11 สิงหาคม 2558 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
น�ำคณะผู้บริหารครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร        
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม อาเซียน กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ สืบสานวัฒนธรรมนานาชาติ
และ 12 สิงหาคม 2558 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ประชุม             
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารร่มมะขาม
ฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2558

จากใจบรรณาธิการ
ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้อ่าน วารสาร “ร่มมะขาม” กลับมาพบ
กับท่านอีกครั้ง ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 9 เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ในการบอกเล่ า ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบข่ า วคราว         
ความเคลื่อนไหว และได้ชื่นชมความส�ำเร็จของพวกเรา ที่ผลิดอกเบ่ง
บานตระการตาสู่สังคม ในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรที่เกษียณ         
อายุราชการ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการโสภณ มาตราสงคราม                 
รองผู้อ�ำนวยการ นิรันดร์ กระพี้แดง ข้าราชการครูและบุคลากร             
ทุกๆ ท่านทั้ง 13 คน นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียน
ขามแก่นนคร เป็นอย่างยิง่ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมสาระความรูอ้ นั เป็น
ประโยชน์และผลงานในด้านต่างๆ และประมวลภาพกิจกรรมของ
โรงเรียนอีกมากมาย
ในนามกองบรรณาธิการวารสาร “ร่มมะขาม” ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้เขียน ผู้อ่านที่ช่วยในการสนับสนุนข่าวสารให้มีการ
เผยแพร่ตลอดมา
				
นางเบญมาศ แก้ววิศิษฎ์
                     บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

นายโสภณ มาตราสงคราม
นายนิรันดร์ กระพี้แดง
นายทินกร ทองดี
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์

ผู้อำ� นวยการ
รองผู้อำ� นวยการ
รองผู้อำ� นวยการ
รองผู้อำ� นวยการ
รองผู้อำ� นวยการ

กองบรรณาธิการ
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
นายองอาจ  ประจันตเสน
นายอ�ำนาจ  พันธุ์ดิษฐ์
นางทองเติม ศิริสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน
2. เพือ่ เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
3. เพือ่ เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ปก

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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1
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2
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2
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4
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5-21
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22
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23
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24-25
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26
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29
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38
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39
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40
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41
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42
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53
ขอบคุณทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ ห่างกันหัวใจยังคิดถึง
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คณะครูทเี่ คารพ นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครทีน่ า่ รักทุกคน  ผมรูส้ กึ เป็น
เกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมท�ำงาน ร่วมกิจกรรม          
และมีบทบาทต่างๆ ในโรงเรียนขามแก่นนคร  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผมได้มาปฏิบัติ
ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ผมมีความภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ โรงเรียนแห่งนี้      
ได้สร้างคนส�ำคัญ ทั้งผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้มีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด          
ระดับภาค และระดับชาติ มาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อนาคต              
ผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม   
และประเทศสืบไป
ผมขอแสดงความยินดี ขอมุทิตาคารวะคุณครูทุกท่านที่เดินสู่เส้นชัยชนะ
วัยเกษียณ 2558 ทุกท่าน ท่านได้เดินทางมาจนถึงวันเกียรติยศแห่งศรัทธา            
ครูผกู้ ล้าทีย่ งิ่ ใหญ่ทงั้ 12 ท่าน ขอขอบคุณคณะครูทกุ ท่านด้วยใจจริงทีท่ า่ นได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมจริยธรรม เปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ    
ของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพที่น่ายกย่องชมเชย  
ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ส�ำเร็จการศึกษา  
พร้อมทั้งผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลลูกให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ประเทศชาติ  
ผมขอให้นักเรียน ลูกน�้ำเงิน - แดง ทุกคน  ได้ตระหนักถึงตัวเองที่จะต้องด�ำรงอยู่
ได้ในสังคมอย่างมีความสุขในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงซึ่งจ�ำเป็น       
จะต้องศึกษาหาความรู้และต้องมีความเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมใหม่ของกลุม่ อาเซียนทีจ่ ะถึงนี  
้ มีความชัดเจนว่า
สาขาวิชาชีพที่จะมีการแลกเปลี่ยนและประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศด้วยกัน           
คือ อาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ช่างส�ำรวจ  
บัญชี และการท่องเที่ยว
ดั ง นั้ น ขอให้ นั กเรียนและผู้ปกครองทุกท่า นได้ตระหนั ก ให้ ความส� ำ คั ญ        
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ขออ�ำนวยอวยพรให้ศิษย์ชาวน�้ำเงิน - แดง
ทุกคน  จงก้าวเดินต่อไปตามเส้นทางและวิถีแห่งความเจริญ  ประสบความส�ำเร็จ  
ด้วยรอยยิ้ม และความสุข
สุดท้ายในนามคณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพนับถือ ได้โปรดปกป้องคุม้ ครองท่าน
คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทุกคน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งใน
อาชีพการงานและครอบครัวตลอดไป
นายโสภณ มาตราสงคราม
                            ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ. สพม. 25           
พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียน และผูม้ เี กียรติ
ร่วมให้การต้อนรับ นายโสภณ มาตราสงคราม
เนื่ อ งในโอกาสรั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนขามแก่นนคร เมือ่ 16 ธันวาคม 2557

ผู้บริหาร มือทอง ปองกุศล
รู้พอเพียง มีวินัย ใฝ่สัมฤทธิ์
รอง นิรันดร์ กระพี้แดง แห่งศักดิ์ศรี
ลูกหม้อ...ค�้ำ น�้ำเงินแดง แหล่งประเทือง
ครูประดิษฐ์ กดนอก ดี ฝีมือยอด
ครูนฤพงษ์ วุฒิพันธุ์ พันผูกงาน
ครูเกียรติศักดิ์ ศิลปินเพื่อชีวิต...สิ่งแวดล้อม
ครูภาษาไทย ดีเด่นงาม ตามวิธี
ครูประทุมพร หลาบหนองแสง แรงน�้ำมิตร
ครูบัวกัลป์ ศรียันต์ ธรรมะบวร
ครูแม่แบบ คณิตศาสตร์ ฉลาดรู้
ครูไพรัตน์ ชื่นปรีชา พาชื่นใจ
ครูรัชนี กลิ่นทอง ผ่องโอภาส
ครูภาวดี แสงศร พรสะอาง
นายพนม สิงพิมพ์ ปริ่มงานหนัก
สิบสามท่าน ล้วนแกร่งกล้า...ฝ่าเรื่องราว
เกษียณสุข เกษมสันต์ อันทรงค่า
เทพ อวยชัย จตุรพิธพร ทวี

ผอ.โสภณ มาตราสงคราม งามจับจิต
จึงพิชิต เชี่ยวชาญ งานรุ่งเรือง
เอื้ออารีย์ เมตตา พาฟุ้งเฟื่อง
นามกระเดื่อง มุ่งมั่น ขยันการ
ขยันตลอด หมั่นอุทิศ จิตประสาน
สุขสราญ การเป็นครู ผู้ไมตรี
ศิษย์แห่ห้อม มนูญศักดิ์ รักวิถี
ครูนภาพร พิมพ์วรเมธากุล คนดี ศรีนาคร
ยิ้มชื่นจิต งานฝีมือ ลือกระฉ่อน
ตั้งใจสอน ด้วยสุขุม นุ่มนวลละไม
สมค�ำครู สมปรารถนา มะลิใหม่
วิริยะ ใสส่อง ธรรม ฉายน�ำทาง
งามพิลาส รักศิษย์ จิตสว่าง
คอยสรรสร้าง ศิษย์สู่ ประตูดาว
ขยันนัก อดทน จนทุกก้าว
จนถึงคราว สู่เส้นชัย ให้ยินดี
ไตรรัตนา พาพิพัฒน์ สวัสดิ์ศรี
สุขเปรมปรีดิ์ วัฒนา...สถาพร
ประภัสสร โพธิจักร ประพันธ์
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นายโสภณ มาตราสงคราม
ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล
เกิด
บ้านเลขที่

นายโสภณ มาตราสงคราม
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2497
51/3 หมู่ที่ 1 ซอย-บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ต�ำบล/แขวง ในเมือง
อ�ำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 08-1320-4812  e-mail address : singhatong@gmail.com

ประวัติครอบครัว
บิดา  
มารดา
คู่สมรส

นายเสถียร มาตราสงคราม อายุ 98 ปี (เสียชีวิต)
นางทวงทอง มาตราสงคราม อายุ 83 ปี
นางวราภรณ์ มาตราสงคราม อายุ 55 ปี รับราชการครู
ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ โรงเรียนกัลยาณวัตร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บุตร - ธิดา จ�ำนวน 1 คน ชื่อ นางสาวทิพย์อาภา มาตราสงคราม อายุ 22 ปี
ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา
-

พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2525

มศ. 3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การสอนสังคมศึกษามัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. 2536 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กรมสามัญศึกษา
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 5 ธันวาคม 2528 หนังสือที่ ขก. 0030/5211
ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2529
- จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 5 ธันวาคม 2530 หนังสือที่ ขก.0030/36272
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2533 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 108
ตอนที่ 111 หน้า 288 ลว.24 มิถุนายน 2534
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธันวาคม 2538 ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 113 หน้า 196-464
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2542 ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 8 เล่ม 116 ตอนที่ 38 ลว.29 มกราคม 2542
- เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2548 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 123
ตอนที่ 14 ลว.10 มีนาคม 2549

6 วารสารร่มมะขาม

ประวัติรับราชการ

- โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ในต�ำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2524
- โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ในต�ำแหน่ง ครู 2 ระดับ 3  
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2525
- โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  ในต�ำแหน่ง  อาจารย์ 1  ระดับ 3  
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2525 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2525
- โรงเรียนนครขอนแก่น ในต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2526
- โรงเรียนนครขอนแก่น ในต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  2531
- โรงเรียนนครขอนแก่น  ในต�ำแหน่ง  อาจารย์ 2  ระดับ 5  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534
- โรงเรียนนครขอนแก่น  ในต�ำแหน่ง  อาจารย์ 2 ระดับ 6
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียนนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ถึงวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2536
- โรงเรียนบึงกี่วิทยานุกูล ในต�ำแหน่ง รักษาการครูใหญ่ ระดับ 6  
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2536
- โรงเรียนบึงกี่วิทยานุกูล ต�ำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6  
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2537  
- โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย (บึงกี่วิทยานุกูล) ต�ำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538
- โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  ต�ำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ระดับ 7  
ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542
- โรงเรียนดงมันวิทยาคม ต�ำแหน่ง รักษาการในต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7  
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
- โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ระดับ 8
ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544
- โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ต�ำแหน่ง รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ระดับ 8
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
- โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ต�ำแหน่ง ผู้อำ� นวยการ ระดับ 8
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547
- โรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม ต�ำแหน่ง รักษาการในต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการ ระดับ 8
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
- โรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม  ต�ำแหน่ง  ผู้อ�ำนวยการ  ระดับ 8
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547
- โรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม  ต�ำแหน่ง  ผู้อ�ำนวยการ  คศ.3
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551
- โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  ต�ำแหน่ง  ผู้อำ� นวยการ  คศ.3
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
- โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ต�ำแหน่ง  ผู้อ�ำนวยการ คศ.3
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
- โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ คศ.4 (3)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
- โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 ตามค�ำสั่ง สพม.25
ที่ 340/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557
- โรงเรียนขามแก่นนคร ในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

วารสารร่มมะขาม

7

ประวัติการท�ำงาน
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2517-2522
2522-2522
2522
2526
2534
2536
2537

ครูโรงเรียนสงเคราะห์นิยมวิทยา (เอกชน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ครูโรงเรียนบ้านโนนชาด สปอ.หนองสองห้อง อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครู 2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสาขาโรงเรียนนครขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ครูใหญ่โรงเรียนบึงกี่วิทยานุกูล (ขอนแก่นวิทยาลัย) จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เลขานุการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
- คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
- คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น (อ.พ.ส.จ.)
- ปี พ.ศ. 2542
รองประธานคณะกรรมการชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
- ปี พ.ศ. 2543
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ปี พ.ศ. 2543
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย
- ปี พ.ศ. 2544
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- ปี พ.ศ. 2546
คุณวุฒิลูกเสือ ปี พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำ� กับลูกเสือ (A.L.T.)
- ปี พ.ศ. 2547
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม อ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น
(ประธานศูนย์เครือข่ายหนองนาค�ำ)
- ปี พ.ศ. 2551
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
(ประธานศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร)
						
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพท.ขก. เขต 5
- ปี พ.ศ. 2552
รองประธานสหวิทยาเขตชุมแพ
- ปี พ.ศ. 2553
วิทยากรแกนน�ำส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี พ.ศ. 2554
ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 รุ่นที่ 1/54
          
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพม.เขต 25 2 วาระ
- ปี พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้อำ� นวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม/ ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือค�ำ
- ปี พ.ศ. 2558
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร/ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
- คณะกรรมการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
                     
ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น

8 วารสารร่มมะขาม

ผลงานและความภาคภูมิใจ

1. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดผลดีต่อชุมชนและสังคม
1.1 เป็นแกนน�ำจัดกิจกรรม การบริจาคโลหิตโดยใช้หลัก “บวร”              
บ้าน วัด โรงเรียน ในโครงการ “ขามแก่นนครร่วมใจ บริจาคโลหิต                 
80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 16          
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ตลอดปีการศึกษา ปีละ 3 ครั้ง
1.2 จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์
ตลอดไป ตลอดปีการศึกษา
1.3 เป็ น แกนน� ำ การออกแนะแนวสั ญ จรสร้ า งความสั ม พั น ธ์              
ระหว่างบ้านและโรงเรียน
1.4 เป็นแกนน�ำการออกแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียน  ประจ�ำปีการศึกษา  2557
1.5 เป็นแกนน�ำกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย     
ก้าวไกลสู่สากล (Open House) ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16  
กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
2. ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดผลดีตอ่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
2.1 เป็นประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.2 เป็นผูป้ ระเมินสถานศึกษาพอเพียง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เป็นรองประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.4 เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์การสอบ           
คั ด เลื อ กพนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ� ำ  พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก าร                 
ครูอัตราจ้าง  หรือลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร และ
โรงเรียนขามแก่นนคร
2.5 เป็นกรรมการประเมินคะแนนประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2557

2.6 ให้ความร่วมมือในการให้บริการด้านอาคาร สถานที่ ห้องประชุม
และบุคลากร ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
3. ผลงานที่เกิดกับตนเอง
ในปีการศึกษา 2534 - 2535 ด�ำเนินการบริหารสาขาโรงเรียนนคร
ขอนแก่น และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อปีการศึกษา 2536  
คือ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 2537  ได้กอ่ ตัง้ กองทุน
การศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 280,176.50 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท         
ห้าสิบสตางค์)  
- โรงเรียนคุณธรรมชั้นน�ำ ปีการศึกษา 2552
- โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบที่สอง ระดับ ดีมาก         
ปีการศึกษา 2552
- โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2552
- โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปีการศึกษา  2553
- โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2554 - 2557
- ผู้อ�ำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนขามแก่นนคร ด้าน     
ผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินโดยไม่มีเงื่อนไข ปีงบประมาณ 2557
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
อุ ป นายกสมาคมผู ้ ป กครองและครู ดี เ ด่ น จากสภาผู ้ ป กครองและครู               
แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อนคือ ปีพุทธศักราช 2556 - 2558
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ        
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจ�ำปี 2554 - 2555  รับพระราชทานจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558   
ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
- ผูอ้ ำ� นวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจ�ำปี  2558
คติประจ�ำใจ : มุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน อดทน และความมีวินัยในตนเอง           
จะก่อให้เกิดความส�ำเร็จเสมอ

นายนิรันดร์ กระพี้แดง

รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล นายนิรันดร์ กระพี้แดง
เกิด
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498
ภูมิล�ำเนา จังหวัดขอนแก่น  
ปัจจุบัน   304 หมู่ที่ 11 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 089-187-8249  
ประวัติครอบครัว
สมรสกับ นางสุภาภรณ์ กระพี้แดง มีบุตรธิดา 3 คน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2507 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาน อ�ำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2510 ประถมศึ ก ษาปี ที่ 7 โรงเรี ย นบ้ า นไผ่ (ขก.10)          
อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2513 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) อ�ำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
   พ.ศ. 2517 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สถาบัน
วิทยาลัยครูอุดรธานี  
พ.ศ. 2520 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สถาบัน
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการรับราชการ
23 สิงหาคม 2520 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  
จังหวัดอุดรธานี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
16 เมษายน 2522 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนดอนหันวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2526 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนท่าพระวิทยายน  
จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

11 ตุลาคม 2528 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร   
จังหวัดขอนแก่น  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
23 สิงหาคม 2530  ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร  
จังหวัดขอนแก่น  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
18 มีนาคม 2533 ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  
จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5 เมษายน 2548 ต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน
ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
8 มีนาคม 2549 ต�ำแหน่ง  รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  
17 สิ ง หาคม 2553 รองผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ            
รองผู้อำ� นวยการช�ำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 โรงเรียนขามแก่นนคร  
จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
1 เมษายน 2556 รองผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ              
รองผู้อำ� นวยการช�ำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 4(3) โรงเรียนขามแก่นนคร  
จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผลงานและความภาคภูมิใจ
- รางวัลครูดีเด่น ประเภทผู้บริหาร (Person Awards) ประจ�ำปี
2554 จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ร่วมกับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
- รางวัล หนึง่ แสนครูดี ประเภทผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประจ�ำปี 2556
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คติประจ�ำใจ
      “ท�ำงานด้วยความตั้งใจ ผลงานจึงจะเกิดตามที่ตั้งใจ”

นายประดิษฐ์ กดนอก

ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว

พ.ศ. 2521 ต�ำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโคกล่าม          
อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายประดิษฐ์ กดนอก
พ.ศ. 2521 ต�ำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา      
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
9 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. 2525  ต�ำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 3  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
320/19 หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลแดงใหญ่ อ�ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น         
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 086-853-2344
พ.ศ. 2533 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
ประวัติครอบครัว
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สมรสกับ นางเกื้อกูล ภาสะฐิติ  มีบุตรธิดา 1 คน
พ.ศ. 2534 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2509 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4) โรงเรียนบ้านหินตั้ง   อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2539 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนขามแก่นนคร  
อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2512 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป. 7) โรงเรียนบ�ำรุงไทย    อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ.  2547 ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ อันดับ คศ. 2  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2515 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนสงเคราะห์นิยม โรงเรียนขามแก่นนคร  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2551 ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ อันดับ         
วิทยา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2517 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) สถาบัน วิทยาลัย คศ. 3  โรงเรียนขามแก่นนคร  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2557 ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ อันดับ          
ครูมหาสารคาม
คศ.4 (3) โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2520 พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2526 ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.) วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ             ผลงานและความภาคภูมิใจ
-รางวั ล หนึ่ ง แสนครู ดี ประเภทครู ผู ้ ส อน ประจ� ำ ปี 2557                  
สถาบัน วิทยาลัยครูเลย          
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2520 ต�ำแหน่ง ครูโรงเรียนสงเคราะห์นยิ มวิทยา อ�ำเภอเมือง คติประจ�ำใจ
      “ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด”
จังหวัดขอนแก่น
ชื่อ-สกุล
เกิด
ภูมิลำ� เนา  
ปัจจุบัน

นายนฤพงษ์ วุฒิพันธุ์

ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายนฤพงษ์  วุฒิพันธุ์
เกิด
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2498  
ภูมิลำ� เนา 702 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบัน 194/263 หมูท่ ี่ 6 หมูบ่ า้ นโพธิบลั ลังก์ทอง ถนนศรีจนั ทร์ 39
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 081-954-3440

ประวัติครอบครัว

สมรสกับ ผศ.จิราภรณ์  วุฒิพันธุ์ มีบุตรธิดา 2 คน  
1. นายนฤบ วุฒิพันธุ์ ค.บ. บริหารธุรกิจ ประกอบอาชีพส่วนตัว
ที่ หจก.วุฒิพันธุ์เซอร์วิส
   2. น.ส.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ Master of management ศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยซีหนาน ประเทศจีน
ปัจจุบันท�ำงานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และก�ำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขา หลักสูตรและการสอนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยซีหนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์  สถาบัน วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2526 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สถาบัน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
พ.ศ. 2539 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2521  ครู 2 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2527  อาจารย์ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2533  อาจารย์ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2548  ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ อันดับ คศ. 2
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2550 ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

-  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
-  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
-  ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประวัติการท�ำงาน

-  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
-  ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
-  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และเคยท�ำหน้าที่
- หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
- หัวหน้างานสารสนเทศ
- หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลงานและความภาคภูมิใจ : ภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่ครูที่โรงเรียนขามแก่นนคร
คติประจ�ำใจ : “ท�ำงานให้สนุก จะมีสุขกับการท�ำงาน”

นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์
เกิด
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498
ภูมิล�ำเนา บ้านพักสถานีต�ำรวจภูธรโพธิ์กลาง ต�ำบลโพธิ์กลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
86/4 หมู่ที่ 13 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน
โทร. 084-265-5571
ประวัติครอบครัว
สมรสกับ นางสุภา มนูญศักดิ์ รับราชการครูโรงเรียนขามแก่นนคร
มีบุตร-ธิดา 1 คน คือ นารีญาณ์  มนูญศักดิ์ ท�ำงานออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522 จบการศึกษา วุฒิ ปม. สถาบันศึกษาเทคโนโลยีและอาชีวะ
วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ประวัติรับราชการ
- เริ่มรับราชการครู เมื่อ พ.ศ. 2523 ที่โรงเรียนมัญจาศึกษา
อ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2530 ครูโรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
คศ.4(3) โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลงานและความภาคภูมิใจ
- ฝึกนักเรียนเข้าร่วมประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง หลายครั้ง
- ชนะเลิศการแต่งเพลงประกวดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- สืบสานวัฒนธรรมศิลป์อีสาน (หุ่นกระบอกอีสานขามแก่นนคร)
คติประจ�ำใจ
- ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด
- คิดดี พูดดี ท�ำดี คบคนดี ไปในสถานที่ดี (ก็จะเป็นคนดี)

นางนภาพร พิมพ์วรเมธากุล
ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล   นางนภาพร  พิมพ์วรเมธากุล
เกิด
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
คู่สมรส นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล
ปัจจุบัน
19/3 หมู่ 3 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 081-871-1754
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. 2527 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ. 2521 ครู 2 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- พ.ศ. 2525 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนครขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2527 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนนครขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนนครขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2543 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2544 อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
- ได้รับคัดเลือกเป็น  “ครูภาษาไทยดีเด่น”
จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอ�ำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง”

นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวประทุมพร  หลาบหนองแสง
เกิด
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2498
ภูมิล�ำเนา 9 หมู่ที่ 6 บ้านวังชัย ต�ำบลวังชัย อ�ำเภอน�้ำพอง           
จังหวัดขอนแก่น  
198/97 หมู่ที่ 13 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
ปัจจุบัน
จังหวัดขอนแก่น โทร. 081-975-0164         
ประวัติครอบครัว
บิดา นายพันธุ์ หลาบหนองแสง  มารดา นางทองสุข หลาบหนองแสง
เป็นบุตรล�ำดับที่ 6 พี่น้องรวมจ�ำนวน 7 คน ชาย 5 คน หญิง 2 คน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2508 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4) โรงเรียนบ้านวังชัย  
อ�ำเภอน�ำ้ พอง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2511 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป. 7) โรงเรียนน�้ำพอง           
อ�ำเภอน�ำ้ พอง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2514 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)  โรงเรียนกัลยาณวัตร  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2518 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิ ช าเอกคหกรรมศาสตร์ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคามจั ง หวั ด
มหาสารคาม
พ.ศ. 2525  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการบริหารโรงเรียน
สถาบันวิทยาลัยครูเลย
พ.ศ.2527 คหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนาการ          
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2520 ต�ำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ�ำเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. 2527 ต� ำ แหน่ ง อาจารย์ 1 โรงเรี ย นขามแก่ น นคร        
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2554 ต�ำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ อันดับ  
คศ. 3  โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ประวัติการท�ำงาน
- หัวหน้าหมวดคหกรรม หัวหน้างานโภชนาการ และครูทปี่ รึกษา อย. น้อย
ผลงานและความภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2549  ครูที่ปรึกษา อย.น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต
ตรวจราชการ 10, 12 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ              
จากจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2549 รับเกียรติบตั รเป็นครูแกนน�ำการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการ
เรื่ อ งการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค จากคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค                 
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2536 พัฒนาโรงอาหารโรงเรียนขามแก่นนครได้รับป้าย
มาตรฐาน “ดีมาก”
พ.ศ. 2556 รับรางวัล“หนึ่งแสนครูดี” ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี
2556 ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2557 รับรางวัล“ครูดีศรีขามแก่น” โรงเรียนขามแก่นนคร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พ.ศ. 2557 รับโล่ ผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการครูแกนน�ำ 
อย.น้อย จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คติประจ�ำใจ
      “อุทิศตน อุทิศเวลา พัฒนางานเพื่อส่วนรวม”

นางบัวกัลป์ ศรียันต์

ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล
เกิด
ภูมิล�ำเนา
ปัจจุบัน

นางบัวกัลป์ ศรียันต์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2498
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
307 หมู่ที่ 15 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
โทร. 086-220-2211

ประวัติครอบครัว

สมรสกับ นายจ�ำนง ศรียันต์ (ถึงแก่กรรม) อดีตเป็นอาจารย์สอน ที่วิทยาลัย
เทคนิคขอนแก่น ภาควิชาสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มีบุตร 2 คน
1. นายสั ต วแพทย์ กฤษณ์ ก ้ อ ง ศรี ยั น ต์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา                                   
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ปัจจุบันท�ำงาน
บริษัท
2. นายไกรษ์ ศรียนั ต์ ส�ำเร็จการศึกษา คณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

- จบประถมศึกษา โรงเรียนราษีไศล อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
- จบมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- จบปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบัน วิทยาลัยครูเลย

ประวัติการรับราชการ

- 16 พฤษภาคม 2523 ต�ำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม             
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   - 1 ตุลาคม 2527 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   - 1 ตุลาคม 2529 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   - 1 ตุลาคม 2533 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   - 1 ตุลาคม 2536 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนขามแก่นนคร  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   - 1 ตุลาคม 2540 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนขามแก่นนคร  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- 24 ธันวาคม 2547 ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ อันดับ  
คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- 31 ธันวาคม 2554 ต�ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ          
อันดับ คศ.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการท�ำงาน

- พ.ศ. 2539 หัวหน้าระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร  
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2540 หัวหน้าหมวดคหกรรม โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2548 ได้ รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย ม เจ้ า หน้ า ที่ ง านห้ อ งสมุ ด                    
หมวดคหกรรม โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- เจ้ า หน้ า ที่ ง านห้ อ งสมุ ด เวลา 10 ปี โรงเรี ย นขามแก่ น นคร              
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- ปฏิ บั ติ ง านปฏิ ค ม โรงเรี ย นขามแก่ น นคร อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น            
จังหวัดขอนแก่น
- เป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2558 เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

ผลงานและความภาคภูมิใจ

- รางวัลครูผู้อุทิศเวลาแก่ทางราชการดีเยี่ยม โดยไม่มีวันลา เป็นเวลา          
10 ปี (พ.ศ. 2538-2547)
- รางวัลครูดีเด่น ของคุรุสภา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น             
เขต 1 พ.ศ. 2545
- ครูผสู้ อนโครงงานอาชีพ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 9
รับรางวัลชนะเลิศ
- ครูผู้สอนโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การร้อยมาลัย
คล้องคอ เขตการศึกษา 9 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลชนะเลิศ ชุดการสอนบทเรียนส�ำเร็จรูปยอดเยี่ยม ระดับโรงเรียน
- เป็นครูแกนน�ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนขามแก่นนคร  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี 2558
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คติประจ�ำใจ
      อยู่กับตนเอง...................ให้คิดบวก
      อยู่กับผองพวก...............ให้เมตตา
      อยู่กับปัญหา..................ให้ลงมือแก้
      อยู่กับพ่อแม่..................ให้กตัญญู

นางสาวสมปรารถนา มะลิใหม่
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล นางสาวสมปรารถนา มะลิใหม่
เกิด
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2498   
ภูมิล�ำเนา 46/1 ถนนอ�ำมาตย์ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน
171/107 ถนนประชาสโมสร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 080-005-0580
ประวัติการศึกษา
    - ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
- ปริญญาตรี  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
- ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กรุงเทพฯ
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กรุงเทพฯ
ประวัติการท�ำงาน
- บรรจุเป็นครู 2 ระดับ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2520 ที่โรงเรียนมัญจาศึกษา
อ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ�ำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2525
- ย้ายมาปฎิบัติราชการ ที่โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527
- ปัจจุบันต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ คศ.4(3)
ความภาคภูมิใจ
1. รางวัลยอดเยี่ยมประเภท สิ่งประดิษฐ์ ในการประกวดสื่อการเรียนการสอน    
โรงเรียนขามแก่นนคร 29 มีนาคม 2539
2. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนคณิตศาสตร์ “โครงการ
ศรีพูนทรัพย์ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด” 24 ตุลาคม 2539
3. ครูแม่แบบวิชาคณิตศาสตร์ ในการน�ำเสนอสื่อนวัตกรรม เขตการศึกษา 9   
จังหวัดสกลนคร 28-30 สิงหาคม 2539
     4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี 2557 ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
     5. ผู้มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานด้าน ภาษา ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ลาว ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย ปีนัง จีน
อินโดนีเซีย เวียตนามใต้ และอินเดีย

นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา

ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
เกิด
ภูมิลำ� เนา
ปัจจุบัน

นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2498
7 ม. 5 ดงเมือง ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
109 ม. 24 ซอยเบญจพล ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น โทร. 081-964-3080

ประวัติครอบครัว

สมรสกับ  นายสุทธิ ชื่นปรีชา ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตครูโรงเรียนสนามบิน
มีบุตร – ธิดา จ�ำนวน 3 คน
1. นางสุดารัตน์ สุทธิศรีปก วิชาเอกรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ท�ำงานหัวหน้าธุรการบริษัท พี.เอส.กรุ๊ฟจ�ำกัด (ประเทศไทย) สมรสกับนายสุวิทย์ สุทธิศรีปก วิชาเอกรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท�ำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับตกแต่งภายใน
2. ผศ. สพ.ญ. สุดาวรรณ ชื่นปรีชา สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมรสกับ นายสมชาย สิรพิ ฒ
ั นากุล ปริญญาโทวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. นายสุรวุฒิ  ชื่นปรีชา วิชาเอก การเงิน – การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นครู ปวช. กศน. อ�ำเภอเมืองขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

ป. 1 – 4     โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
ป. 5 – 6     โรงเรียนบ้านปอภาร จ.มหาสารคาม
ป. 7         โรงเรียนบ้านแจ้ง จ.ร้อยเอ็ด
ม.ศ. 1 – 3   โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
ม.ศ. 4 - 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2521 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (Ed.7)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2533  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาคณิตศาสตร์ สาขามัธยม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประวัติรับราชการ

5 ม.ค. 2522  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
1 ต.ค. 2530  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1 ต.ค. 2534  อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   2 ต.ค. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
24 ธ.ค. 2547  ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ อันดับ คศ. 2 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   1 เม.ย. 2551 ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 โรงเรียนขามแก่นนคร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1 เม.ย. 2556  ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ อันดับ คศ.4 (3)
โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2547 รับโล่ทองค�ำเชิดชูเกียรติ (ครูผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ)
พ.ศ. 2556 รับรางวัล “ครูดีในดวงใจของลูกศิษย์” จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
พ.ศ. 2556  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ�ำปี 2556
จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2557 รับโล่เกียรติบัตร “ครูดีศรีขามแก่นผู้มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ”  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)
- ทวีตรียาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
- ทวีตรียาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

นางรัชนี กลิ่นทอง

ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล  นางรัชนี กลิ่นทอง
เกิด
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2498
ภูมิล�ำเนา จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน
98/2 ถนนหลังเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 087-233-0872
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสนามบิน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณวัตร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น
- ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติรับราชการ
- ปี 2521 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อ�ำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
- ปี 2535 ต�ำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- ปัจจุบัน ต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.4(3)
โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลงานและความภาคภูมิใจ
- รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี 2557
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ครูผู้มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

นางสาวภาวดี แสงศร

ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล   นางสาวภาวดี แสงศร
เกิด
วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2498  
ภูมิล�ำเนา 503 ถนนท้ายช้าง ต�ำบลท้ายช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ปัจจุบัน
189/132 หมู่บ้านวราสิริ (บึงแก่นนคร) ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 080-655-7951

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมต้น – ปลาย โรงเรียนบ้านยี่งอ อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสตรีนราธิวาส อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมถวิล ราชด�ำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ระดับปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มศว. ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2521 – 2555 (รวม 34 ปี) ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555 – 2558 (รวม 3 ปี)  ที่โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2521
2525
2529
2533
2539
2547
2553

-

2525   อาจารย์ 1 ระดับ 3
2528   อาจารย์ 1 ระดับ 4
2533   อาจารย์ 2 ระดับ 5
2539   อาจารย์ 2 ระดับ 6
2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7
2553   ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ อันดับ คศ.2
2558 ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ อันดับ คศ.3

ผลงานและความภาคภูมิใจ

- เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการเชิงปฏิบัติการส�ำหรับ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ (สาขาคณิตศาสตร์1-2) มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ “ดีมาก” พ.ศ. 2545 - 2546
- ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2547
- ได้รับแต่งตั้งเป็นครูชำ� นาญการ พ.ศ. 2547
- เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ส�ำหรับผู้บริหารการศึกษา ณ สวนพนาวัฒน์ เชียงใหม่ พ.ศ. 2549
- ได้รับแต่งตั้งเป็นครูแกนน�ำ พ.ศ. 2549
- เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือเนื่องในงานวันคล้ายวัยสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- เป็นกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน “คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ”
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
- เป็นคณะกรรมการในการออกข้อสอบโอเน็ตของสพม. เขต 3 กรุงเทพฯ พ.ศ. 2552
- ได้รับแต่งตั้งเป็นครูชำ� นาญการพิเศษ พ.ศ. 2553
- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแสดงผลงานกิจกรรม “กัดลายกระจก” ในงานเสมา 45
เปิดโลกการศึกษาพื้นฐาน ณ เมืองทองธานี พ.ศ.2554
- เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา : YC
		
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
พ.ศ. 2557 ไดัรับเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด
คติประจ�ำใจ : ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด

นายพนม สิงพิมพ์

ช่างปูน โรงเรียนขามแก่นนคร
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล นายพนม  สิงพิมพ์
เกิด
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ภูมิล�ำเนา 36 หมู่ที่ 9 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
15/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ปัจจุบัน
ประวัติครอบครัว
สมรสกับ นางหนูพลอย  สิงพิมพ์  มีบุตรธิดา 2 คน
1. นางสาวมุจลินท์ สิงพิมพ์ ครูผู้ช่วย กองการศึกษา เทศบาลต�ำบลส�ำราญ
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. สิบต�ำรวจตรีสุรเชษฐ สิงพิมพ์ รับราชการ ที่สถานีตำ� รวจภูธรสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจุบันช่วยราชการกองก�ำกับการต�ำรวจภูธร ภาค 4
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2512 จบประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นบ้ า นโกทา อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น                  
จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2526 ต� ำ แหน่ ง ลู ก จ้ า งประจ� ำ  (นั ก การภารโรง) โรงเรี ย นขามแก่ น นคร            
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน ต�ำแหน่งช่างปูน ระดับ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น           
จังหวัดขอนแก่น
ผลงานและความภาคภูมิใจ
- ได้ ร ่ ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นขามแก่ น นคร จนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด้              
ร่วมสร้างความภูมิใจให้กับโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง           
รวมเวลากว่า 32 ปี
คติประจ�ำใจ
      “ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”

วิไลลักษณ์ ชูสกุล
โรงเรียนขามแก่นนคร ด�ำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
คือ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความสุข (Participation : HAPPY TEAM :
KKN-Model)ในการท�ำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบผลส�ำเร็จ ดังแผนภูมิ

PDCA

องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส�ำเร็จ

TEAM

HAPPY
HAPPY TEAM KKN-Model

บุคลกรทุกคนท�ำงานด้วยหัวใจ ด้วยความสามารถ และความร่วมมือ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันมานานนับปี  
ทั้งนี้ ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการท�ำงานเป็นทีมที่มีความเพียรพยายาม โดยมีเป้าหมายเดียวกันและใช้การ
บริหารจัดการที่มุ่งความส�ำเร็จ  นี่คือองค์กรของเรา ......... โรงเรียนขามแก่นนคร ..............
“น้องพี่ภูมิใจในถิ่นสถาน  เลิศวิชาการ ประสานด้วยกีฬาเด่น  ธรรมชาติสวยสด
สุขใจ ร่มไพรพฤกษ์เย็น  ถิ่นใดหรือเป็นดังเช่นขามแก่นแดนใจ”

HAPPY มาจาก

H = Heart
A = Ability
P = participation
P = Proud
Y = Years

หัวใจ
ความสามารถ
ความช่วยเหลือ
ความภาคภูมิใจ
นานนับปี

TEAM มาจาก

T = Teamwork
E = Effort
A = Aim
M = Management

ท�ำงานเป็นทีม
ความเพียรพยายาม
เป้าหมายเดียวกัน
การจัดการ
สู่ความส�ำเร็จ

วิไลลักษณ์ ชูสกุล

ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ดังนัน้ ครูจงึ ควรน�ำแนวคิด
นี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั เรียนเกิดความรูท้ ี่
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียน คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ
4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่าง
ให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส�ำคัญที่ส่งผลต่อวิถีการด�ำรง
ชีพในสังคม ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถาน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส�ำหรับการออกไปด�ำรงชีวิตใน ศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้างสภาพ
โลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำคัญ แวดล้อมในการเรียนรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ ให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั อิ นั จะก่อ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ
ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับ
และทักษะจ�ำเป็นสามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต        นักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท�ำงานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting และทักษะส�ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย
(เขียนได้), และ (A) Arithmetics (คิดเลขเป็น)
การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ และการน�ำเสนอ รวมถึงการจัดสภาพ
7C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิด แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
7. Creativity ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู        ้
Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการ
นวัตกรรม)
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว
8. Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึง        
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ ความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพ
ร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ� )
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ ที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ครูเราจะต้องพัฒนาตนเองไปสูค่ รูใน
ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ ศตวรรษที่ 21 ให้ได้ด้วยการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมีทกั ษะ
และความสามารถรอบด้านที่ตั้งอยู่บน มโนธรรม และความอดทน เพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ          ส่งเสริมให้ศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ
หาค�ำตอบด้วยตนเอง รวมทั้งต้องสร้างศิษย์ให้มีทักษะชีวิตและทักษะ
เรียนรู้)
เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21                การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของผู้เรียนใน
จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยครูต้องช่วยแก้ไข และชี้แนะความรู้ ศตวรรษที่ 21
ทั้งถูก ผิด ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อภายนอก รวมทั้งสอนให้รู้จักการคิด
-------------------------------------------วิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนน�ำข้อมูลมาใช้อย่าง
อ้างอิงจาก ถนอมพร เลาหจรัสแสง.การเรียนรูใ้ นยุคสมัยหน้า : ตอนรูปแบบและทฤษฎี
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนีค้ รูยงั ต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนและต้อง
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง          การเรียนรู้อนาคต. (มปป.)
ดังที่ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง (มปป.) ได้เสนอทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
ครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ไว้อย่างน่าสนใจ 8 ประการคือ
1. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
หากไม่รู้จริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหานั้น ๆ
2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
3. Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่

- 19 พฤษภาคม 2558 การประเมินโครงการ TO BE NUMBER
ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับประเทศ โรงเรียนต้นแบบแกนน�ำชมรม
TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง รอบลงพื้นที่
- 14-15 กรกฎาคม 2558 การประกวดการน�ำเสนอผลงาน ชมรม                
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2558   
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การน�ำเสนอผลงานชมรม  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ในวันที่ 13-16 ก.ค. 58 ที่เมืองทองธานี

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและยึดหลัก 3 ก คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE เพื่อ
ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา มีกิจกรรมที่สมาชิกให้ความสนใจ ได้แก่ ประกวด Mr. & Miss TO BE NUMBER ONE, Cover Dance,
The singer to be contest พร้อมทั้งมีการขยายเครือข่าย และเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานที่สนใจ  จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา รวม 11 ปี โดย
ในปี 2558  ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบระดับทอง

นางสาวขวัญเรือน บุญพรม (น้องไนท์) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ปี 2558
BE
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ระดับภ ค ้นแบบระดับทอง
พร้อมเป็นต 8 ที่โรงแรมพูลแมน
ม.ค. 5
ในวันที่ 19

ค่ายอาสาสมัครแกนน�ำ
TO BE NUMBER ONE
ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558

ค�ำว่า “ครู” เปรียบไว้ได้หลายอย่าง
ให้พ้นห้วงมหาชลาธาร
เปรียบ “แม่พิมพ์” กล่อมเกลาเฝ้าหล่อหลอม
ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอ�ำไพ
เปรียบ “แสงเทียน” ส่องสว่างทางมืดมิด
จากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญา
คือ “ปูชนียบุคคล” เปี่ยมล้นค่า
ทั้งกายใจจิตวิญญาณท่านเฝ้าเพียร
ขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่อง
พร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลี
ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น
ในวันครูที่สิบหกมกราคม

เปรียบ “เรือจ้าง” รับส่งผู้โดยสาร
ได้ข้ามผ่านถึงฝั่งสมตั้งใจ
ทั้งโอบอ้อมการุณย์หนุนน�ำให้
ให้ก้าวไปตามครรลองของชีวา
เพื่อให้ศิษย์แจ่มกระจ่างทางศึกษา
กลับเก่งกล้าเลิศล�้ำเพราะพร�ำ่ เรียน
ควรบูชาเคารพนบนอบเศียร
เพื่อนักเรียนเติบใหญ่นั้นได้ดี
ชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรี
เป็นคนดีที่น่ายลชนชื่นชม
ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสม
ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

16 กุมภาพันธ์ 2558 “เปิ ด โลกวิ ช าการสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล” ได้รับเกียรติจาก    
นายรั ง สรรค์ เถื่ อ นนาดี ผอ.สพม. 25 เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด            
มีนายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ      
และเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ ต่างๆ และผลงาน
ของนักเรียน

   15 มกราคม 2558 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนขามแก่นนคร และคณะครู นักเรียนร่วมให้การ
ต้อนรับ ดร.ทวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ.สพม.25 และ                     
คณะกรรมการประเมินห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน          
ในโรงเรียน

  29 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมให้การต้อนรับ นายอุดม ประมะคัง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
และคณะกรรมการประเมินและติดตามการจัดการมัธยมศึกษา สพม. 25       
เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

28 วารสารร่มมะขาม

    งานวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิชาการ จัดการประกวดสื่อและนวัตกรรม      
การเรียนรู้และประกวดแฟ้มสะสมผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร        
เมื่อ 11-12 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร               
(พระอุดมประชาทรอุปถัมภ์) ได้รับเกียรติจาก นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี          
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิชาการ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะกรรมการประเมินผลงานจาก สพม. 25

วารสารร่มมะขาม

29

วิไลลักษณ์ ชูสกุล เรียบเรียง

โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ไ ม่ มี วั น หยุ ด นิ่ ง        
สั ง คมโลกกลายเป็ น สั ง คมความรู ้ (Knowledge Society) หรื อ สั ง คมแห่ ง                
การเรียนรู้ (Learning Society)  ครูเป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่ศิษย์ รวมทั้งพัฒนาศิษย์ให้เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความคิด
หรือ พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก อารมณ์ สังคมหรือด้านจิตพิสัย                
(Affective Domain) ด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
และด้านทักษะการจัดการหรือทักษะกระบวนการ (Management Skill) ทั้งนี้                 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 R และ 7 C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ               
Arithmetics (คณิตศาสตร์)  ส่วน 7 C  ได้แก่  Critical Thinking & Problem
Solving (การคิดเชิงวิพากย์และการแก้ปญ
ั หา) Creativity & Innovation (ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจบน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง) Collaboration, Teamwork & Leadership (ความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ) Communication, Information & Media
Literacy (การสื่อสารและการรู้เท่าทันข้อมูล) Computing & ICT Literacy
(คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ) และ Career & Learning Skill (ทักษะอาชีพ
และการเรียนรู้) หากจะสรุปให้ชัดเจน นั่นคือ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดีมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหา
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศได้อย่างน้อยสองภาษา
4. มีพนื้ ฐานและทักษะการค�ำนวณทีด่ ี และมีความช�ำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สามารถเลือกอาชีพได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองบนพื้นฐาน
สังคมยุคเศรษฐกิจใหม่
7. พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น ครูสามารถพัฒนาได้โดย
ผ่านกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพราะ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นระบบที่เน้นกระบวนการด�ำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท�ำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการด�ำเนินการ และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียนและรวมถึงการส่งเสริม  
การป้องกัน และการแก้ปัญหาโดยมีวิธีการและเครื่องมือส�ำหรับครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปลอดจากสารเสพติด กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) คัดกรองนักเรียน  
3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อ           
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โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในขั้ น ตอนของการส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย น ครู ส ามารถจั ด กิ จ กรรม         
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ในท�ำนอง
เดียวกัน ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาส�ำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวควรค�ำนึงถึงการพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มี
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ด้วย  นั่นคือ ครูก็จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง
พัฒนาตัวเองให้เท่าทันศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน ครูควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ทักษะในการคัดเลือกความรู้ เป็นทักษะที่สอนให้ผู้เรียนสามารถจ�ำแนก
แยกแยะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ รวมถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อกลั่นกรองข้อมูลความรู้ก่อนน�ำข้อมูลนั้นมาเป็นความรู้หรือน�ำเสนอ ดังนั้นครูต้อง
สามารถชี้แนะแนวทางในการคัดเลือกความรู้ให้แก่นักเรียนได้
2) มีจิตวิญญาณความเป็นครู ครูไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะถ่ายทอดวิชาความรู้หรือ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรม ประคับประคองให้จบการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
ของประเทศต่อไป
3) ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้มีอยู่
มากมายรอบตัวให้แสวงหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีก่ า้ วหน้า ครูจงึ ไม่อาจหยุดนิง่ ที่
จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4) เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง ทักษะการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง       
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ทั้งครูและนักเรียนพึงมี หลายสิ่งรอบ ๆ ตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง ครู
ต้องเปิดใจยอมรับและรู้จักปรับตัว เพื่อท�ำหน้าที่ครูและด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมส�ำคัญไม่แพ้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่กระแสข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้าสู่ตัวนักเรียน การเป็นแบบอย่าง
และการชี้แนะด้านคุณธรรมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
6) เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียน ครูต้องเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และผู้ให้
ค�ำปรึกษาแก่นักเรียนได้ทุกเรื่อง
7) ครูต้องท�ำตนให้ศิษย์รัก การปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างกัลยาณมิตร จะท�ำให้
นักเรียนไม่เกิดความกลัวและวิตกกังวล ซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้
8) ยึดหลักแห่งความพอเพียง ครูต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสังคม      
รอบข้าง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 จะประสบความส�ำเร็จ ครู เป็นกลไกเป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่ง ครูต้องเปิดใจรับการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมีทักษะและความสามารถรอบด้านที่ตั้งอยู่บนมโนธรรม และ
ความอดทน เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เป็นคนดี   มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะ       
ผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 และสามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้             
อย่างมีความสุข
•อ้างอิงจาก วรพจน์ วงศืกิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่ออนาคต. 2556.
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31 มีนาคม 2558 โรงเรียนขามแก่นนคร ได้จัดพิธี
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับ
เกียรติจาก นายรังสรรค์ เถือ่ นนาดี ผอ.สพม. 25 เป็นประธาน
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
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อุระน้อมพร้อมหัตถาวันทาครู
ศิษย์ตรึกรู้ครูพร�่ำค�ำสั่งสอน
วันนี้ศิษย์ซาบซึง้ พึงสังวรณ์
ขอยอกลอนกราบลงตรงดวงมาลย์
ดุจพ่อแม่คนที่สองรองจากบ้าน
ประสบการณ์ที่เรียนรู้ปูพื้นฐาน
ศิษย์หญิงชายขอกราบก้มพร้อมกับพาน
ให้กล่าวขานพระคุณครูขจรเอย
กชกร ใจอดทน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % ระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน
2558 เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผูป้ กครอง
กั บ ครู ที่ ป รึ ก ษา ตามนโยบายของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา          
ขั้นพื้นฐาน

การมอบทุนการศึกษา เป็น 1 ใน 5 บริการหลักของงาน
แนะแนว เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการ
ศึกษา โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษามอบแก่นักเรียน เช่น ทุนอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน ทุนเยี่ยมบ้าน ทุนเรียนร่วม ฯลฯ
ปีการศึกษา 2557 ทุนภายในและภายนอกโรงเรียน รวมจ�ำนวน
977 ทุน เป็นเงิน 1,217,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่น         
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุนภายในและภายนอก
โรงเรียน รวมจ�ำนวน 582 ทุน เป็นเงิน 905,500 บาท (เก้าแสน
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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บริสุทธิ์จริงใจไรเดียงสา
เยาวชนสืบเหย้าเทิดเหล่ากอ
เสี่ยงต่อการติดกับความหยาบกร้าน
เหมาะแกการเสริมสร้างก�ำลังใจ
หากเยาวชนสนใจธรรมสักนิด
พระศาสนาดังน�้ำดับความร้อน

บอบบางกว่ามาลีแรกคลี่ช่อ
เหมือนเพชรรอเวลาเจียระไน
ง่ายต่อการหลงตามความแปลกใหม่
เพื่อจะได้ก้าวมั่นถูกขั้นตอน
ภาวะจิตจะก้าวรุดไมหยุดหย่อน
ชี้แนะสอนพัฒนาเยาวชน

นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร ประจ�ำปีการศึกษา 2558 และได้รับความอนุเคราะห์
พระวิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน                
25-26 กรกฎาคม 2558 ชั้น ม.4,  2 สิงหาคม 2558 ชั้น ม.5,  8-9 สิงหาคม
2558 ชั้น ม.1 และ 15 สิงหาคม 2558 ชั้น ม. 2 ณ หอประชุมโรงเรียน        
ขามแก่นนคร

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีและการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ครัง้ ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และหาแนวทางร่ ว มกั น ระหว่ า งครู ป ระจ� ำ ชั้ น กั บ ผู ้ ป กครอง                    
ในการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรม และส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียน เมื่อ 18 มกราคม 2558 ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง          
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและร่วมพัฒนา
บุตรหลานให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

- โรงเรี ย นขามแก่ น นครรั บ มอบโล่ ร างวั ล และเกี ย รติ บั ต รจากส� ำ นั ก งาน                     
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในโครงการยุวชนประกันภัย
ประจ�ำปี 2557 ได้แก่
1. ประเภทนักเรียน/ศิลปะพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
2. ประเภทนั ก เรี ย น/เพลง รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ จั ง หวั ด และรางวั ล                   
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค

นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ประธานและคณะกรรมการ
ประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี จากส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขามแก่นนครรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพดี
“ดีเด่น” งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท� ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29              
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 4 กรกฎาคม 2558

นายโสภณ มาตราสงคราม ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น        
ขามแก่นนคร ผกท.พิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ส่วนจัด         
การศึกษา ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร ทุกวันศุกร์และ
เข้าร่วมสวนสนามในพิธีสัตยปฏิญาณเป็นประจ�ำทุกปี

- 15 มิถุนายน 2558  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลก      
สีเขียว 2557-2558” ENERGY INNOVATION FOR GREEN GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ ประจ�ำปี                
2557-2558 กระทรวงพลังงาน
- นายนิกร สีกวนซา และนายองอาจ ประจันตเสน ครูที่ปรึกษาทีมขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” ENERGY INNOVATION FOR
GREEN GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557-2558 กระทรวงพลังงาน เมื่อ 15 มิถุนายน 2558  
- นายเจษฎา สาตุน่ , นายศราวุธ ด�ำมินเศก และเด็กหญิงสุดารัตน์ ส่วยนนท์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” ENERGY INNOVATION FOR GREEN
GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557-2558 กระทรวงพลังงาน เมื่อ 15 มิถุนายน 2558  
- 25 กรกฎาคม 2558  โครงการขามแก่นนครร่วมใจให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชน
โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองศิลา โรงเรียนขามแก่นนคร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
- 18 สิงหาคม 2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง            
ชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ นี วัตกรรม” เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            

ชื่อเรื่อง เครื่องให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
ชือ่ ผูจ้ ดั ท�ำโครงงาน นายเจษฎา สาตุน่ นายศราวุธ ด�ำมินเศก และเด็กหญิงสุดารัตน์ ส่วยนนท์
ครูที่ปรึกษา นายนิกร สีกวนชา และ นายองอาจ ประจันตเสน

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง เครือ่ งให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียง เป็นโครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์ มีแนวคิดมาจากปัญหาการเลี้ยงปลาตู้ซึ่งต้องใช้เครื่องให้อากาศที่มีราคาแพงและใช้
พลังงานไฟฟ้า ท�ำให้เกิดความสิน้ เปลือง จึงได้จดั ท�ำโครงงานนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ประดิษฐ์
เครื่ อ งให้ อ ากาศและโอโซนแบบพอเพี ย ง ที่ ส ามารถท� ำ งานโดยใช้ ห ลั ก การแรงดั น อากาศ                  
2) เปรียบเทียบความต่างระดับของถังน�ำ้ ต่ออัตราการไหลของอากาศ และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดสี กลิ่น แอมโมเนียและฟอร์มาลินของเครื่องให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียง        
โดยท�ำการประดิษฐ์เครื่องให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียง และน�ำไปทดลองเปรียบเทียบความ
ต่างระดับของถังน�ำ้ ต่ออัตราการไหลของอากาศ โดยจัดให้ความต่างระดับของถังน�ำ 
้ 4 ระดับ ได้แก่
ความต่างระดับ 0 เมตร, 0.15 เมตร, 0.25 เมตร และ 0.35 เมตร ผลการด�ำเนินการ           
พบว่า ได้เครื่องให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียง สามารถให้อากาศและโอโซนแก่ตู้ปลาได้ และ
อัตราการไหลของอากาศที่ความต่างระดับของถังน�้ำ 0.35 เมตร มีอัตราการไหลของอากาศสูงสุด
เฉลี่ย 4.67 ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที รองลงมา คือความต่างระดับของถังน�้ำ  0.25 เมตร          
เฉลีย่ 3.03 ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที ความต่างระดับของถังน�ำ 
้ 0.15 เมตร เฉลีย่ 2.10 ลูกบาศก์
เซนติเมตร/วินาที และความต่างระดับของถังน�้ำ 0 เมตร เฉลี่ย 1.17 ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที
ตามล�ำดับ และจากการทดสอบประสิทธิภาพการก�ำจัดสี กลิ่น แอมโมเนียและฟอร์มาลินของ
เครือ่ งให้อากาศและโอโซนแบบพอเพียงพบว่า สามารถท�ำให้นำ�้ ใสไม่มสี ี ลดกลิน่ เหม็นของน�้ำเสีย
ลดปริมาณสารแอมโมเนียและฟอร์มาลินในน�้ำลงได้ ซึ่งจะสามารถน�ำเอาเครื่องให้อากาศและ
โอโซนแบบพอเพียงไปใช้กับตู้ปลาเพื่อให้อากาศและโอโซน และสามารถก�ำจัดสี กลิ่น และ
แอมโมเนียซึ่งเป็นสารพิษที่อยู่ในตู้ปลา ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการก�ำจัดสารฟอร์มาลิน
ที่อยู่ในผักและอาหารทะเลได้ ท�ำให้รับประทานผักได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมงานสัปดาห์คณิตศาสตร์ วันที่ 19-26 มกราคม 2558

ผลงานดีเด่นของครู-นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

นางปราณี ถิ่นเวียงทอง

นางดวงจันทร์ มาค�ำ

นางมยุรา ศรีทานันท์

นายวัชรพันธ์ุ ศรีทานันท์

นางอารยา นารคร

นางมณีรัตน์ ขยันกลาง

*ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         
ด.ญ.นิชนันท์ ตะวงค์, น.ส.อนิลธิตา จุลโนนยาง, ด.ช.เฉลิมชัย ทะสังขา ครูที่ปรึกษา นางปราณี  
ถิ่นเวียงทอง และนางกัลยา เรืองจันทร์
2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
นายนิรวิทย์ สุโคตร, น.ส.ศุภาพิชญ์ แสนราษฎร์, น.ส.อุทุมพร โคตรทุม ครูที่ปรึกษา                 
นางสาววิลาลัณย์ ค�ำมูล, นางนงค์รัก ไทธานี
3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สิรวุฒิ               
เทวัญจุติวงศ์ ครูที่ปรึกษา นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง
4. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
น.ส.ณัฏฐ์นรี ศรีชัยมูล  ครูที่ปรึกษา นางสาวอรรถวรรณ ส�ำเภาทอง
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธนาภา โอภาศ, นายอรรถพล แน่นดี ครูที่ปรึกษา                  
นางปราณี ถิ่นเวียงทอง และนางสาวอรรถวรรณ ส�ำเภาทอง
6. รางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษา              
ตอนปลายนายวราสิทธิ์ พั่วหลง, นายจักรภัทร เต็มวงษ์ ครูที่ปรึกษา นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
และนางสาวอรรถวรรณ ส�ำเภาทอง
*ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด.ญ.นิชนันท์ ตะวงค์, น.ส.อนิลธิตา จุลโนนยาง, ด.ช.เฉลิมชัย ทะสังขา ครูที่ปรึกษา
นางปราณี ถิ่นเวียงทอง และนางกัลยา เรืองจันทร์
2. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน นายนิรวิทย์ สุโคตร,    
น.ส.ศุภาพิชญ์ แสนราษฎร์, น.ส.อุทุมพร โคตรทุม ครูที่ปรึกษา นางสาววิลาลัณย์ ค�ำมูล,           
นางนงค์รัก ไทธานี
4. รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น คิ ด เลขเร็ ว ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย                     
น.ส.ณัฏฐ์นรี ศรีชัยมูล ครูที่ปรึกษา นางสาวอรรถวรรณ ส�ำเภาทอง
*ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ
4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณัฏฐ์นรี         
ศรีชยั มูล ครูที่ปรึกษา นางสาวอรรถวรรณ ส�ำเภาทอง
*ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางสาวสมปรารถนา มะลิใหม่, นางดวงจันทร์ มาค�ำ, นางรัชนี กลิน่ ทอง, นางมยุรา    
ศรีทานันท์, นางอารยา นารคร, นางมณีรัตน์ ขยันกลาง และนายวัชราพันธุ์ ศรีทานันท์                 
ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทครูผู้สอน ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครู
ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558
2. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล�่ำสู่สากล OPEN HOUSE
KHANKAENNAKORN วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

วารสารร่มมะขาม
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26 มิถนุ ายน 2558 จัดกิจกรรมวันสุนทรภูร่ ำ� ลึก “เทิดครูกลอน     
สุนทรภู่ เคี ย งคู ่ คุ ณ ธรรม น� ำ สู ่ ค วามพอเพี ย ง” และจั ด นิ ท รรศการ               
โครงงานมหัศจรรย์กล้วย-มะละกอ
ด.ญ.นิลลดา จตุนาม ชั้น ม.3/8 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษไทยเขี ย นตามค� ำ บอก ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา           
ตอนต้น ของ สพม.25 นางทองเติม ศิรสิ วัสดิ์ ผูฝ้ กึ สอน เมือ่ 16 มิถนุ ายน
2558
น.ส.หิรญ
ั ญา มูลอารีย์ ชัน้ ม.6/7 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันทักษะภาษไทยคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           
ของ สพม.25 นางพูลสุข พรหมโว ผู้ฝึกสอน เมื่อ 16 มิถุนายน 2558

นางสาวกุลณัฐ สีทาแก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดกลอนสด ในงานมหกรรมหนั ง สื อ   
ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2558  จากสโมสร
นั ก เขี ย นภาคอี ส าน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น             
เมื่อ 19 สิงหาคม 2558

		
“สายสั ม พั น ธ์ รั ก มั่ น นิ รั น ดร” ในวาระเกษี ย ณอายุ ร าชการ                       
แด่คุณครูอัมพร ศรีอิสาณ ที่อุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว-เขาค้อ เพชรบูรณ์
และคุณครูนภาพร พิมพ์วรเมธากุล ที่จังหวัดกาญจนบุรี

  29 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
29 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เวียนเทียน             
และทอดเทียนพรรษา ณ วัดป่ารัตนมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา

12 สิงหาคม 2558 นายโสภณ มาตราสงคราม        
ผู้อำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรม 1 กลุม่ สาระฯ 3 นวัตกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมนานาชาติ ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร

29 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เวียนเทียน
และทอดเทียนพรรษา ณ วัดป่ารัตนมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา

1. บุคลากรในกลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศร่วมเป็นก�ำลังใจ
และแสดงมุทติ าจิต คุณครูประดิษฐ์ กดนอก ในโอกาสทีจ่ ะเกษียณ
อายุราชการในเดือนกันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ น้องๆ จึงพาลุง          
ไปไหว้พระและศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดนครราชสีมา
2. กิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษ ในวั น Valentine’s Day          
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกบนเวทีและท�ำกิจกรรมฐานเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีเจตคติ          
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3. โครงการเรียนรู้กับครูต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรครูที่
ไม่ใช่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษรวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ฝึกทักษะการฟัง
และพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมง          
หลังเลิกเรียน
4. การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดโดยศูนย์               
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร  
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้มีนักเรียนขามแก่นนครเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 3 คน คือ
- เด็ ก หญิ ง จุ ฑ ามาศ ฉายา ประกวดคั ด ลายมื อ                             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ 80 คะแนน
- เด็ ก หญิ ง ปาณิ ส รา พลดี ประกวดคั ด ลายมื อ                          
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ 88 คะแนน
- เด็กหญิงวริศรา ผ่องแผ้ว ประกวดขับร้องเพลงจีน                
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ 238 คะแนน
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กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับชั้น ม.1-ม.6     
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน         
อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชาย) ระดับชัน้ ม.4-ม.6
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 64 ปี ก ารศึ ก ษา 2557           
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อ�ำเภอสว่าง จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับชั้น ม.1 – ม.6 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557         
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อ�ำเภอสว่าง จังหวัดสกลนคร

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4–ม.6 วันที่
11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สว่ า งแดนดิ น อ� ำ เภอสว่ า ง            
จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันวงดนตรีลกู ทุง่ ประเภท ก ระดับชัน้ ม.1– ม.6 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
Digital Teacher โครงการ Google Apps for Education ส�ำหรับครู และบุคลากร รุ่น 1-4                
เมื่อ 23-31 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตราฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
เด็กหญิงกันตนา เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษกร มนตรีภักดี, เด็กหญิงมุฑิตา อารีรอบ รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นายปราโมทย์ พูนปริญญา,
นายวีระพล จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

26 มิถุนายน 2558 จัดกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

สโมสรเยาวชนคนอนาคตร่วมกับ  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริ ห ารธุ ร กิ จ ขอนแก่ น ได้ ม อบโล่ ร างวั ล และเกี ย รติ บั ต รแก่              
นายโสภณ มาตราสงคราม ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  และ
นักเรียนทีมฟุตซอล โรงเรียนขามแก่นนคร ในการแข่งขันกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ “วันแม่ สู่วันพ่อ” ประเภทฟุตชอล (ชาย)
เหรียญทองแดง แฮนด์บอลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ         
ครั้งที่ 31 นายสุรพล ล้อเทียน ผู้ฝึกสอน

“โครงการขามแก่นนครร่วมใจบริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็น      
พระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยใช้หลัก “บวร”        
บ้าน วัด โรงเรียน ได้ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         
(Participation Management) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School-Based Management: SBM.) ยึดหลักคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ในปีการศึกษา
2557 รวมทัง้ สิน้ 739 ราย ได้ปริมาณโลหิต 245,350 ซี.ซี. ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 353 ราย ได้ปริมาณ
โลหิต 118,600 ซี.ซี. ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
จ� ำ นวน 322 ราย ได้ ป ริ ม าณโลหิ ต 107,300 ซี . ซี . ครั้งที่ 3                    
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  จ�ำนวน 64 ราย ได้ปริมาณโลหิต
19,450  ซี.ซี. และในปีการศึกษา 2558 ครัง้ ที่ 1 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 จ�ำนวน 345 ราย ได้ปริมาณ
โลหิต 116,000 ซี.ซี.
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   9 มีนาคม 2558 ครบรอบ 31 ปี โรงเรียน
ขามแก่นนคร  จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เนือ่ ง
ในวั นสถาปนาโรงเรี ย นขามแก่ นนคร โดยมี       
นายรังสรรค์ เถือ่ นนาดี ผอ.สมพ.25 นายนพรัตน์
จารย์โพธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ได้ให้
เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายโสภณ
มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ให้การ
ต้ อ นรั บ และมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร
นักเรียน ชมรมครูเก่า สมาคม มูลนิธขิ ามแก่นนคร
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก

6 สิงหาคม 2558 โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรม “สัปดาห์
มหกรรม ท�ำความสะอาดโรงเรียน” เนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลก และ                 
Big Cleaning Day ประจ�ำภาคเรียนที่ 1/2558

ขามแก่นนคร...โรงเรียนปลอดขยะ
กระบวนการสร้างวินัย

1. ปลูกฝังเสริมสร้างวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัด
2. สร้างความตระหนักมีส�ำนึกขึ้นในจิตใจ
3. ฝึกหัดพัฒนานิสัยไม่เห็นแก่ตัว เสริมสร้างวินัย ใส่ใจจัดการขยะที่ต้นทาง
โดยใช้มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง 2 ใช้

4 ห้าม

ห้ามน�ำเข้า
ห้ามออก
ห้ามน�ำขึ้น
ห้ามใช้

3 ต้อง

ห้ามน�ำบรรจุภัณฑ์ก่อขยะเข้ามาในโรงเรียน
ห้ามน�ำอาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร
ห้ามน�ำอาหาร-เครื่องดื่นขึ้นบนอาคาร
ห้ามใช้โฟม-พลาสติก บรรจุอาหารเพื่อจ�ำหน่าย

ต้องแยก ต้องแยกขยะอินทรีย์ไปท�ำปุ๋ยหมัก 100%
ต้องลดบรรจุภัณฑ์ก่อเกิดขยะ
ต้องลด
ต้องรีไซเคิล คัดแยกขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

2 ใช้

ใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้อย่างประหยัด

หมั่นออมวันนี้
ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

   คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร
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มั่งมีในวันหน้า
น�ำพาความเจริญ

ธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมด้านการออมแก่นักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร
ออมสินมาโดยตลอด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์การออมในโอกาส
ทีก่ อ่ ตัง้ ครบรอบ 5 ปี มียอดเงินฝากรวมทัง้ สิน้ 2,320,922.91 บาท   
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2558)

15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นายโสภณ มาตราสงคราม            
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นขามแก่ น นคร น� ำ คณะครู แ ละบุ ค ลากร               
ทางการศึ ก ษา ศึ ก ษาดู ง านและกิ จ กรรมกลุ ่ ม สั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย น        
ขามแก่นนคร ที่ตลาดน�้ำอโยธยา จังหวัดอยุธยา นมัสการพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม          
ชมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระบรมมหาราชวัง และดินเนอร์ล่องเรือชม
แม่น�้ำเจ้าพระยา ยามราตรี กรุงเทพฯ ชมสวนผลไม้เมืองจันทบุรี         
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เฮฮาปาร์ตี้ริมทะเล ที่นวลจันทร์รีสอร์ท         
แอนด์สปา จังหวัดจันทบุรี

12 ธันวาคม 2557 ชาวขามแก่นนครร่วมใจแสดงความยินดี         
และจัดงานมุฑิตาจิตในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ให้กับ ผู้อ�ำนวยการ
วีระเดช ซาตา ในการเดินทางไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียน       
แก่นนครวิทยาลัย
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    วั น ที่ 12-13 มกราคม 2558 โรงเรี ย นขามแก่ น นคร จั ด กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ย                   
เดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์

1 กรกฎาคม 2558 กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
กทม. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

12 มิถุนายน 2558 กองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีโรงเรียนขามแก่นนคร ได้เข้าร่วมโครงการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม                 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ณ สนามโรงเรียนพรหมนิมติ ร ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร

พ.ศ. 2557 - 2558
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาค
โลหิต ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต”       
ปีการศึกษา 2556 รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี (26 พ.ค. 2557) ของสภากาชาดไทย
2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกัน   
ยาเสพติดดีเด่น ประจ�ำปี 2555 ของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557
3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจ�ำปี 2557
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
4. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ในระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
ประจ�ำปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ของส�ำนักงาน        
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม       
ราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา” ของสมาคม
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2557
7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย          
ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/ศิลปะพื้นบ้าน โครงการยุวชนประกันภัย
ประจ�ำปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดั บ ภาค ประเภทนั ก เรี ย น/เพลง โครงการยุ ว ชนประกั น ภั ย                    

ประจ�ำปี 2557 เงินรางวัล 11,000 บาท จากส�ำนักงาน คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
9. รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ�ำปี 2557 ประเภทโรงเรียนที่มีจ�ำนวน
นักเรียน 2,001-3,000 คน จากธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2557
10. รางวัล 15 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จาก 20 รายการ ของการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจ�ำปีการศึกษา 2557
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 9-11 ธันวาคม 2557
11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย
ก้าวไกลสู่สากล” ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
12. รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่        
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ�ำปี 2557 เมื่อ 24
กุมภาพันธ์ 2558
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน “นวัตกรรม
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” ENERGY INNOVATION FOR
GREEN GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557-2558
กระทรวงพลังงาน เมื่อ 15 มิถุนายน 2558  
14. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี “ดีเด่น” งานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อ 4 กรกฎาคม 2558
15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดระเบียบแถวและ            
สวนสนาม กองลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ของส�ำนักงานลูกเสือ        
แห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558

2. เกียรติประวัติของฝ่ายบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร

1. นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำ� นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจ�ำปี 2558 จากสภาผู้ปกครองและครู     
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

5. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2555
ของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557  
6. นายสมบู ร ณ์ ระวิ ว รรณ รางวั ล เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรง              
คุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดั บ ชาติ ประจ� ำ ปี 2556                  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน  
โครงการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�ำเร็จ      
เป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
7. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ด้านบริหาร
จัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผูม้ ผี ลงานดีเด่นทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค      
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
8. นางดวงจันทร์ มาค�ำ, นายประยงค์ สิงหาด, นางสาวพัชรวีร  ์
นามพิ กุ ล , นางรั ช นี กลิ่ น ทอง, นายวั ช รพั น ธ์ ศรี ท านั น ท์ ,                     
นางสาวสมปรารถนา มะลิ ใ หม่ , นางสิ ริ ญ ดา เลิ ศ บุ ญ สถาพร,                       
นางอารยา นารคร, นางกนกวรรณ ศิลปศิรวิ ฒ
ั น์, นางฉวีวรรณ บุญระมี,
นางญาณิศา เครือวรรณ, นายณรงค์ ท่วมไธสง, นางเทพบังอร บึงมุม,
นางธัญวรัตน์ วงศ์เทวราช, นางสาวณัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์, นางบัวกัลป์               
ศรียันต์, นายประดิษฐ์ กดนอก, นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง,             
นางปริยากร ศรีวงษา, นายปริวรรต ประจันตะเสน, นางสาวพรรณมล  
ปิ่นทอง, นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์, นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ, นายมาลัย  
กองธรรม, นางลั ก ษณเดื อ น สนทอง, นางวนิ ด า ปั ญ ญามี ,                      
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี, นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์, นางสุธาสินี            
3. เกี ย รติ ป ระวั ติ ดี เ ด่ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา วรรณภาส และนางสุมาลี สุคนธ์คันธชาติ รับรางวัลหนึ่งแสนครูด  ี
ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี 2557 จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา              
ปีการศึกษา 2557-2558
1. นางอรพิน สรรเสริญสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ครูสหกรณ์ดีเด่น จากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2557
9. นายกิ ต ติ นิ พ นธ์ สิ ริ น ทรภู มิ รั บ รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ            
2. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 สายงานการสอนที่เป็นครูดี            
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ปรากฏ  
ขอนแก่น เขต 1 ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ารับรางวัลจาก             
3. นางปราณี ถิ่ น เวี ย งทอง ครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา       
คณิตศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1                ความสงบแห่งชาติ เนือ่ งในวันครูครัง้ ที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558       
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
4. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
10. นางสุภาณี คงกระโทก รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
สถานศึกษาป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ประจ�ำปี ประเภทครูผู้สอน ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่
2554 ของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ศึกษาธิการ
2. นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
รับพระราชทานเหรียญ ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจําปี 2554-2555      
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557           
และเข้ า เฝ้ า ฯ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร          
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 10
พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
3. นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี       
ชั้นที่ 1 ประจําปี 2554-2555 ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี                   
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม          
พระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น.            
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
4. นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“เข็ ม คุ รุ ส ดุ ดี ” ประเภทผู ้ บ ริ ห าร จากส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปี 2557
5. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท        
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ�ำปี 2557 จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
6. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประเภทผู้บริหาร ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
7. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รองผู้อ�ำนวยการ ผ่านการอบรม           
พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เมื่อ 22
มีนาคม - 30 เมษายน 2558
8. นายทินกร ทองดี รองผู้อ�ำนวยการ ผ่านการอบรมพัฒนา         
ก่อนแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เมื่อ 25 กรกฎาคม
- 4 สิงหาคม 2558

11. นายวี ร ะพล จั น ทร์ ศิ ล า รั บ มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก        
นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ในด้านการสร้างชือ่ เสียง         
ให้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ในฐานะผู ้ ส นั บ สนุ น ด้ า นกี ฬ าการแข่ ง ขั น กี ฬ า
นักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 36
12. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล รับรางวัลหัวหน้าวิชาการดี ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ  โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและห้องสมุด
3 ดี ตามประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง
ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียน ประจ�ำปี 2557 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558
13. นางญาณิศา เครือวรรณ รับรางวัลครูบรรณรักษ์ดี ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ  โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและห้องสมุด
3 ดี ตามประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25          
เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน           
ในโรงเรียน ประจ�ำปี 2557 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558
14. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ รับรางวัลครูบรรณรักษ์ดี ประเภทโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี  
ตามประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ผล
การประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านในโรงเรียน
ประจ�ำปี 2557  เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558
15. นายเวี ย งชั ย อติ รั ต นวงษ์ ครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1            
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
16. นายนิกร  สีกวนซา และนายองอาจ  ประจันตเสน ครูที่ปรึกษา
ทีมขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด          
โครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” ENERGY            
INNOVATION FOR GREEN GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ
ประจ�ำปี 2557-2558 กระทรวงพลังงาน เมื่อ 15 มิถุนายน 2558  

3. นายปัทรมย์ พรมผา รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย การแข่งขันประกวดร้องเพลง พงษ์ภญ
ิ โญลูกทุง่ คอนเทส 2014
จากวิทยาลัยทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
4. เด็กหญิงพรทิพย์ พ่วงเชียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ
คัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่     
แห่ ง ชาติ ปี 2557 รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ จากสภาสั ง คมสงเคราะห์                  
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 12 สิงหาคม 2557
5. นางสาวสุ ภ าพร นวลจั น ทร์ , นางสาวชุ ติ ม า เตชะนอก,              
นางสาวจันทรกานต์ แก้วมั่น, นางสาวศศิธร โพธิ์พูล และนายกรกฏ          
ช่วยนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช      
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวด
แผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest)     
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 4 “เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว Bio Gang”                     
ของส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) สภพ.
หรื อ BEDO ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยนางพิกลุ รัตน์ บรรดาศักดิไ์ พศาล
ครูที่ปรึกษากิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
6. นายวัชระ สรรพลาภัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับ
รางวั ล “นายแบบบุ ค ลิ ก ภาพดี ” และรางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2              
4. ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2558
“นายแบบ Top Model ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
1. นางสาวนนทิยา จ�ำปาหวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  
7. นายสุทธิพงษ์ มีจันดี และนายศิวดล สวัสดิ์โพธิ์ ได้รับคัดเลือก
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสมาชิกสหกรณ์ดเี ด่น เงินรางวัล 1,000 บาท ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น”
จากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2557
สาขาพัฒนาเยาวชน บ�ำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
2. นางสาวศุภิสรา พิมพ์ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รางวัล เยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2557                 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น เงินรางวัล              เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
3,000 บาท จากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2557

60 วารสารร่มมะขาม

8. นายธนพล มหามาตร ได้รับคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
“กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น” สาขาศิลปวัฒนธรรม            
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2557 เมื่อ 12
กันยายน พ.ศ. 2557
9. นายธนพล มหามาตร ได้รับคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติ            
“สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น” แอร์เอเชียลัดฟ้า สานต่อ  
ก่องานศิลป์ บินฟรีกบั แอร์เอเชีย 1 ปี ประจ�ำปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรม
10. นางสาวจิรัชญา ภูแช่มโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7           
รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ           
สยามบรมราชกุ ม ารี จากการแข่ ง ขั น วิ่ ง การกุ ศ ลวั น ศรี น คริ น ทร์ มิ นิ
มาราธอน ครัง้ ที่ 17 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระยะทาง 11.55 กิโลเมตร
รุ่นอายุ 16-18 ปี จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557
11. นายธนพล มหามาตร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ       
ท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ม.4-ม.6 (85.60/19) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
นางพูลสุข พรหมโว ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
12. นายนิ ร วิ ท ย์ สุ โ คตร, นางสาวศุ ภ าพิ ช ญ์ แสนราษฎร์ ,                  
นางสาวอุทุมพร โคตรทุม รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 (78.90) งานศิลปหัตถกรรม  นักเรียน
ครั้ ง ที่ 64 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปี ก ารศึ ก ษา2557                
นางสาววิลาวัณย์ ค�ำมูล นางสาวนงค์รัก ไทธานี ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
13. เด็ ก หญิ ง นิ ช นั น ท์ ตะวงค์ , นางสาวอนิ ล ธิ ต า จุ ล โนนยาง,         
เด็กชายเฉลิมชัย ทะสังขา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 (86.00)            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ปีการศึกษา 2557 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง, นางกัลยา เรืองจันทร์                
ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
14. เด็ ก หญิ ง ธั ญ ญา จั น ทร์ ถ อด, เด็ ก หญิ ง วรรณรั ต น์ เพ็ ง มอ,        
เด็กหญิงอริยาภรณ์ นามดวง รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 (80.40) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557               
นายนิกร สีกวนชา  นายนฤพงษ์ วุฒพิ นั ธุ์ ครูผฝู้ กึ สอน 9-11 ธันวาคม 2557
15. นายศราวุธ ด�ำมินเศก, นายเจษฎา สาตุ่น รางวัลเหรียญเงิน
(79.14) การประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ปีการศึกษา 2557 นายนิกร สีกวนชา, นายองอาจ ประจันตเสน               
ครูผู้ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
16. นางสาวธัญญารัตน์ คณะวาปี รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 (80.5) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 นางธนภรณ์          
เหล่าคนค้า ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
17. นายอดิเทพ  ศรีโนนม่วง รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 (75) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 นางธนภรณ์               
เหล่าคนค้า ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557

18. นายชานนท์ จงจินากูล, นายนิรตั ติศยั ไชยปาน, นายปกรณ์ ราชม,
นายปฏิพทั ธ์ จ�ำนงค์กจิ , นายวีระวุฒิ รอดมาลัย และนายสุภโชค โพธิเศษ
รางวัลเหรียญทอง การประกวดการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 (84)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
ปีการศึกษา 2557 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์, นายมนตรี ศรีแก้วทุม,
นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์ ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
19. นางสาวจิรัชยา ปันสาย, เด็กชายชาญชล ลามุล, นายชานนท์
จงจินากูล, เด็กหญิงชุติมาพร สีโท, เด็กหญิงญานิกา ผิวแดง, เด็กหญิง
ดลยา สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุปฮาต, เด็กชายธันย์ชนก จักรเสน,
นางสาวธิภาดา ผุยพัฒน์, เด็กชายธีรเทพ เล็บขาว, เด็กชายนิรัตติศัย  
ไชยปาน, เด็กหญิงนุจรี   โพธิ์ศรี, นางสาวบุษรินทร์ ปู่คาน, นายปกรณ์
ราชม, นายปฏิพัทธ์ จ�ำนงค์กิจ, เด็กหญิงปริยาดา อากามะ, นายปัทรมย์  
พรมผา, นางสาวพรรรณชนก   ดวงจ�ำปา, นายพสิษฐ์ บุญกว้าง,        
นางสาวภัทรวิจิตรา วีระศักดิ์, นายภูวนาท พลโยธา, เด็กชายรัตนพงศ์  
จันทรังศรี, นางสาววชิรา สุทธิศาสตร์, นายวรพล อัคคะ, เด็กหญิงวันทนา  
อยู่สุข, นางสาววิชยา ธุระนนท์, เด็กหญิงศิรินทร ดอนหลาบค�ำ,           
นางสาวศุ ภ ลั ก ษณ์ ค� ำ สวนมอญ, เด็ ก หญิ ง สายสุ ด า เหลากั น ,                        
เด็กชายสิรภพ บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน์ ส่วยนนท์, นางสาวสุทธิดา
ปั ญ ญาดี , นางสาวสุ ธิ ด า อั ม มะพะ, เด็ ก หญิ ง สุ ธิ ด า นาชั ย ภู มิ ,          
นางสาวสุวิสา เทพพันธ์, นางสาวอุบลรัตน์ ข้อยุ่น, เด็กชายเจษฎาพร      
จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก วงษ์ชัยเพ็ง, นางสาวเนติยา ค�ำภักดี,      
เด็ ก หญิ ง แพรวพรรณ กองฝ่ า ย, รางวั ล เหรี ย ญทอง รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ 1 การประกวดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก                  
ม.1-ม.6 (93.5) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค          
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์,
นางนภธร อัครธรสกุล, นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า, ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกลุ ,
นางสาวชโลธร โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์, นายมนตรี            
ศรีแก้วทุม, นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
20. นายปัทรมย์ พรมผา รางวัลเหรียญทอง (85) การประกวดการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ ผู้ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม 2557
21. นางสาวขวั ญ เรื อ น บุ ญ พรม, นางสาวบุ ษ ริ น ทร์ ปู ่ ค าน,         
นางสาวพัชรา ภูโท, เด็กหญิง พินา ลี้ทวีสุข, นางสาวลักขณา ผาสุข,
เด็กหญิงศรันณ์พร จักรนารายณ์, นางศุภิสรา ราชรี รางวัลเหรียญทอง

การประกวดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 (82) งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา
2557 นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า, นางนภธร  อัครธรสกุล, นายอิศราพงศ์  
พรหมวงศสนนท์, นางชโลทร  โชติกรี ติเวช ผูฝ้ กึ สอน 9-11 ธันวาคม 2557
22. เด็ ก ชายธราธร ธี ร ฐิ ติ ธ รรม, นายพิ ชิ ต ชั ย อมรพั น ธ์ ,                       
นายภัทรพงษ์ สว่างศรี, นายภัทรศักดิ์ สว่างศรี, นายภาณุวฒ
ั น์ บัณฑิตกุล,
นายศิรนิ วิ ฒ
ั น์ พุทธศร, นายสรวิศ  สังฆมณี, นายอภิสทิ ธิ  
์ แซ่เล้า รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (87.8) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาววิไล ทองแท่งไทย,
นางรพิธร เสนาไชย, นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ผู้ฝึกสอน 9-11      
ธันวาคม 2557
23. นายธนกฤต สิมมา,นายธนาคาร ปิตตาระพา,นายวรพล คุณสิงห์,
นายสุขมุ ไกยวงศ์, นายหนึง่ นที  สุรริ กั ษ์, นายอภิวฒ
ั น์ ปะบุญเรือง รางวัล
เหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ        
ม.4-ม.6 (87) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 64 ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางรพิธร เสนาไชย, นางสุทธิรัตน์          
ภู่ระหงษ์, นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
24. นายนัฐพงษ์ ศรีภาชัย, นางสาวภัชชา ชนะภักดี, นางสาวศศิวิมล
จันทมาตย์, นางสาวสิมิลัน ไชยชุม, นางสาวสุภาพร มะลาศรี รางวัล
เหรียญเงิน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor: YC)  ม.4-ม.6 (78.67) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้ ง ที่ 64 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2557                 
นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา, นางสาวภาวดี แสงศร ผู้ฝึกสอน 9-11
ธันวาคม 2557
25. เด็กชายภัทรธร ดีสุรกุล, เด็กชายเอกัคตา อ่อนตา รางวัลเหรียญ
ทอง การประกวดการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (80) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64     

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางกัญญาพร           
จันทรโสภณ, นางปริยากร ศรีวงษา ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
26. เด็กหญิงกันตนา เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษ กร มนตรีภักดี,               
เด็กหญิงมุฑิตา อารีรอบ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.1-ม.3 (98) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้ ง ที่ 64 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2557                  
นายปราโมทย์ พูนปริญญา, นายวีระพล จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน 9-11
ธันวาคม 2557
27. นางสาวณั ฐ กรณ์ สุ ภ าพกุ ล , นางสาวพรรษชล สมั ย ,                  
นางสาวพรรษชา สมัย รางวัล เหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการ
จัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 (90.5) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายวีระพล จันทร์ศิลา,                      
นางสุภาพร พิศฐาน ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
28. เด็กชายอนุสรณ์ เพียค�ำลือ รางวัลเหรียญทอง การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (94.25)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ปีการศึกษา 2557 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ผู้ฝึกสอน 9-11                  
ธันวาคม 2557
29. นางสาวสรญา ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ           
อันดับ 2 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6 (90)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล           
ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
30. นายพรเทพ จันทร์เวช, นางสาวลลิตา จิตติพิมพ์นา เข้าร่วม  
การประกวดการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 (55) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายนิกร
สีกวนชา, นายองอาจ ประจันตเสน ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557
31. เด็ ก หญิ ง กั น ตนา เชี่ ย วชาญ, เด็ ก หญิ ง บุ ษ กร มนตรี ภั ก ดี ,              
เด็กหญิงมุฑิตา อารีรอบ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (84) งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสูส่ ากล”
ปีการศึกษา 2557 นายปราโมทย์ พูนปริญญา, นายวีระพล จันทร์ศิลา
ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558

32. นางสาวจิรัชยา ปันสาย, เด็กชายชาญชล ลามุล, นายชานนท์
จงจิ น ากู ล , เด็ ก หญิ ง ชุ ติ ม าพร สี โ ท, เด็ ก หญิ ง ญานิ ก า ผิ ว แดง,              
เด็กหญิงดลยา สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุปฮาต, เด็กชายธันย์ชนก  
จั ก รเสน, นางสาวธิ ภ าดา ผุ ย พั ฒ น์ , เด็ ก ชายธี ร เทพ เล็ บ ขาว,              
เด็กชายนิรตั ติศยั ไชยปาน, เด็กหญิงนุจรี  โพธิศ์ รี, นางสาวบุษรินทร์  ปูค่ าน,
นายปกรณ์ ราชม, นายปฏิพัทธ์ จ�ำนงค์กิจ, เด็กหญิงปริยาดา อากามะ,
นายปัทรมย์ พรมผา, นางสาวพรรรณชนก ดวงจ�ำปา, นายพสิษฐ์        
บุ ญ กว้ า ง, นางสาวภั ท รวิ จิ ต รา วี ร ะศั ก ดิ์ , นายภู ว นาท พลโยธา,             
เด็ ก ชายรั ต นพงศ์ จั น ทรั ง ศรี , นางสาววชิ ร า สุ ท ธิ ศ าสตร์ ,                           
นายวรพล  อัคคะ, เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา ธุระนนท์,
เด็ ก หญิ ง ศิ ริ น ทร ดอนหลาบค� ำ , นางสาวศุ ภ ลั ก ษณ์ ค� ำ สวนมอญ,                  
เด็กหญิงสายสุดา เหลากัน, เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน์
ส่ ว ยนนท์ , นางสาวสุ ท ธิ ด า ปั ญ ญาดี , นางสาวสุ ธิ ด า อั ม มะพะ,                      
เด็กหญิงสุธดิ า นาชัยภูม,ิ นางสาวสุวสิ า เทพพันธ์, นางสาวอุบลรัตน์          
ข้อยุ่น, เด็กชายเจษฎาพร จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก วงษ์ชัยเพ็ง,        
นางสาวเนติยา ค�ำภักดี, เด็กหญิงแพรวพรรณ กองฝ่าย, รางวัลเหรียญทอง
การประกวดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (84)        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย         
ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์,             
นางนภธร อัครธรสกุล, นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า, ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกลุ ,
นางสาวชโลธร โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์, นายมนตรี        
ศรีแก้วทุม, นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
33. เด็ ก ชายธราธร ธี ร ฐิ ติ ธ รรม, นายพิ ชิ ต ชั ย อมรพั น ธ์ ,                        
นายภัทรพงษ์ สว่างศรี, นายภัทรศักดิ์ สว่างศรี, นายภาณุวฒ
ั น์ บัณฑิตกุล,           
นายศิรินิวัฒน์ พุทธศร, นายสรวิศ สังฆมณี, นายอภิสิทธิ์ แซ่เล้า        
รางวั ล เหรี ย ญทอง การประกวดการแข่ ง ขั น การจั ด การค่ า ยพั ก แรม                  
ม.1-ม.3 (81.93) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64        
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นางสาววิไล          
ทองแท่งไทย, นางรพิธร  เสนาไชย, นายลิขติ พันธุ  
์ อมรสิรนิ นั ท์ ผูฝ้ กึ สอน
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

34. นางสาวสรญา ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 (54)       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย              
ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ผู้ฝึกสอน ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
35. เด็กหญิงนิชนันท์ ตะวงค์, นางสาวอนิลธิตา จุลโนนยาง,         
เด็กชายเฉลิมชัย ทะสังขา รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 (79.60) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสูส่ ากล” ปีการศึกษา 2557
นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง, นางกัลยา  เรืองจันทร์ ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
36. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้
รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา และได้เป็น
ตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558
ถึง 2 พฤษภาคม 2558
37. นางสาวขวัญเรือน บุญพรม ได้รับประทานโล่รางวัล จาก           
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  จากการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 5 ประจ�ำปี 2558 ระดับ
ประเทศ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2558
38. นายเจษฎา สาตุ่น, นายศราวุธ ด�ำมินเศก และเด็กหญิงสุดารัตน์  
ส่วยนนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน
“นวั ต กรรมพลั ง งานเพื่ อ โลกสี เ ขี ย ว 2557-2558” ENERGY                           
INNOVATION FOR GREEN GLOBE 2014-2015 ระดับประเทศ
ประจ�ำปี 2557-2558 กระทรวงพลังงาน  เมื่อ 15 มิถุนายน 2558  
39. นางสาวกุลณัฐ สีทาแก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอน
สด ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครัง้ ที่ 3 ประจ�ำปี 2558 จากสโมสร
นักเขียนภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 19 สิงหาคม 2558

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ที่

รายการ

คะแนน

รางวัล

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

การแข่งขันการท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การประกวดเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Y.C.)
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
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เหรียญทอง

อันดับระดับภาค
19
19
รองชนะเลิศ อันดับ
5
7
35
30
18
รองชนะเลิศ อันดับ
9
33
รองชนะเลิศ อันดับ
8
21
ชนะเลิศ
10
6
รองชนะเลิศ อันดับ
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1
2

2

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ที่

รายการ

คะแนน

1
2
3
4
5

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

76.60
84.00
81.93
93.00
84.00

64 วารสารร่มมะขาม

รางวัล

อันดับระดับภาค

เหรียญเงิน
9
เหรียญทอง
10
เหรียญทอง
10
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง
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