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 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง   
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีโรงเรียน
จัดท าขึ้น เป็นการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในทุกด้าน  เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ แบบแผน และมีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสารสนเทศโรงเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิงาน และการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

 
 
     ว่าท่ีร้อยตรี 

          (พรเทพ  โพธิ์พันธ์ุ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่เลขที่ 269 หมู่ 15 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  เดิมชื่อ  โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด
แห่งที่ 3 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 สมัยนายศักดา อ้อพงษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายให้แต่ละจังหวัด ตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยผู้ว่า
ราชการได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุจังหวัดร้อยเอ็ดจากกรมธนารักษ์ แปลงที่ 1103 – 11035 เนื้อท่ีจัดตั้ง 108 ไร่ 
2 งาน 22 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตก นับจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 กิโลเมตร ติดถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ซ่ึง
เป็นทางหลวงแผ่นดิน และเป็นถนนสายเอเชีย 14 (A 14) เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 
จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีว่าที่ 
ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่  เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาได้
งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเงิน 400,000 บาท จ านวน 10 ห้องเรียน จึงได้ย้ายมาเรียนใน
สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 

ปี พ.ศ.2526 ได้ท าการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 4 ห้องเรียน  
ปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูและได้จัดตั้งมูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพ่ือการศึกษา

ขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  ด้วยเงินก่อตั้งจ านวน  540,000 บาท 
ปี พ.ศ.2557 ได้จัดตั้งมูลนิธิตันธสุรเศรษฐ์เพ่ือการศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
ในปี พ.ศ. 2558  นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม พร้อมด้วย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , สมาคมผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน  ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง มี
ความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เพ่ือเป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและคุณธรรมๆ  
แต่ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการก่อน 

ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้สานต่อแนวความคิดและด าเนินการต่อ 
จนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าดับที่ 17 และ
ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด”  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยมีเขต
พ้ืนที่บริการ ครอบคลุม 7  ต าบล และมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวนทั้งสิ้น  21 โรงเรียน 

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560  มีบุคลากรข้าราชการครู 48 คน นักการภารโรง 2 คน ยาม 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน และนักเรียน 802 คน เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 26 ห้องเรียน  

 

ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 269 หมู่ที่ 15 ถนนแจ้งสนิท บ้านพลาญชัย ต าบลหนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4362-4180         โทรสาร : 0-4362-4180 
Website : http://www.tup101.ac.th  E-mail : info@tup101.ac.th 

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

http://www.tup101.ac.th/
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“โรงเรียนเตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการ ร้อยเอด็  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้
มาตรฐาน  พฒันาการสูส่ากล นักเรยีนมีความรู ้ 

คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบัติ” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 
 

“นักเรียนมารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” 
 

      เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 
 

“สิ่งแวดลอ้มสวยงามสะอาด  เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้” 
 

 
 
 
 
 1)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 2)  พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 3)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ   ผ่าน
การประเมินระดับชาติ 
 4)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 10 ประการ 
 5)  พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  
 
 

“รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมท า ” 
(Love to teach love students and joined together to think) 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
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ค่ำนิยม   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ 
  S =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
  P  = Performance  excellence  (มุ่งงานเลิศ) 
  E  = Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
  C  =  Co  Operation   (น าพาความร่วมมือ) 
 
 
                       

สร้ำงนักเรียนให้เป็นคนดี 
1. เป็นผู้รู้จักตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเอง และพ่ึงตนเองได้ 
2. มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีดีงาม 
3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ให้เกียรติผู้อื่น รู้กาลเทศะในการใช้ค าพูด  กิริยามารยาท และ

การแต่งกาย 
4. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมุ่งท า

ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ และสร้าง

นักเรียนให้มีปัญญา 
6. มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอ่ืนเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา 
7. มีทักษะ ความสามารถ  และประสบการณ์  ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ

เรียนรู้  การศึกษาต่อ  การปฏิบัติงาน  และการประกอบอาชีพ 
 
 

 
กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความสุข  มีความรู้  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรม  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  

ครุภัณฑ์  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความหลากหลาย  เพียงพอ  เหมาะสม  ทันสมัย  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบครบวงจร  มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันสมัย และมีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 

 

เป้ำหมำยของโรงเรียน (Goal) 

กลยุทธ ์(Strategy) 
 

 

ค่ำนิยม 
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เน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาด้านการเขียน  

อ่าน ฟัง พูด การคิดเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ที่หลากหลาย พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพที่มี โดย
ยึดหลักการ “ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” 
 
 
 

 
 

      (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน) 
 

ที ่ รายนามผู้บริหาร ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 ว่าที ่ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ครูใหญ่ 19 มิ.ย. 2522 -  2 ก.พ. 2525 
 ว่าที ่ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน อาจารย์ใหญ่ 3 ก.พ. 2525 - 23 ต.ค. 2527 
 ว่าที ่ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ผู้อ านวยการ 24 ต.ค. 2527 -  2 ก.ค. 2528 
2 นายสงวน อรรคนิมาตย์ ผู้อ านวยการ 2 ก.ค. 2528 -  6 พ.ย. 2535 
3 ว่าที ่ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ผู้อ านวยการ 7 พ.ย. 2535 - 14 มี.ค. 2542 
4 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อ านวยการ 15 มี.ค. 2542 -  5 พ.ย. 2543 
5 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อ านวยการ 9 พ.ย. 2543 -  4 ก.ค. 2546 
6 นายเข็มชาติ นันโท ผู้อ านวยการ 4 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2552 
7 นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผู้อ านวยการ 18 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 
8 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการ     27 ต.ค. 2555   -    30 ก.ย. 2558 
9 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการ      11 ธ.ค. 2558  -    ปัจจบุัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน 
 

ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ (Philosophy) 
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ปรัชญำของโรงเรียน 

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ คุณธรรม” 
“Academic and Ethical Excellence” 

 
คติพจน์ประจ ำโรงเรียน 

“ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ” 
“Integrity and Wisdom Lead to Prosperity” 

 

 
 

เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว  

อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.รอ. 

เพลงประจ ำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สีประจ ำโรงเรียน ชมพู - น้ าเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นกระโดน  
 

  

 
 

ปรัชญำ คติพจน์ ค ำขวัญ สี ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
 

http://www.tup.ac.th/tup/logo.html
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แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

โรงอาหาร คหกรรม อุตฯ 
อาคารชัว่คราว 
อาคารชัว่คราว 

เกษตร 

 

สระน ้า 
บรเิวณ 

บา้นพกัคร ู 

สวนป่า 

สัญลกัษณ์ทีป่รากฏ 

เครอืหมาน้อย 

ประชาสมัพนัธ ์

พระพุทธรปู 

ป้อมยามฯ 

บรเิวณเสาธง 
อาคารประปา เรอืน

เพาะช า 

จอดรถ 

หอ 

ประ
ชุม 

อาคาร 2 

อาคาร 3 

โรงจอด 
รถจกัรยานยนต ์

ทางไปจ.มหาสารคาม                        ถนนแจ้งสนิท        ไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

สวนมะนาว 
สนามฟตุซอล 

ศาลาพระเกีย้ว สนามฟุตบอล 

สวนล าดวน 

หอถงัประปา 

อาคาร 1 

พลศึกษา 

อาคารพลาญชยัอนุสรณ์(โดม) 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยธุรกำร 

 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
- งานส านักงานกลุ่ม 
- งานสารบรรณ 
- งานเลขานุการคณะ   
   กรรมการสถานศึกษาฯ 
- งานส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานจัดระบบการควบคุม  
  ภายใน 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนพัฒนำส่งเสริม
วิชำกำร 

- งานส านักงานกลุ่ม 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้      
- งานพฒันาการสอน
หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรท้องถิ่น   
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
- งานศนูย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี
- งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
- งานนิเทศการศึกษา  

กลุ่มงำนบริกำร/
สนับสนุน 

-งานส านักงานกลุ่ม 
-งานประชาสัมพนัธ ์
-งานโยธวาทิต/
ดนตรี 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานปฏิคม 
-งานโภชนาการ 
- งานอนามัย  
พยาบาล 
   และส่งเสริม
สุขภาพ   
-งานยานพาหนะ 
-งานศนูย์วัฒนธรรม 
-สหกรณ์ร้านค้า 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรวิจัย/
ประเมินมำตรฐำนเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

กลุ่มงำนระเบียบวินัยและแก้ไข 
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานคณะส ี
- งานระดับ/ครูที่ปรึกษา 
-  งานแก้ไขประพฤติกรรม
นักเรียน 
- งานป้องกัน แก้ไขปัญหา               
ยาเสพตดิ 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานเพศวิถีรอบด้าน 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที ่

- งานอาคารสถานที ่
- งานนักการ/ยามฯ 
- งานรักษาความ
ปลอดภัย 
 

กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินงบประมาณ 
- งานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
 

กลุ่มงำนทะเบียนวัดผล 
- งานทะเบียนประมวลผล 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานเทียบโอนผลการเรียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำนักเรียน 
-งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- งานคนดีศรีพลาญชัย 
- งานทัศนศึกษา 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน/งาน To Be Number 
One และศูนย์พึ่งได ้
 

กลุ่มงำนสวัสดิภำพและ
สวัสดิกำรนักเรียน 
- งานประกันชีวิต/ป้องกัน
อุบัติเหต ุ
- งานสารวัตรนักเรียน 
-งานส านักงาน 
   

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
- งานวางแผน/งบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผล 
   และรายงาน 
- งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
ชมรมผู้ปกครองและครู ฯ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กลุ่มงำนส่งเสริมและ                
สร้ำงประสิทธิภำพ 

-งานบ าเหน็จความชอบ 
-งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย 
-งานวินัยและการรักษาวินัย 
-งานวิทยฐานะ/มาตรฐาน
วิชาชีพ 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานทะเบียนประวตัิ/เครื่องราช
ฯ 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 
-งานห้องเรียน Gifted 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

มูลนธิิพลำญชัยพิทยำคมเพ่ือกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 
-งานเศรษฐกิจพอเพียง 
-งานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 
 

กลุ่มงำนชุมชนสัมพันธ์ 
-งานรัฐพิธ ี
-งานประเพณีชุมนุม/งาน
พิเศษภายใน 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
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      ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

 
 
 
 
 

ว่าท่ี ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                   

 
นายค าผาย มนตรีปฐม 

 

 
นายพานิช  ลาสระคู 

รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
                   

 
นายไพบูลย์  โสภาพล 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 

ท ำเนียบฝ่ำยบริหำรโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
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1. 1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  วา่ที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์       โทรศัพท์  089-7128889                                       

e-mail : pt101.pop@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา   
2. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2558  ถึงปัจจุบัน   

       2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ านวน  3   คน 
2.1  นายค าผาย  มนตรีปฐม วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. โทรศัพท์  085- 0114873  
      e-Mail:ppk269@gmail.com   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  
 2.2 นายพานิช   ลาสระครู   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม. โทรศัพท์ 094-3456310 
      e-Mail:ppk269@gmail.com  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 2.3 นายไพบูลย์   โสภาพล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. โทรศัพท์  085-7736597 

        e-Mail:ppk269@gmail.com   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
  

 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่บริการเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย  ต าบลเหนือเมือง ต าบลหนองแวง ต าบลดงลาน ต าบลสีแก้ว  ต าบลปอภาร อ าเภอ
ศรีสมเด็จ ประกอบด้วย ต าบลหนองใหญ่ ต าบลโพธิ์สัย  ดังมีรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านโนนเมือง   11. โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
  2. โรงเรียนบ้านดงลาน   12. โรงเรียนบ้านหนองยูง 
  3. โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  13. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
  4. โรงเรียนบ้านโคกสง่า   14. โรงเรียนบ้านดงสวอง 
  5. โรงเรียนบ้านโสกเชือก   15. โรงเรียนบ้านปอภาร 
  6. โรงเรียนบ้านเหล่าขาม   16. โรงเรียนทรายทองวิทยา 
  7. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ  17. โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
  8. โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  18. โรงเรียนบ้านโพธิ์สัย 
  9. โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่  19. โรงเรียนบ้านโพนทอง 
  10. โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  20. โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 
       21. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้บริหำรฝ่ำยบรหิำร 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร 

mailto:pt101.pop@gmail.com
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ต ำบลหนองแวง 
โรงเรียนบ้านหนองยูง   
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   
โรงเรียนบ้านโนนแท่น  
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
 

ต ำบลเหนือเมือง 
โรงเรียนบ้านโนนเมือง 

ต ำบลหนองใหญ่ 

โรงเรียนทรายทองวิทยา 
โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่
 

ต ำบลปอภำร 

โรงเรียนบ้านปอภาร  
โรงเรียนบ้านโคกสงา่  
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา 

ต ำบลดงลำน 
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  
โรงเรียนบ้านดงลาน 
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ ่
 

ต ำบลโพธิ์สัย 

โรงเรียนบ้านโพธิส์ัย 
โรงเรียนบ้านโพนทอง 
โรงเรียนบ้านโสกเชือก  

ต ำบลสีแก้ว 

โรงเรียนชุมชนบา้นสีแก้ว  
โรงเรียนบ้านดงสวอง 
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม 
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ 
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  

แผนที่แสดงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร 
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(ที่มา:แผนที่จากเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด) 

 
หมายเลข 1 :   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
หมายเลข 2 :   บึงพลาญชัย   
หมายเลข 3 :   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด   
หมายเลข 4 :    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลข 5 :    ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 



 

แผนท่ีและเส้นทำงคมนำคม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
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รำยได้ บำท รำยจ่ำย บำท 

เงินงบประมาณ  
1. 1/62 (70%) 
2. 2/62 (30%) 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 

 
2,173,790 
ยังไม่ได้รับ 

- 
- 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
2. ค่าหนังสือเรียน 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  

  997,450 
  547,250 
  258,750 
120,090 
250,250 

รวม 2,173,790 รวม 2,173,790 

 
 
 

รำยกำร บำท 

1. งบกลุ่มงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  62   
2. งบกลุ่มงานบริการ คิดเป็นร้อยละ  20   
3. งบกลุ่มงานธุรการ  คิดเป็นร้อยละ  4   
4. งบกลุ่มงานกิจการนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4   
5. งบส ารอง  คิดเป็นร้อยละ  10   
 

  618,419 
  199,490 
    39,898 
   39,898 
   99,745 

รวม 997,450 

 
 
 
 
 

กำรจัดสรรเงินอุดหนุนต่ำงๆ  
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                                    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อาย ุ
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผอ. ร.ร. คศ.3 1 มีนาคม 2509 53 30 ปร.ด. บริหารการศึกษา - 0-4351-3569 08-1060-9888 

2 นายค าผาย มนตรีปฐม รอง ผอ. คศ.3 10 กรกฎาคม 2502 60 40 ศษ.บ. บริหาร - 0-4351-2119 08-5011-4873 

3 นายพานิช ลาสระคู รอง ผอ. คศ.3 10 เมษายน 2502 60 38 กศ.ม. บริหาร -  09-9458-7210 

4 นายไพบูลย์ โสภาพล รอง ผอ. คศ.3 6 พฤษภาคม 2504 57 35 กศ.ม. บริหาร - 0-4352-4195 08-5773-6597 

5 นางพรรณี พันธะพุมมี คร ู คศ.3 24 พฤษภาคม 2503 59 35 บธ.บ. การบัญชี แนะแนว 0-4351-5234 08-6238-2092 

6 นางปาลิดา ไชยกุมาร คร ู คศ.3 8 กันยายน 2513 49 24 ค.บ. ธุรกิจการศึกษา การงาน 0-4352-4162 08-2100-4699 

7 นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร คร ู คศ.3 3 พฤศจิกายน 2503 59 34 ค.บ. โลหะ อุตสาหกรรม - 08-7945-5629 

8 นายสมบัติ เพ็งนาม คร ู คศ.3 11 ธันวาคม 2505 57 35 วท.บ. พืชสวน เกษตรฯ - 08-1708-2249 

9 นายสรวิชญ ์ บุตรพรม คร ู คศ.3 3 พฤษภาคม 2518 44 20 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร ์ - 08-1708-6093 

10 นายอดิศรชัย ใบลี คร ู คศ.2 17 มกราคม 2502 60 40 ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ - 09-1352-1433 

11 นางสุภาวดี ยุรชัย คร ู คศ.3 10 พฤษภาคม 2504 58 36 ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 08-8330-1033 08-6635-3301 

12 นายนิคม จันทะโสม คร ู คศ.3 26 พฤศจิกายน 2520 42 16 ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ - 08-1061-7774 

13 นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี คร ู คศ.3 7 เมษายน 2511 50 27 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป - 08-6218-7191 

14 นางวารุณี สายโสภา คร ู คศ.3 7 พฤศจิกายน 2503 59 36 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป - 08-6228-7560 

15 นางนภา เรืองบุญ คร ู คศ.3 13 กันยายน 2502 60 40 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 0-4362-4113 08-4034-0901 

 

ข้อมูลครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อาย ุ
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

16 ดร.กุศล ศรีสารคาม คร ู คศ.3 3 กุมภาพันธ์ 2502 60 35 ปร.ด. บริหารฯ คณิตศาสตร ์ - 08-9621-8552 

17 นางฉวีวรรณ จุรุฑา คร ู คศ.3 1 กุมภาพันธ์ 2510 52 28 กศ.ม. การวัดผลฯ คณิตศาสตร ์ 0-4365-6210 08-1261-0344 

18 นางมะลิ ศรีสารคาม คร ู คศ.3 22 กรกฎาคม 2506 56 29 กศ.ม. หลักสตูรฯ คณิตศาสตร ์ 0-4351-5674 08-6861-9234 

19 นายอภิชาติ จันหัวนา คร ู คศ.3 14 กุมภาพันธ์ 2512 50 24 ค.บ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์  08-72625753 

20 นางอัจฉรยิาภรณ ์ อินทะเนน คร ู คศ.2 5 กรกฎาคม 2529 33 10 ค.บ. หลักสตูรฯ คณิตศาสตร ์  09-8606-2331 

21 น.ส.สุปราณ ี อุตระชัย คร ู คศ.3 29 เมษายน 2503 59 36 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 0-4351-2865 09-8649-9942 

22 นายบุญตา ศรีอนุกูล คร ู คศ.3 1 เมษายน 2503 59 38 ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาอังกฤษ - 08-1360-3809 

23 นายเดชา วรรณธานี คร ู คศ.3 25 เมษายน 2502 60 39 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - 08-1873-4373 

24 นางณิชากร พลเยี่ยม คร ู คศ.3 5 เมษายน 2516 46 12 ค.บ., กศ.ม. บริหาร ภาษาอังกฤษ - 08-8562-8433 

25 นายนพดล พรมโสภา คร ู คศ.3 30 พฤษภาคม 2502 60 37 ค.บ. จิตวิทยาฯ ภาษาไทย 0-4351-4931 09-1362-9917 

26 นางมนทกานต์ อุดมทวี คร ู คศ.3 12 เมษายน 2510 52 29 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 0-4352-5832 08-5680-0794 

27 นางถนอม บุญพันธ์ คร ู คศ.3 10 มกราคม 2504 58 26 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 0-4365-3037 08-7857-1991 

28 นางวรรณภา จัดสุวรรณ คร ู คศ.3 7 ธันวาคม 2511 51 25 กศ.ม. การวัดผลฯ ภาษาไทย - 08-1320-4510 

29 นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ คร ู คศ.3 3 มกราคม 2505 57 36 กศ.บ. ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษา 0-4365-3488 08-7857-9391 

30 นายบุญมี ก้อนรัตน์ คร ู คศ.3 1 กรกฎาคม 2502 60 40 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 0-4351-4767 08-2105-8754 
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ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อาย ุ
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

31 นายเด่นพงษ์ ใจหาญ คร ู คศ.3 18 สิงหาคม 2513 49 25 ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธ 0-4352-7130 08-1660-6267 

32 นายศิวกร ไชยกุมาร คร ู คศ.3 1 เมษายน 2508 54 27 ทษ.บ. เกษตรฯ สังคมศึกษา 09-2138-2583 08-3339-1514 

33 นายเรืองยศ เวียงนนท์ คร ู คศ.3 19 มิถุนายน 2503 59 39 ศษ.ม. บริหาร พลศึกษา - 08-5009-3524 

34 นายประจวบ สุวรรณศรี คร ู คศ.3 28 ธันวาคม 2501 61 38 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - 09-0842-8091 

35 นายพิทักษ์ ภาคมฤค คร ู คศ.3 10 มกราคม 2502 60 40 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - 08-3291-6620 

36 น.ส.ปภัสรา เจริญอาจ คร ู คศ.1 27 เมษายน 2535 27 3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 099-4767-019 

37 นายวีรพันธุ์ จิตรมานะ คร ู คศ.3 30 พฤศจิกายน 2515 47 24 ศษ.ม. บริหารการศึกษา เคม ี - 089-7104-123 

38 นายชูชาติ บุญบรรลุ คร ู คศ.3 31 มีนาคม 2517 45 21 วท.บ. เคม ี เคม ี - 083-2889-573 

39 นายวิชญะ ปัญญา คร ู คศ.2 26 ตุลาคม 2521 40 15 วท.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์ - 081-9650-635 

40 น.ส.นิภาพร พันสาง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 15  กุมภาพันธ์ 2538 24 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - 062-1852-837 

41 นางกัญญาวีร์ พานกุล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 22 ธันวาคม 2531 31 1 ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนาม - 064-9097-191 

42 น.ส.รัติยา ดาโสภา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 6 พฤษภาคม 2530 32 1 ศศ.ม. เกาหลีศึกษา ภาษาเกาหล ี - 083-4456-569 

43 น.ส.ปภัสสร นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 1 ธันวาคม 2535 27 1 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น - 086-3303-764 

44 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 12 มีนาคม 2535 27 1 ศษ.ม. การสอนฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ - 063-6254-955 

45 นายอภิชาติ นระศาสตร์ คร ู คศ.3 19 กรกฎาคม 2522 40 14 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - 095-4575-666 

46 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ คร ู คศ.3 12 เมษายน 2515 47 17 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - 089-9494-340 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วัน เดือนปี เกิด 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

 พนักงำนรำชกำร    
1 นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ 14 สิงหาคม 2525 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    
1 น.ส.สุทธาทิพย์   นันตเวฺช 30 พฤษภาคม 2529 บธ.บ. การตลาด 
 ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว    
1 นางภาวดี อุตรา 18 ธันวาคม 2532 วท.บ. ฟิสิกส์ 
2 นายมนตรี นาคพันธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2527 ศศ.บ. ดนตรีสากล 
3 น.ส.จันทร์นภา พันธ์พาณิชย์ 27 กรกฎาคม 2530 ศป.บ. นาฏศิลป์ 
4 นางจารุณี มนปราณีต 4 สิงหาคม 2530 ค.ม./วท.บ บริหารการศึกษา/เคมี 
5 น.ส.มนสิกานต์      ทองเพชร 5 ตุลาคม 2532 วท.บ  จุลชีววิทยา 
     
  ลูกจ้ำงประจ ำ       
1 นางร่วมจิต พัฒนสาร 12 พฤศจิกายน 2502 ปวส. 08-9506-7292 
2 นายสน เพ็งอารีย์ 18 มกราคม 2509 ม.6 - 
3 นายสนใจ สาวิสิทธิ ์ 30 สิงหาคม 2504 ป.4 08-6226-6144 
     - 
  ลูกจ้ำงชั่วครำว      
1 นายสวัสดิ์ บุญสงค์ 1 มกราคม 2520 ป.6 08-7376-9598 
2 นางสาวพิศพร ปากสมุด 21 สิงหาคม 2518 ป.6 08-3335-0598 
3 นางอัญชลี อนันตา 22 พฤศจิกายน 2523        - 
4 นายวิชัย จงกลรัตน์ 1 สิงหาคม 2501 ป.7  
5 นายมวล ธาระวัตร    
6 นายบุญตา โพธิกะ    

 
 
 
 

ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

 

ต ำแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชำย  หญิง 

ผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 3 - 3 
รักษาการรองผู้อ านวยการ/ช านาญการ
พิเศษ 

- - - 

ครู  / ช านาญการพิเศษ  (ค.ศ.3) 20 13 33 
ครู  / ช านาญการ  (ค.ศ.2) 2 1 3 
ครู / ค.ศ.1 - 1 1 
ครูผู้ช่วย 1 4 5 
พนักงานราชการ - 1 1 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - 
ลูกจ้างประจ า 2 1 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 
         -ครูผู้สอน 

-เจ้าหน้าที่ 
-นักการภารโรง 

         -แม่บ้าน 

 
1 
- 
4 
- 

 
4 
1 
- 
2 

 
5 
1 
4 
2 

รวมทั้งสิ้น 34 28 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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 จ ำนวนครูและบุคลำกร  แยกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 
 

ระดับกำรศึกษำ 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ข้าราชการครู 
     - ปริญญาเอก 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาตร ี

 
2 
6 
19 

 
- 
5 
14 

 
2 
11 
33 

พนักงานราชการ - 1 1 
เจ้าหน้าที่ + ครูอัตราจ้าง (ปฏิบัติการสอน) 
     - ปริญญาโท       
     - ปริญญาตรี 

 
- 
1 

 
1 
4 

 
1 
5 

ลูกจ้างประจ า 
         - ปริญญาตรี 
         -  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
- 
2 

 
- 
1 

 
- 
3 

ลูกจ้างชั่วคราว 
         - ปริญญาตรี 
         - ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
- 
4 

 
- 
2 

 
- 
6 

รวมทั้งสิ้น 34 28 62 
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ตำรำง แสดงจ ำนวนครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ต ำแหน่ง 
ไม่มี 

วิทยฐำนะ 

มีวิทยฐำนะ 
รวม 

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ 

เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

ผู้อ านวยการ 0 0 1 0 0 1 
รองผู้อ านวยการ 0 0 3 0 0 3 
คร ู 6 3 33 0 0 42 

รวม 6 3 37 0 0 46 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

6

3

37

0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

แผนภูมิแสดงจ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  ปีการศึกษา 2562



~ 20 ~ 
  

ตำรำงแสดงจ ำนวนครู  จ ำแนกตำมอำยุ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ช่วงอำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
25 – 30 4 8.70 
31 – 35 3 6.52 
36 – 40 2 4.35 
41 – 45 3 6.52 
46 – 50 7 15.22 
51 – 55 5 10.87 
56 – 60 22 47.83 

รวม 46 100 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.70
6.52

4.35
6.52

15.22

10.87

47.83

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

25 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60

ร้อยละ

แผนภูมิแสดงจ านวนครู จ าแนกตามช่วงอาย ุ ปีการศึกษา 2562 
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ตำรำง แผนภมูิแสดงจ ำนวนครู จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 
 

ช่วงอำยรุำชกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 – 5 6 13.04 
6 – 10 1 2.17 
11 – 15 3 6.52 
16 – 20 3 6.52 
21 – 25 6 13.04 
26 – 30 7 15.22 
31 – 35 5 10.87 
36 – 40 15 32.61 

รวม 46 100 
 
 
 

 
 
 
  

13.04

2.17

6.52 6.52

13.04
15.22

10.87

32.61

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40

ร้อยละ

แผนภูมิแสดงจ านวนครู จ าแนกตามอายรุาชการ  ปีการศึกษา 2562 
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ตำรำง สรุปวันลำข้ำรำชกำรคร ู  
ปีกำรศึกษำ 2561 

 
เดือน ลำป่วย ลำกิจ รวม (ครั้ง/วัน) จ ำนวนครั้งเฉลี่ย 

พฤษภาคม 2561 2/4 9/20 11/24 3.90 

มิถุนายน 2561 13/24 12/16 25/40 8.87 

กรกฎาคม 2561 20/30 12/15 32/45 11.35 

สิงหาคม 2561 18/28 10/16 28/44 9.93 

กันยายน 2561 19/24 11/17 30/41 10.64 

ตุลาคม 2561 2/6 8/18 10/24 3.55 

พฤศจิกายน 2561 18/25 19/28 37/53 13.12 

ธันวาคม 2561 17/22 18/19 35/41 12.41 

มกราคม 2562 14/20 15/18 29/38 10.28 

กุมภาพันธ์ 2562 15/22 18/22 33/44 11.70 

มีนาคม 2562 3/12 9/15 12/27 4.26 

รวม 141/217 141/204 282/421 100.00 
 

แผนภูมิแสดงกำรสรุปวันลำข้ำรำชกำรครู   
 

 
 

9.33

14.67

12.67
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จ านวนครั้งเฉลี่ย
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ตำรำง แสดงจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนพลำญชัยพิทยำคม                          
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 – 2562 

   ปีกำรศึกษำ 
     ระดับ    

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ม. 1 216 187 199 182 151 158 123 170 185 172 140 
ม. 2 278 213 184 187 182 149 148 125 177 185 155 
ม. 3 245 269 211 161 187 169 148 152 124 174 178 

รวม ม.ต้น 739 669 594 530 520 476 419 447 486 531 473 
ม. 4 137 123 180 148 142 129 118 138 125 82 114 
ม. 5 118 116 121 144 146 124 118 110 135 122 76 
ม. 6 130 113 112 113 143 145 117 107 117 131 122 

รวม ม.ปลำย 385 352 413 405 431 398 353 355 377 335 312 

รวมทั้งหมด 1,124 1,021 1,007 935 951 874 772 802 863 866 785 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2562 
 

 
 
 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมช่วงชั้น ชั้นปีและเพศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562) 
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 แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามช่วงชั้น ชั้นปีและเพศ ปี 2562  
 

 
 เพศ 

ระดับ 
ชำย หญิง รวม 

ม. 1 71 69 140 
ม. 2 81 74 155 
ม. 3 109 69 178 

รวม ม.ต้น 261 212 473 
ม. 4 49 65 114 
ม. 5 36 40 76 
ม. 6 49 73 122 

รวม ม.ปลำย 134 178 312 
รวมทั้งหมด 395 390 785 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1-2   ปีการศึกษา 2561 

 

ที ่
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
จ า

นว
นผ

ลก
าร

เรีย
น ผลกำรเรียน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

0 ร มส รวม ร้อยละ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ร้อยละ 

1 ภาษาไทย 3131 22 43 8 73 2.33 205 273 463 516 602 486 513 3058 97.67 2.68 

2 คณิตศาสตร์ 2670 25 2 3 30 1.12 155 238 425 562 567 298 395 2640 98.88 2.66 

3 วิทยาศาสตร์ 3353 54 5 9 68 2.03 273 274 509 605 704 404 516 3285 97.97 2.63 

4 สังคมศึกษา 5034 50 10 10 70 1.39 228 377 763 759 914 698 1225 4964 98.61 2.84 

5 สุขศึกษาฯ 4549 21 47 8 76 1.67 120 136 281 269 734 951 1982 4473 98.33 3.30 

6 การงานอาชีพฯ 2356 3 7 13 23 0.98 23 41 130 228 479 548 884 2333 99.02 3.31 

7 ศิลปศึกษา 2031 16 1 6 23 1.13 67 50 68 127 271 256 1169 2008 98.87 3.44 

8 ภาษาต่างประเทศ 3540 116 2 11 129 3.64 426 431 572 536 505 343 598 3411 96.36 2.45 
  จ านวนผลการเรียน

ของนักเรียน 26664 307 117 68 492 1.85 1497 1820 3211 3602 4776 3984 7282 26172 98.15 2.89 

ร้อยละ 100 1.15 0.44 0.26 1.85   5.61 6.83 12.04 13.51 17.91 14.94 27.31 98.15     
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ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 

ภาคเรียนท่ี 1-2   ปีการศึกษา 2561  
 

  
ที ่

ระดับชั้น 
จ า

นว
นเ

กร
ด ผลกำรเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
0 ร มส รวม 

ร้อย
ละ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6016 10 6 32 48 0.80 267 488 748 919 943 1172 1432 5968 99.20 2.90 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5302 22 46 9 77 1.45 278 343 521 549 1185 927 1422 5225 98.55 2.96 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4508 45 50 4 99 2.20 375 235 340 494 792 818 1355 4409 97.80 2.95 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4284 59 8 4 71 1.66 325 258 547 685 822 545 1031 4213 98.34 2.80 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4069 132 9 5 146 3.59 320 362 594 480 583 500 1084 3923 96.41 2.72 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4017 48 21 22 91 2.27 164 216 365 577 768 632 1204 3926 97.73 2.99 

จ านวนผลการเรียน 28196 316 140 76 532 1.89 1729 1902 3115 3704 5093 4594 7528 27664 98.11 2.89 

ร้อยละ 100.00 1.12 0.50 0.27 1.89   6.13 6.74 11.05 13.14 18.06 16.29 26.70 98.11     
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 172 2 10 26 134 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 185 3 21 34 127 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 4 6 56 108 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 2 1 24 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 122 3 3 21 95 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 131 4 2 36 89 

รวม 866 18 43 197 608 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 2.08 4.97 22.75 70.21 

 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปกีำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 172 3 14 37 118 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 185 5 18 46 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 2 8 65 99 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 5 3 36 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 122 3 6 34 79 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 131 5 6 42 78 

รวม 866 23 55 260 528 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 2.66 6.35 30.02 60.97 

 

รำยงำนผลสมรรถนะหลักที่ส ำคัญ  ปีกำรศึกษำ  2561 

สมรรถนะหลัก 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ   

ไม่ผ่าน(1) ผ่าน(2) ดี(3) ดีเยี่ยม(4) ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

  
ร้อยละ 

  ต่ ากว่า 5 
5-6

คะแนน 
7-8

คะแนน 
9-10

คะแนน 
ความสามารถในการคิด 0 34 345 487 832 96.07 
ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต 0 45 226 595 821 94.80 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 36 234 596 830 95.84 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

ภาษาไทย 159 48.51 15.19 83.00 12.00 
สังคมศึกษาฯ - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 160 25.78 6.14 42.00 12.00 
คณิตศาสตร์ 160 23.68 7.91 52.00 8.00 
วิทยาศาสตร์ 160 33.75 9.56 66.00 14.00 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

ภาษาไทย 116  38.56 13.97 69.00 11.00 
สังคมศึกษาฯ 117  32.52 6.05 53.00 12.00 
ภาษาอังกฤษ 117  23.75 7.06 45.00 10.00 
คณิตศาสตร์ 117  20.51 8.61 50.00 5.00 
วิทยาศาสตร์ 117  26.29 6.57 45.20 11.60 
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ   ( O-NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2556 - 2561 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาษาไทย ม.3 40.75 33.89 40.98 43.69 46.80 48.51 

สังคม ม.3 34.93 44.5 43.20 44.69 - - 

อังกฤษ ม.3 26.53 25.35 27.63 27.97 28.53 25.78 

คณิตฯ ม.3 23.05 24.34 28.80 22.71 21.91 23.68 

วิทย์ฯ ม.3 33.93 34.28 34.63 32.51 30.26 33.75 

สุขศึกษาฯ ม.3 54.51 56.41     

ศิลป์ฯ ม.3 41.18 39.09     

การงาน ม.3 40.36 44.06     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ   ( O-NET ) 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ 2556 – 2561 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาษาไทย ม.6 42.79 46.78 43.58 45.85 41.83  38.56 

สังคม ม.6 31.67 35.23 37.26 33.84 30.70  32.52 

อังกฤษ ม.6 20.95 20.21 20.65 22.18 21.51  23.75 

คณิตฯ ม.6 16.13 17.07 22.37 19.41 17.40  20.51 

วิทย์ฯ ม.6 28.11 29.86 31.31 28.52 24.16  26.29 
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สุขศึกษาฯ ม.6 57.69 48.14     

ศิลป์ฯ ม.6 26.94 32.34     

การงาน ม.6 46.5 46.83     

 
 
 
 
 
 

สถิติกำรศึกษำต่อของนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร / กำรศึกษำต่อ ชำย หญิง รวม 
ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 50 48 98 
ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 4 5 9 
ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน ๆ ในต่างจังหวัดร้อยเอ็ด - - - 
ศึกษาต่อสายอาชีพ/สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  14 12 26 
ไม่มีข้อมูล 10 17 27 

รวม 78 82 160 
 
 

สถิติกำรศึกษำต่อของนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2561  

รำยกำร / กำรศึกษำต่อ ชำย หญิง รวม 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 42 57 
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 1 2 
สายอาชีพของรัฐ 7 10 17 
สายอาชีพเอกชน 1 4 5 
ไม่มีข้อมูล 28 10 38 

รวม 52 67 119 
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ผลงำนและควำมภำคภูมิใจสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้าน
นิทรรศการงานเฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

จังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาล, อบจ. 

ผลงำนและควำมภำคภูมิใจของฝ่ำยบริหำร 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ

ไทย งานวันครูแห่งชาติ ปี 2562 
2 นายไพบูลย์ โสภาพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ

ไทย งานวันครูแห่งชาติ ปี 2562 

ผลงำนและควำมภำคภูมิใจของครูและบุคลำกร 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 นายเด่นพงษ์ ใจหาญ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดร้อยเอ็ด การสอบ

ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครูอาจารย์ ครั้งที่ 37 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ 
ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับมัธยมศึกษา) 

ระหว่าง วันที่  6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
2 นายวีรพันธ์ จิตรมานะ 

นายนิคม จันทะโสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 
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3 นายวีรพันธ์ จิตรมานะ 
นายนิคม จันทะโสม 
 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อย
อิสระ ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 

4 นายสมบัติ เพ็งนาม 
นายอภิชาติ จันหัวนา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 

5 นายอดิศรชัย ใบลี 
นายมนตรี นาคพันธ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโหวดระดับชั้นม.4-
6  

สพฐ. 

6 น.ส.ปภัสรา เจริญอาจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้นม.4-6  

สพฐ. 

ผลงำนและควำมภำคภูมิใจของนักเรียน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ 

ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
ระหว่าง วันที่  6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 นายสรวิศ สีลาเกตุ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวดระดับชั้นม.4-6  
สพฐ. 

2 ด.ญ.ณัฐฐา คณฑา 
ด.ญ.อธิชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
ด.ญ.แพรไพริน พัฒนาสูร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 

3 ด.ช.นพรุจ ชินโคตร 
ด.ช.รัชต วินทะไชย 
ด.ช.สิทธชิัย จ าปาบุรี 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 

4 นายอภิวัฒน์ สาไชยันต์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3  

สพฐ. 

5 นายกิตติธัช สีอ่อน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้นม.4-6  

สพฐ. 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   
ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ระหว่าง วันที่  8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) 
 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

43  11  9 5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

72 เงิน 15 1. เด็กหญิง
จินดาหรา  ค ายุทธ 
  

1. นาย
นพดล  พรหม
โสภา 
 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

91 ทอง 4 1. นางสาวกนก
กรณ ์ รอดสร้างบญุ 
  

1. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.
1-ม.3 

76 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. เด็กหญิงวัชรา
ภรณ ์ ทองดี 
  

1. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.
4-ม.6 

81 ทอง 4 1. นายชัชชัย  รอด
สร้างบุญ 
  

1. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 

69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพร
นภา  มุดขอนแก่น 
  

1. นางวรรณ
ภา  จัดสุวรรณ 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

39 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเพชร
ลดา  ภาระพงษ์ 
  

1. นางวรรณ
ภา  จัดสุวรรณ 
  

http://esan67.sillapa.net/sm-ret1/modules/report/report_school_result_single.php?id=10&award_chk=1
http://esan67.sillapa.net/sm-ret1/modules/report/report_school_result_single.php?id=10&award_chk=2
http://esan67.sillapa.net/sm-ret1/modules/report/report_school_result_single.php?id=10&award_chk=3
http://esan67.sillapa.net/sm-ret1/modules/report/report_school_result_single.php?id=10&award_chk=4
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7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬา
รัตน ์ โพธิชัย 
  

1. นาง
ถนอม  บุญพันธ์ุ 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

66 ทองแดง 11 1. นางสาวนัน
ธิดา  ไชยสิงห ์
  

1. นาง
ถนอม  บุญพันธ์ุ 
  

9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 

54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูิริ
เดช  ผาบุตรลา 
  

1. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  สี
อ่อน 
  

1. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพนิต
รา  โยวบุตร 
2. เด็กหญิง
อาทิตยา  กินาสูญ 
  

1. นางมน
ทกานต์  อุดมทว ี
2. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขนักวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ ม.4-ม.6 

70 เงิน 10 1. นางสาวพร
พิมล  จันละคร 
2. นางสาวสุนัท
ดา  โยวบุตร 
  

1. นางมน
ทกานต์  อุดมทว ี
2. นางสาวปภัส
รา  เจรญิอาจ 
  

13 คณิตศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

-1 -  1. นายมาตุรงค ์ ท า
ไถ 
  

1. นาย
อภิชาติ  จันหัว
นา 
  

14 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

91 ทอง 5 1. นางสาว
จุฑารัตน ์ มงคล
การ 
2. นางสาว
ศิริวรรณ  โสมาเกต ุ
3. นางสาว
อิสริยาภรณ ์ สุนทร
จันทร์ 
  

1. นางอัจฉริยา
ภรณ ์ อิน
ทะเนน 
2. นางสาว
พรพิชญา  โพธิ์
พันธุ ์
  

15 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุ
รวีร ์ กัญญพันธ ์
  

1. นาง
นภา  เรืองบุญ 
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16 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 

-1 -  1. นายฐิติวัสส ์ พุฒิ
ธรสุวัณณ ์
  

1. ดร.กุศล  ศรี
สารคาม 
  

17 คณิตศาสตร ์ การแข่งขนัต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิล
เนตร  อินพรหมมา 
2. เด็กหญิง
วนัสนันท์  โพธิกะ 
  

  

18 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

-1 -  1. นายธันย
บูรณ ์ ทองใบ 
  

1. นางอัจฉริยา
ภรณ ์ อิน
ทะเนน 
  

19 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-
ม.3 

75 เงิน 7 1. เด็กหญิง
จุฑารัตน ์ หลักแวง
มล 
  

  

20 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-
ม.6 

72 เงิน 13 1. นางสาวนริศ
รา  โขงรัมย ์
  

1. นาย
อภิชาติ  จันหัว
นา 
  

21 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง
กฤตยา  ศิริพัฒยาง
กุล 
2. เด็กหญิงรุจิ
กา   สระกาศ 
3. เด็กหญิงเพชร
ลดา  ชัยลือชา 
  

1. นางกุล
ฤดี  ช้ินเขมจาร ี
2. นาง
จารุณ ี มน
ปราณตี 
  

22 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

69.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกีรติ
กา  วินทะไชย 
2. นางสาวณัฐ
ชนก  สุรเสน 
3. นาย
ปณิธาน  ขจรภพ 
  

1. นางสุภา
วดี  ยุรชัย 
2. นางสาวมนต์
สิกานต ์ ทอง
เพชร 
  

23 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

75 เงิน 10 1. เด็กหญิง เนตร
ดารา  ค าลีมัด 
2. เด็กชาย
กฤษฎา   เหมลา 
3. เด็กหญิงชลลดั

1. นาย
เจษฎา   วิชาชัย 
2. นาง
วารุณ ี สาย
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ดา  ชารีผาย 
  

โสภา 
  

24 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

88 ทอง 5 1. นางสาวลัดดา
วัลย ์ จันทร
ประจักษ ์
2. นางสาววิรัน
ดา  จันทรประจักษ์ 
3. นางสาว
อริศรา  แก้วสวน
จิก 
  

1. นางสาว
จารุณ ี มน
ปราณตี 
2. นายชู
ชาติ  บุญบรรล ุ
  

25 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิ
ยากร  สรสาร 
2. เด็กชาย
วงศกร   เพ็งปอ
ภาร 
3. เด็กหญิงวิรุฬ
กาน   พรรณขาม 
  

1. นางกุล
ฤดี  ช้ินเขมจาร ี
2. นางสาวกุสุมา
วดี   พ่อเพีย
โคตร 
  

26 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

67 ทองแดง 10 1. นายจักริน  จง
จอหอ 
2. นายชัย
พิพัฒน์  มนตรีวัน 
3. นายปฏิภาน  นึก
หาการ 
  

1. นายนิคม  จัน
ทะโสม 
2. นางภา
วดี  อุตรา 
  

27 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ ม.1-
ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพ
รุจ  ชิณโคตร ์
2. นายอภิวัฒน์  สา
ไชยันต ์
  

1. นายวีร
พันธุ ์ จิตรมานะ 
2. นายนิคม  จัน
ทะโสม 
  

28 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสาม
มิติ (3D) ปล่อยอสิระ 
ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชต  วิน
ทะไชย 
2. เด็กชายสิทธิ
ชัย  จ าปาบุร ี
  

1. นายนิคม  จัน
ทะโสม 
2. นายวีร
พันธุ ์ จิตรมานะ 
  

29 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

90 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. เด็กชายกิตติ
ศักดิ์  พุทธจันทร์ 
2. เด็กหญิงชนิ
กานต์   สมศร ี
3. เด็กหญิงฐิติดา

1. นายเด่น
พงษ์  ใจหาญ 
2. นางสาวแจ่ม
ประไพ  พึมขุน
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ภา  มะลยัแสน 
4. เด็กหญิงณฎัฐ
กันย์   วริศวโรดม 
5. เด็กหญิงศิร
ประภา  จ ารัสกลุ 
  

ทด 
  

30 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

86.25 ทอง 6 1. นางสาวชุติ
ภา   มะระโซ 
2. นางสาวพร
ฤดี  พรรณขาม 
3. นางสาววรรณ
ภา   สวนหนองแวง 
4. นางสาวสุ
กัญญา  แก้วแสน
ไชย 
5. นายอักข
เดช  จตุพงษา 
  

1. นายเด่น
พงษ์  ใจหาญ 
2. นายนที
ธร   เหล่าโสด 
  

31 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.
6 

-1 -  1. นายกฤติ
พงษ์  สุขทวี 
2. นายชัย
ชนะ  ตะธุง 
3. นายนที  รักสุทธี 
4. นายปิยรัฐ  หังโส 
5. นาย
อภิรักษ ์ เรืองศร ี
  

1. นายเด่น
พงษ์  ใจหาญ 
2. นายสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

32 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

76 เงิน 6 1. นางสาวศิ
รีณา  มีจินดา 
  

1. นางสาวแจ่ม
ประไพ  พึมขุน
ทด 
  

33 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

87.7 ทอง 6 1. เด็กชาย
นันทวัฒน์  วิรินไพร 
2. เด็กหญิง
สุชาดา  โสมรักษ ์
  

1. นายนที
ธร  เหล่าโสด 
2. นายยุทธ
กร  แก้วจันทร์ 
  

34 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

88.8 ทอง 7 1. นายนที  รักสุทธี 
2. นางสาวอรอุ
มา  แพงพฤกภูมิ 
  

1. นายนที
ธร  เหล่าโสด 
2. นายยุทธ
กร  แก้วจันทร์ 
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35 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 

81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุล
ภรณ ์ อ่อนพฤกษ์
ภูม ิ
2. เด็กหญิงชุติ
กานต ์ เหล่ายน
ขาม 
3. เด็กหญิงพร
ประภา   อรัญศร ี
4. เด็กชายรติ
กร  ซอนจ าปา 
5. เด็กชายรพี
ภัทร  พามนตร ี
6. เด็กชายว
ริศ  นามษร 
7. เด็กหญิงสุ
นาร ี เมตมลตร ี
8. เด็กหญิง
สุพิชญา  หลักแวง
มล 
9. เด็กชายอภิ
สร  ถวิลรักษ์ 
10. เด็ก
หญิงิอนิศรา
ภรณ ์ แสงงาม 
  

1. นายเด่น
พงษ์  ใจหาญ 
2. นายยุทธ
กร  แก้วจันทร์ 
3. นางสาวสุพิน
ดา  เนืองษา 
  

36 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 12 1. เด็กชายถกล
เกียรต ิ อาวรณ ์
2. เด็ก
หญิงนันธิญา  วงษ์
ไกรษร 
  

1. นายเรือง
ยศ  เวียงนนท์ 
2. นางสาว
อัจฉรา  ทองสา 
  

37 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

40 เข้าร่วม 18 1. นางสาว
ทับทิม   จันเสน 
2. นางสาววิรา
ภรณ ์ โชคชัย 
  

1. นายเรือง
ยศ  เวียงนนท์ 
2. นาย
พิทีกษ์  ภาค
มฤค 
  

38 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 

85 ทอง 9 1. นางสาวฐิติ
มา  นิจการ 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
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39 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 

87 ทอง 6 1. นางสาวฐิติ
พร  จันทรประทักษ์ 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

40 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงเก
วลิน  มาตบรรดิฐ 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

41 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

87 ทอง 6 1. นางสาวสุดา
รัตน ์ จันทบุล ี
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

42 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

84 ทอง 9 1. เด็กหญิง
สุพัตรา  มาบุญ
ธรรม 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

43 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 

88 ทอง 5 1. นางสาวพิธุ
กานต ์ สิทธิ
วายุพัฒน์ 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

44 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสเีอก
รงค์ ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิง
สุพัตรา  มาบุญ
ธรรม 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

45 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสเีอก
รงค์ ม.4-ม.6 

89 ทอง 4 1. นางสาว
นิธินันท์  มะยโุร
วาท 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

46 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ ม.
1-ม.3 

-1 -  1. เด็ก
หญิงณัฐฐา  คณพา 
2. เด็กหญิง
บารม ี บุตรแสน 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
2. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

47 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงพิ
สุทธิน ี ศรีเสนพิลา 
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

48 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) 
ม.4-ม.6 

-1 -  1. นางสาวศร
สวรรค ์ จูศร ี
  

1. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
  

49 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

88 ทอง รอง
ชนะเลิศ

1. นายถีระ  พล
เยี่ยม 
2. เด็กชายนิติ

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
2. นายอดิศร
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อันดับที่ 
๒ 

พงษ์  โทมุลา 
3. นายปราณ
วัตร  ใจภักดิ ์
4. เด็กหญิงพีรพร
รณ  แก้วเกิด 
5. เด็กชายสม
พร   คุรินทร ์
6. นางสาวหนึ่ง
ฤทัย  ศรีอาภรณ ์
  

ชัย  ใบลี 
3. นาย
สมบัต ิ เพ็งนาม 
  

50 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นายธนากร  บุบ
ผามาตานัง 
2. นาย
ภาคภูม ิ จ าลองเพ็ง 
3. นายศุภ
วิท   วิเศษวิสัย 
4. นายสรวิศ  สีลา
เกต ุ
5. นายสราวุธ   มูล
ศรีนวล 
6. นายอภิ
เชษฐ   ภูมิเย็น 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
2. นายอดิศร
ชัย  ใบลี 
3. นาย
สมบัต ิ เพ็งนาม 
  

51 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

86 ทอง 5 1. เด็กชายสม
พร  คุรินทร ์
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

52 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

84 ทอง 8 1. นาย
วัชระ   จันทร
ประทักษ ์
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

53 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

82 ทอง 13 1. เด็กหญิง
ปาณิศา  สารสม 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

54 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

91 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นางสาวชณิ
ตา  หาดแก้ว 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

55 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

78 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. เด็กชายสม
พร  คุรินทร ์
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
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56 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

93 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. นาย
อภิสิทธ์ิ   เหล่ายน
ขาม 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

57 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงชนิ
การต ์ สมศร ี
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

58 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

92 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นางสาวชณิ
ตา  หาดแก้ว 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

59 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กชายสิริ
ภูม ิ สงวนศิลป ์
  

1. นาย
มนตร ี ใบลี 
  

60 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

-1 -  1. นาย
วัชระ  จันทร
ประทักษ ์
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

61 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธน
พร  ตันเป็ง 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

62 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

-1 -  1. นางสาวพฤษ
ชาติ  ช่างชุบ 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

63 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

88 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. เด็กชายธนา
ลักษณ ์ เหล่าชะรา 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

64 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นายธนา
กร   โพธิกะ 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

65 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

84 ทอง 9 1. เด็กหญิงธน
พร  ตันเป็ง 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
  

66 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

-1 -  1. นางสาว
วรัญญา   ไชย
ประเสริฐ 
  

1. นาย
มนตร ี นาคพันธ ์
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67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-
ม.3 

80.6 ทอง 6 1. เด็กชายภู
บดินทร ์ ดิลกเจรญิ 
  

1. นางสาวสุพิน
ดา  เนืองษา 
  

68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-
ม.6 

0 เข้าร่วม  1. นาย
ธีรวัฒน์  กัลยารัตน ์
  

1. นางสาวสุพิน
ดา  เนืองษา 
  

69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-
ม.3 

83 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. เด็กหญิงพิ
สุทธิน ี ศรีเสนพิลา 
2. เด็กหญิง
สุธาสิน ี มั่งคั่ง 
  

1. นางสาว
ปภัสสร  นาสุริ
ยวงษ ์
  

70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-
ม.6 

74 เงิน 4 1. นายก
ฤษฎา  ม่วงแงว 
2. นางสาวชิตา
พร  ศรีกุลคร 
  

1. นางสาว
ปภัสสร  นาสุริ
ยวงษ ์
  

71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

82 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. นางสาวกิติ
ยา  ศรีบุญเรือง 
2. นางสาวธมลว
รรณ  ธาระวัตร 
3. นางสาว
วรัญญา  ไชย
ประเสริฐ 
4. นางสาวว
ริศรา  โสภาอุทก 
5. นางสาวเกศ
กมล  แก้วไพรวัน 
  

1. นางสาว
ยุพดี  จัดสุวรรณ 
2. นางอุมา
วดี  เหล่าอรรคะ 
  

72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว
กษมา  ไวยเจริญ 
2. นางสาว
พรรณษา  พลหว้า 
3. นางสาววันวิ
สา  พลพุทธา 
4. นางสาวสุจิ
ตรา  รัตนสวนจิก 
5. นางสาวุสุภา
ภรณ ์ คันยุไร 
  

1. นางสาว
ปภัสสร  นาสุริ
ยวงษ ์
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73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

- - - 1. นางสาวกนก
พร  หล่าชาญ 
2. นางสาว
ณัฏฐ์ชญา  ทอง
นรินทร ์
3. นางสาวนรินทร์
ธร  คันยุไร 
4. นางสาวนริศ
รา  โขงรัมย ์
5. นางสาวประภา
สิร ิ การประกอบ 
  

1. นางสาวดา
รุณ ี จันใต้ 
  

74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

93 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์
สุดา  กัญญาค า 
2. เด็กหญิง
มนัสนันทฺ  พันธุ์
น้อย 
  

1. นางอุมา
วดี  เหล่าอรรคะ 
2. นายบุญ
ตา  ศรีอนุกูล 
  

75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

62 ทองแดง 12 1. นางสาวพรชิ
ตา  นุชชาติ 
  

1. นางณิชา
กร  พลเยี่ยม 
  

76 คอมพิวเตอร ์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงปานระ
พี  สุพีรพงศ ์
2. เด็กหญิงศุ
ภัทชญา  บุญไชยโย 
3. เด็กหญิงเก
วลิน  ถวิลรักษ ์
  

1. นายสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

77 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

83 ทอง 7 1. นายกฤติ
พงษ์  สุขทวี 
2. นายปิยรัฐ  หังโส 
  

1. นายสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรสีู่ขวัญ ม.4-ม.6 

91 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นางสาวกร
กนก   มะศรีนนท์ 
2. นางสาว
กาญจนา  บุญมา 
3. นางสาว
นภาวรรณ  ชิณะ
รัตน ์
4. นางสาวนิศา
รัตน์   บุตรแสน 

1. นาย
สมบัติ   เพ็งนาม 
2. นาง
พรรณี   พันธะ
พุมม ี
3. นางปาลิ
ดา   ไชยกุมาร 
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5. นายวรรณ
ชัย   จ่าจังหาร 
6. นางสาวอารี
รัตน์   จันทร์สระ
ฮาง 
  

79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบช้ืน ม.1-
ม.3 

97.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็ก
หญิงณัฐฐา  คณฑา 
2. เด็กหญิงอธิ
ชา  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
3. เด็กหญิงแพร
ไพลิน  พัฒนาสูร 
  

1. นาย
สมบัต ิ เพ็งนาม 
2. นาย
อภิชาติ  จันหัว
นา 
  

80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ม.4-ม.6 

94.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. นางสาว
ปนัดดา  เสนปอ
ภาร 
2. นางสาวปุณฑริ
วดี  วินบัตต ิ
3. นางสาวอารี
ยา  จันทร์ส่อง 
  

1. นาย
สมบัิต ิ เพ็งนาม 
  

81 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวโหวด 
ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรวิศ  สีลา
เกต ุ
  

1. นางสาว
จันทร์
นภา  พันธ์
พานิช 
  

82 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.
1-ม.3 

0 เข้าร่วม  1. เด็กชายนิติ
พงษ์  โทมุลา 
  

1. นางสาว
จันทร์
นภา  พันธ์
พานิช 
  

83 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.
4-ม.6 

90 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นายอภิ
เชษฐ   ภูมิเย็น 
  

1. นางสาว
จันทร์
นภา  พันธ์
พานิช 
  

84 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.
1-ม.3 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. เด็กหญิง
ธิดา  สังฆะมณ ี 

1. นางสาว
จันทร์
นภา  พันธ์
พานิช 
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งำน / โครงกำร / กิจกรรมดีเด่น 
 

1. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (TUPRO’ English Camp) 
2. โครงการค่ายพุทธธรรม 
3. โครงการจัดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ   
4. โครงการเปิดบ้านเตรียมพัฒน์ “OPEN HOUSE” 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในเพ่ือพัฒนาการกีฬาละสุขภาพอนามัย

อย่างมีความสุข 
7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักส าคัญเพ่ือใช้ด าเนินชีวิต 
8. โครงการพี่ส่งน้อง น้องส่งพี่บายศรีสู่ขวัญ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี 
9. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
10.   โครงการ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
11. โครงการโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
12. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
13. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
14. โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน 
15. โครงการสอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ระดับนักเรียน 
16. โครงการบันทึกความดี  
17. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT 
18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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19.โครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

20.โครงการเข้าคา่ยพุทธธรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   
21. โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา   
22. โครงการพัฒนากีฬาฟุตซอล    
23. โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program 
24. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
25. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
26. โครงการฝึกอบรมประกวดมารยาทนักเรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
นายค าผาย  มนตรีปฐม  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
นายพานิช  ลาสระคู  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
นายไพบูลย์   โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรรูปเล่ม 

นายค าผาย  มนตรีปฐม  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
ดร.กุศล    ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ 
นางพรรณี  พันธะพุมมี  ครูช านาญการพิเศษ 
นางมะลิ  ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ 
นายเด่นพงษ์   ใจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ 
นายนิคม  จันทะโสม  ครูช านาญการพิเศษ 
นายวิชญะ  ปัญญา  ครชู านาญการ 
นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครชู านาญการ 
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 เรียบเรียง/จัดท ำต้นฉบับ 

นายสรวิชญ ์ บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ 
นายเด่นพงษ์   ใจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


