเอื้ออังกูร ก�่ำบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับ           
เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม Impromptu Speech ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย    
19. เด็ ก ชายพี ร ะณั ฐ ศิ ริ ป ั ญ ญา นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/3                                    
เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม  และ เด็กชายเอกรัฐ  อนุรกั ษ์  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน STEM contest ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันที่   9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียน          
เบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
20. นายเจษฎา สาตุ่น นายศราวุธ ด�ำมินเศก และ นายอธิการ นาไชยธง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
STEM contest  ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระหว่างวันที  ่ 9 – 10  สิงหาคม  
2559 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
21. นางสาวดวงฤทัย  หลักค�ำ  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  
นุ่มไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงนิรชา มาลาศรี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เนือ่ งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

22. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  ได้รบั รางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่น สาขา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เนื่องในวันเยาวชน          
แห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศาลา
ประชาคม  จังหวัดขอนแก่น
23. นายชินาธิป ชาติพุดซา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัล             
เด็กและเยาวชนดีเด่น  สาขา  พัฒนาเยาวชน บ�ำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น    
ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
24. เด็กชายพีรณัฐ ศิรปิ ญ
ั ญา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กชายเอกรัฐ  
อนุรักษ์  และเด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ในการประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีที่ 10 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ในระหว่าง
วันที่  20 – 27  พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี
25. นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  ได้รับทุนเรียน
ดีแต่ขาดแคลน เป็นเงินจ�ำนวน  2,800 บาท จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
26. เด็กชายปุณวัต ปาปัญนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับทุน          
การศึกษาจ�ำนวน  8,000  บาท  จาก บริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า  จ�ำกัด  ปีการศึกษา
2559 (รอบแรก)
27. นายปกรณ์ กิ ต ต์ จั น ทร์ สุ พ ร นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/9                          
นายก�ำลังพล  ข่าขันมะลี  นายธนภูมิ  วังนาทัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายธนกร แก้วเจือ นายนครินทร์  สวนนอก นายศตวรรษ  รังมาตร  นายกิตติโชติ  
อาสาท�ำ  นายเกษมสันต์  คนคิด  นายธนสาร  จันทร์อาด  นายธวัชชัย  บุษพันธ์  
นายศุภกร  ถนอมพล  นายสุเรนทร์  สิงห์สวุ รรณ  นายสถาพร  ศิลาสูงเนิน  นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/8 นายปริ ญ ญา เจริ ญ สุ ข นายพงศภั ค ต้ น กั น ยา                        
นายเจษฎาพงษ์  กลิ่นปรี  นายธานี  วงศ์โพธิสาร  และ  นายสิทธิชัย  แก้วยาศรี  
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียน
แห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันที่ 2 – 12  
พฤศจิกายน  2559

วารสาร ร่มมะขาม

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์               
ลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเลคทรอนิกส์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้ค�ำแนะน�ำการใช้งานแก่นักเรียนที่ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้งของโรงเรียนขามแก่นนครและดูแลการใช้งานอุปกรณ์          
ลงคะแนน จนการเลือกตั้งสภานักเรียนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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สวัสดีครับ.. เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ชาว “ขามแก่นนคร” ทีน่ า่ รักทุกคน มาพบกันอีกครัง้ ส�ำหรับคอลัมน์กระซิบ้ เอ้ยย !! Gossip
ขามแก่นนคร ฉบับปี 2559 และส�ำหรับในปีนจี้ ะเป็นหน้าทีข่ องนายนพรัตน์ทจี่ ะอาสาน�ำเอาสาระและข่าวคราวในรัว้ ขามแก่นนคร
แห่งนี้มาบอกเล่า ส�ำหรับการเปิดเทอมในปีนี้ทางโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมโฮมพี่ตุ้มน้องเลยย งืออ T^T เสียใจ เนื่องว่า        
ปีก่อนมีปัญหาในการจัดกิจกรรมนิดหน่อย เลยโดนยกเลิกไปเลยย น่าเสียดายจริงๆ แต่ไม่เป็นไรครับ ในปีนี้เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง
ขามแก่นนครของเราก็ตุ้มกันเป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องมีกิจกรรมนี้ ก็ตุ้มรักใคร่กันได้เนาะ ส�ำหรับคณะกรรมการสภานักเรียนของ
เราในปีนี้ก็ทุ่มเทไม่แพ้กัน โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมน้องๆ ม.1 ที่เข้ามาใหม่ระหว่างการเรียนปรับพื้นฐาน โดยการไปอบรม
น้องๆ ในคาบโฮมรูมของทุกๆ วัน บอกและสอนให้นอ้ งๆ ปฏิบตั ติ นอย่างไรให้ถกู ระหว่างอยูใ่ นโรงเรียนครับ ซึง่ อาจจะน�ำไปสูค่ ำ� ว่า
“ตุ้มน้อง” ก็เป็นได้ ^_^ “กิจกรรมของโรงเรียนในปีนี้ก็มากมายไม่แพ้ปีก่อนๆ เลย แม้แต่กิจกรรมของน้องๆ ม.1 ก็ไม่น้อยหน้า
พี่ๆม.ปลาย มีการแข่งขันกีฬาของ ม. 1 สนุกๆ สนาน ทั้งคนเล่นกีฬา คนเชียร์ ก็แบบว่า น่าร็อกอ่ะ 555 และทางกองลูกเสือ
เกียรติยศของขามแก่นนครก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วครับท่านผู้ชม โดยการไปเดินสวนสนามแบบว่าเท่และดูดีสุดๆ ปรบมือ
หน่อยครับบ และทางโครงการ To Be Number 1 ของขามแก่นนครของเรา ก็สามารถรักษามาตรฐานได้อีกปีแล้ว ส�ำหรับใน
ปีนี้ทางขามแก่นนครของเรา ก็ยังเน้นและก้าวหน้าพัฒนาในเรื่องของห้องสมุด ICT ยังไงก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง เข้าไปใช้
บริการกันเยอะ ๆ นะครับบ ในปีนี้ทางโรงเรียนขามแก่นของเรา ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรๆ หลายๆ อย่างมากมาย เนื่องจาก
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากมาย ไม่ใช่แค่กิจกรรม
ในโรงเรียนของเรา ยังรวมไปถึง การเมือง เศรษฐกิจ ในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราอีกด้วย ทุกคนต่างเศร้าสลดใจกันทั่ว
แต่ไม่เป็นไรทางขามแก่นนครก็ยังด�ำเนินกิจกรรมของเราต่อไป แม้อาจมีการเลื่อนวัน เวลา ของกิจกรรมซึ่งต่างจากปีก่อนๆ
โดยสิ้นเชิง กิจกรรมที่นับว่าเป็นกิจกรรมเด่นๆ ในปีนี้ของเกือบทุกๆ โรงเรียนเลยก็คือการน�ำนักเรียนของทางโรงเรียนไปท�ำ
เลขเก้ากลางสนาม โดยความหมายของกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นก็คือ “เป็นการไว้อาลัยให้พ่อหลวงซึ่งเป็นที่รักยิ่งของชาวขามแก่นนคร
และคนไทยทุกคน” ซึ่งหลังจากการท�ำเลขเก้าของทางโรงเรียนเราแล้วเมื่อภาพออกมาให้เห็น ก็สวยสดงดงามไม่แพ้โรงเรียนอื่น
เลยที่เดียว เออ !! ลืมบอก ได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเว้ยเฮ้ยย 555 แต่ในช่วงนั้นผมนิ้วเท้าหัก เลยลงไปท�ำเลขเก้ากับเพื่อนๆ พี่
น้องๆ ชาวขามแก่นไม่ได้ ผมเลยยืนถวายความอาลัยแก่พ่อหลวงแทน น่าเสียดาย .. และทางโรงเรียนขามแก่นนครของเราก็ยัง
คงมีกิจกรรมที่เพื่อนๆ พี่น้องๆ คุ้นเคยเช่นเดิมครับ นั่นก็คือ แถ่น..แทน..แท่นน “กิจกรรมบริจาคโลหิต”ครับ โดยมีคุณครูและ
บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียน ผูป้ กครอง แม่คา้ พ่อค้าตามชุมชนใกล้เคียง ร่วมโครงการบริจาคโลหิตของเรานัน่ เองครับ
พอถึงทีผมจะบริจาคก็พลาดไปซะงั้น เนื่องจากช่วงนั้นกระผมไม่สบายและอายุไม่ถึง ยังเด็กเนื้อหนุ่มยังไม่แตก 5555
น่าเสียดายจริง ๆ ครับ เหมือนปีนี้ผมพลาดอะไรหลายๆ อย่างมาก แต่ไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยผมก็ไม่พลาดในการท�ำหน้าที่ของ
สภานักเรียน (มั้ง)  ต่อด้วยครึกครื้นไปกับกีฬาภายใน หรือกีฬาสีของโรงเรียนขามแก่นนคร “ขามแก่นเกมส์” นั่นเอง ซึ่งจะมี
คณะสีต่าง ๆ ซึ่งในทุกๆ ปีของเราจะจัดคณะสีเป็นทั้งหมด 6 สีครับ แต่ในปีนี้ทางโรงเรียนเห็นว่าควรลดลงให้เหลือ 4 สีครับ แต่
ถึงจะเหลือสี่สี ก็ สนุก มันส์ ฮา ไม่แพ้ปีก่อนๆ อย่างแน่นอนครับ ซึ่งแต่ละคณะสีต่างๆ จัดความสามารถออกมาโชว์แบบประชัน
กันโดยไม่ยอมกัน แต่กีฬา ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนๆ ก็เน้นไปตรงที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและส�ำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมนี้
อาจเป็นจุดประสงค์เน้นๆ เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ “ความสามัคคีกัน” นั่นเองครับ ส�ำหรับงานศิลปหัตกรรมนักเรียนพึ่งผ่านไป
ส�ำหรับในปีนี้ก็เด่นไม่แพ้ปีก่อนๆ อย่างแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็น สวนถาด สวนแก้ว เป็นต้นครับ ก็ดีใจ และขอปรบมือชื่นชมให้
กับกิจกรรมเหล่านี้ด้วยครับ ส�ำหรับการแข่งขันที่ผ่านมา ต่อไปมาในเรื่องว่า “กีฬาประเพณีขามแก่น-สาธิตมอดินแดง”
ฉันท์พี่น้องและขอปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้งสองสถาบันด้วยครับ ส�ำหรับกีฬาประเพณีในปีนี้ก็สนุกสนาน เฮฮา ไม่แพ้
ปีก่อนๆ เด่นๆ ผมขอชื่นชมในเรื่องเชียร์หรีดเดอร์ แข่งขันกันอย่างเมามันส์ ผู้ชมไม่ลัดสายตาไปที่อื่นเลยทีเดียว ส�ำหรับกิจกรรม
กีฬาประเพณี ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักเรียนสองโรงเรียนนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมคิด
ว่าการมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นก็ดีครับ ^^ ส�ำหรับพี่มอหกที่ก�ำลังจะจบไปในปีนี้ ส่วนผมก็ขอฝากก�ำลังใจไปถึงพี่ ๆ ม.6 ทุกคน
ในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ กันนะครับสู้ ๆๆๆ -0- และกิจกรรมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ “กิจกรรมปัจฉิม”
ซึ่งทางโรงเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนของเราจะจัดกิจกรรมนี้ให้โดยเฉพาะน้อง ม.3 และ พี่ม.6 เท่านั้น ส�ำหรับการจบ
ออกไป เพือ่ เป็นการกล่าวอ�ำลากัน ในปีนม้ี กี ารมอบใบประกาศนียบัตรด้วยอะ ฮ่าๆ เลิศไหมละ พีๆ่ ม.6 ชืน่ ชอบกันทัว่ เลยทีเดียว
มีซุ้มส�ำหรับให้น้องๆ และพี่ๆ ได้ถ่ายรูปร่วมกัน จัดท�ำโดยคณะคุณครูนักศึกษาของทางโรงเรียนขามแก่นนครนั่นเอง มีการท�ำ
อุโมงค์ลอดส�ำหรับน้อง ม.3 และ พี่ ม.6 มีคอนเสิรต์ หรือหมอล�ำให้เต้นสนุกสนาน เฮฮากันน เป็นไงละฟังแล้วก็นา่ สนุกใช่ไหมละ อิอิ
ในปีนี้ก็อาจพิเศษนิดนึง เพราะพิธีมอบต�ำแหน่งส�ำหรับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ปี 2559 มอบให้แก่
คณะกรรมการสภานักเรียนปี 2560 อีกด้วย จากใจผมนะครับส�ำหรับผมอยากจะเห็นน้องๆ คณะกรรมการสภานักเรียนรุน่ ต่อๆ ไป
ท�ำงานให้ดีกว่าปีของพวกผม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นเลิศเป็นชัยศักดิ์ศรีโรงเรียนขามแก่นนครของเราต่อไปนะครับ
ส�ำหรับผม ผมคิดว่าในการท�ำหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนของปีผมอาจท�ำไม่ค่อยเต็มที่ซักเท่าไหร่ แต่ในปีต่อๆ ไป
ผมอยากให้น้องๆ ตั้งใจท�ำหน้าที่ อย่างเต็มที่ หากแบ่งตารางเวลาในการใช้ชีวิตถูก แยกให้เป็น เรียนเป็นเรียน กิจกรรมเป็น
กิจกรรมก็จะไม่มีปัญหาครับ ส�ำหรับผมขอขอบคุณค�ำว่า “สภานักเรียน” ^_^ “ #คนบางคนอาจจะพูดว่า เป็นไปก็ไม่ได้
อะไรหรอก เสียเวลาที่จะเอาไปตั้งใจเรียนหนังสือหนังหาเปล่าๆ เป็นไปก็มีแต่โดนใช้ แต่ขอโทษนะครับถ้าคุณไม่ได้มาถึงจุดนี้เอง
คุณจะไม่รู้เลยว่า ประสบการณ์นี้มันสอนอะไรเราหลายๆ อย่างในชีวิตมากมาย น้อยคนที่จะมายืนในจุดที่เรียกว่าสภา และตั้งใจ
ท�ำงานอย่างจริงจัง คนที่ได้เข้ามายืนจุดนี้จ�ำไว้ว่าคุณก�ำลังเปิดใจรับประสบการณ์ที่มีค่าอย่างหนึ่งนะครับ สอนให้รู้ว่าคน
แต่ละคนเป็นอย่างไร สอนให้รู่ว่าการท�ำงานเป็นระบบคือแบบไหน สอนให้รู้รักสามัคคีคืออะไร สอนให้เรารักในการในงาน
สอนให้เรามีความใส่ใจในงาน การที่คุณจะเข้ามาเป็นสภานักเรียนได้ คุณต้องมีความตั้งใจจริง ๆ ไม่ใช่เข้ามาแป๊ปเดียวแล้วออก
ถ้าคุณเข้ามาแบบนั้น อย่าเข้ามาเลยครับ ไม่มีประโยชน์ ส�ำหรับผมแล้วการเป็นรองประธานนักเรียนท�ำให้ผมได้ค้นพบตัวตน
ของผมและผมอยากจะบอกน้องๆ ที่จะเข้ามาเป็นสภานักเรียนรุ่นต่อๆ ไป “เหนื่อยได้แต่อย่าท้อถึงจะท้อก็อย่าถอย
จะเหน็ดเหนื่อยมากน้อยเพียงใด จ�ำไว้ว่าส�ำคัญคือท�ำงานเป็นทีม” มีอะไรปรึกษาพวกพี่ได้ครับ.. และหากเพื่อนๆ พี่น้องๆ
ร่วมถึงพี่ๆ ศิษย์เก่าที่จบออกไปแล้ว อยากให้ผมกระซิบอะไรอีก ติดต่อผมได้นะครับ รับรองว่าผมจะกระซิบให้ทันทีทันใดเลย
ส�ำหรับในปีนี้คงผ่านพ้นหน้าที่ “รองประธานนักเรียน” ของผมแล้วครับ พบกันใหม่ในปีหน้านะครับ
ขอขอบคุณคร้าบบ  :P  
					
See You..
							
นายนพรัตน์ เมืองสนธิ์
						
รองประธานนักเรียน ปี 2559

