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 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง  อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าข้ึน เป็น
การรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในทุกด้าน  เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนในปัจจุบนัและอนาคต  ตลอดจนเพื่อใช้ในการวางแผนพฒันาโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
ระเบียบ แบบแผน และมีความก้าวหน้าอย่างมีประสทิธิภาพ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสารสนเทศโรงเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 

             (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ตั้งอยูเ่ลขที่ 269 หมู่ 15 ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จงัหวัดร้อยเอ็ด  เดิมช่ือ  โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดแห่งที่ 3 
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 สมัยนายศักดา อ้อพงษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์บญุสม มาร์ติน 
เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายใหแ้ต่ละจงัหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ที่ 3 ข้ึน เพื่อ
เป็นจุดสกัดรองรับปรมิาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยผู้ว่าราชการได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดจุังหวัดร้อยเอ็ด
จากกรมธนารักษ์ แปลงที่ 1103 – 11035 เนื้อที่จัดต้ัง 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองจงัหวัด
ร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตก นับจากศาลากลางจงัหวัดรอ้ยเอด็ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 4 กิโลเมตร ติดถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน และเป็นถนนสายเอเชีย 14 (A 
14) เป็นสถานทีก่่อสร้างโรงเรียน   ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จ านวน 6 
ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
มีว่าที่ ร.ต.ส าราญ สงัขตะอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่  เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มอีาคารเรียน ต่อมาได้
งบประมาณสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว เป็นเงิน 400,000 บาท จ านวน 10 ห้องเรียน จงึได้ย้ายมาเรียนในสถานที่
ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 

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

วันที่  19  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2556  ด้วยเงินก่อตัง้จ านวน  540,000 บาท 
ป ีพ.ศ.2557 ได้จัดต้ังมลูนิธิตันธสุรเศรษฐเ์พื่อการศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
ในปี พ.ศ. 2558  นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม พร้อมด้วย 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน  ศิษยเ์ก่าและผู้ปกครอง มีความ
เห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  เพื่อเป็นเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพ
ทางการศึกษาและพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและคุณธรรมๆ  แต่ผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้เกษียณอายุราชการกอ่น 

ต่อมา ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธ์ิพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียน ไดส้านต่อแนวความคิดและด าเนินการต่อ จน
ได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ใหเ้ข้าเป็นโรงเรียนในเครอืของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ล าดับที่ 17 และตั้งช่ือว่า 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด”  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  โดยมีเขตพื้นที่บริการ 
ครอบคลมุ 7  ต าบล และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จ านวนทั้งสิ้น  21 โรงเรียน 

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563  มีบุคลากรข้าราชการครู 45 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
คน ครูอัตราจ้าง  6 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน ลูกจ้างช่ัวคราว  8 คน  

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
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เปิดท าการสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 27 ห้องเรียน มีนักเรียน 
จ านวนทั้งสิ้น  793  คน 

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

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐาน   

พัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั” 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 

“นักเรียนมารยาทงาม  น ้าใจดี  มีจิตอาสา” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 

     “สิ่งแวดล้อมสวยงามสะอาด  เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 
2) พฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
3) พฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

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

 

ค่านิยม 

     ค่านิยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รอ้ยเอด็ ใช้คำย่อว่า  “SPEC” โดยมีความหมายดังนี ้
  S =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
  P  = Performance  excellence  (มุง่งานเลิศ) 
  E  = Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
  C  =  Co  Operation   (นำพาความร่วมมือ) 
 

http://www.tup101.ac.th/
mailto:info@tup101.ac.th
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   นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบันโยบายการศึกษาระดบัชาติ ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา บรบิทของโรงเรียน ความต้องการของผูเ้รียน และสนองความต้องการชุมชนภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทกุฝ่าย 

2. ส่งเสริม  สนับสนุน ผูเ้รียนใหม้ีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วนตนเองก้าวทันต่อเทคโนโลยี รักการอ่าน 
การเขียน เพือ่ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเวียดนาม 
และภาษาเกาหล ีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริม  สนับสนุนผูเ้รียนให้มีนสิัยรกัในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จักเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์ 
ส่งผลให้มสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเรงิแจ่มใส เบิกบาน มีสุขนสิัยที่ดี รู้จักดูแลป้องกัน
ตนเอง ปลอดจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานระดบัชาติ  
และตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนทีก่ำหนดไว้  

5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน ตลอดจนพัฒนากระบวนการใช้สือ่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนสูงสุด 

6. ส่งเสริม  สนับสนุนผูเ้รียนให้เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียนวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดี  นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ปรากฏผลเป็นรปูธรรม 

7. ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ ด้านการพฒันาการเรียนการสอนพฒันาการวิชาการ มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นระบบต่อเนื่องทีเ่ป็นธรรม และทั่วถึงโดยสร้างขวัญและกำลังใจแก้
ผู้ปฎิบัติดี ตั้งใจทำงาน 

8. บรหิารจัดการองค์กร โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล การมสี่วนร่วม กระจายอำนาจ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

9. จัดระบบควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายในโรงเรียน ให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสงูสูด โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

10. พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จัดทำข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นปจัจบุัน และเป็นระบบ เอื้อ
ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารจัดการ 

11. พัฒนาระบบการรับ - จ่าย เงิน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ระบบการจัดทำรายงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎ และระเบยีบ บนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจน 
โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

12. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศและกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง และสร้างเกียรติยศ
ช่ือเสียงของสถานศึกษาใหป้รากฏแก่ชุมชน และสังคม 
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เป้าหมายของโรงเรียน (Goal) 
 1.ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   แก้ปัญหา  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ ผ ู ้ เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื ่อให ้บรรลุเป ้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 2.ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มี
ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย รูจ้ักยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสงัคมที่ดี  
 3.ส่งเสริม  สนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู ้
 4.ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีการบรหิารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพฒันาผูเ้รียน มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ท่ี  1    พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีความสุข  มีความรู้  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานสากล  เพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรม  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ท่ี  3 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ให้

เอื้อต่อการเรียนรู้  มีความหลากหลาย  เพียงพอ  เหมาะสม  ทันสมัย  ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี  4 พัฒนาผูบ้รหิารให้มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร  มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ทันสมัย และมีความช านาญในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลยุทธ์ท่ี  5 สนับสนุนสง่เสรมิให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนการ

สอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผู้ปกครองและทอ้งถ่ิน 
 

 
 



5 
 

ปรัชญำของโรงเรียน 

“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” 
“Academic and Ethical Excellence” 

 

คติพจน์ 

ทนฺโต เสฎโฐ มนสุเสส ุ

ในหมู่มนุษย์ผูฝ้ึกได้เป็นผู้ประเสริฐสุด 
 

 
 

เครื่องหมำยประจ ำโรงเรยีน ตราพระเกี้ยว 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.รอ. 

เพลงประจ ำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

สีประจ ำโรงเรียน ชมพู - น ้าเงิน 

  

 
 
 
 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นกระโดน  

 
 
 
 
 
 

http://www.tup.ac.th/tup/logo.html
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           (ตั้งแต่อดีตถึงปจัจบุัน) 
 

ที่ รายนามผูบ้รหิาร ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ครูใหญ ่ 19 มิ.ย. 2522 -  2 ก.พ. 2525 
 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน อาจารย์ใหญ ่ 3 ก.พ. 2525 - 23 ต.ค. 2527 
 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ผู้อ านวยการ 24 ต.ค. 2527 -  2 ก.ค. 2528 
2 นายสงวน อรรคนิมาตย ์ ผู้อ านวยการ 2 ก.ค. 2528 -  6 พ.ย. 2535 
3 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ์ิ 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 ประสิทธ์ินอก 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 ศิรอิมรพรรณ 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 โพธ์ิพันธ์ุ ผู้อ านวยการ      11 ธ.ค. 2558  -    ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

โรงอาหาร คหกรรม อุตฯ 

อาคารชัว่คราว 

อาคารชัว่คราว 

เกษตร 

 

สระน ้า 
บรเิวณ 

บา้นพกัครู  

สวนป่า 

สัญลกัษณ์ทีป่รากฏ 

เครอืหมาน้อย 

ประชาสมัพนัธ ์
พระพุทธรูป 

ป้อมยามฯ 

บรเิวณเสาธง 
อาคารประปา 

เรอืน
เพาะช า 

จอดรถ 

หอ 
ประ
ชุม 

อาคาร 2 

อาคาร 3 

โรงจอด 
รถจกัรยานยนต์ 

ทางไปจ.มหาสารคาม                        ถนนแจ้งสนิท        ไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

สวนมะนาว 

สนามฟุตซอล 

ศาลาพระเกี้ยว สนามฟุตบอล 

สวนล าดวน 

หอถงัประปา 

อาคาร 1 

พลศึกษา 

อาคารพลาญชยัอนุสรณ์(โดม) 
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ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

กลุ่มงานอำนวยการ 
- งานสำนักงานกลุ่ม 
- งานสารบรรณ 
- งานเลขานุการคณะ   
   กรรมการสถานศึกษาฯ 
- งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
- งานจัดระบบการควบคุม  
  ภายใน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการ 
 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริม
วิชาการ 

- งานสำนักงานกลุ่ม 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้      
- งานพัฒนาการสอน
หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรท้องถิ่น   
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
- งานศูนยค์อมพิวเตอร์ 
และสื่อเทคโนโลย ี
- งานส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 

กลุ่มงานบรกิาร/
สนับสนุน 

-งานสำนักงานกลุ่ม 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานโยธวาทติ/
ดนตรี 
-งานโสตทศันศึกษา 
-งานปฏิคม 
-งานโภชนาการ 
- งานอนามัย  
พยาบาล 
   และสง่เสริม
สุขภาพ   
-งานยานพาหนะ 
-งานศูนย์วฒันธรรม 

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย/
ประเมินมาตรฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานระเบียบวินัยและแก้ไข 
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานคณะสี 
- งานระดับ/ครูที่ปรึกษา 
-  งานแก้ไขประพฤติกรรม
นักเรียน 
- งานป้องกัน แก้ไขปัญหา               
ยาเสพติด 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ

กลุ่มงานอาคาร
สถานที ่

- งานอาคารสถานที ่
-งานนักการ/ยามฯ 
- งานรักษาความ
ปลอดภยั 
 

กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินงบประมาณ 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 

กลุ่มงานทะเบียนวดัผล 
- งานทะเบยีนประมวลผล 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานเทยีบโอนผลการเรียน 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานคนดีศรีพลาญชัย 
- งานทัศนศึกษา 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน/งาน To Be Number 
One และศูนย์พึ่งได้ 
กลุ่มงานสวัสดิภาพและ
สวัสดิการนักเรียน 
- งานประกันชีวิต/ป้องกัน
อุบัติเหตุ 
- งานสารวัตรนักเรียน 
-งานสำนักงาน 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
- งานวางแผน/งบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผล 
   และรายงาน 
- งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ชมรมผู้ปกครองและครู ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มงานส่งเสริมและ                
สร้างประสิทธิภาพ 

-งานบำเหน็จความชอบ 
-งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย 
-งานวินัยและการรักษาวินัย 
-งานวิทยฐานะ/มาตรฐาน
วิชาชีพ 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานทะเบียนประวัติ/เครื่องราช

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
-งานห้องเรียน Gifted 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

มูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพื่อการศึกษา 

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
-งานเศรษฐกิจพอเพยีง 
-งานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ ์
-งานรัฐพิธี 
-งานประเพณีชุมนุม/งาน
พิเศษภายใน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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      ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                

  
นายไพบูลย์  โสภาพล 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการ 
นายไกรกฤษณ์  ดุสิต 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ และฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ข้อมูลฝ่ายบริหาร  
 1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ       โทรศัพท ์ 089-7128889                                       

e-mail : pt101.pop@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด.. การบรหิารการศึกษา   
 ด ารงต าแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่  11  ธันวาคม 2558  ถึงปัจจุบัน   
       2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ านวน  2   คน 

2.1  นายไพบูลย์   โสภาพล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
      โทรศัพท์  085-7736597    e-Mail:info@tup101.ac.th    
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายธุรการ 
2.2 นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบรหิารการศึกษา 
      โทรศัพท์  084-5124323    e-Mail:info@tup101.ac.th    
      รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร/ฝ่ายกจิการนกัเรียน 

 

ทำเนียบฝ่ายบริหารโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

mailto:pt101.pop@gmail.com
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 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอ้ยเอ็ด มีพื้นที่บริการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด ซึง่ประกอบด้วย  ต าบลเหนือเมือง ต าบลหนองแวง ต าบลดงลาน ต าบลสีแก้ว  ต าบลปอภาร อ าเภอ
ศรีสมเด็จ ประกอบด้วย ต าบลหนองใหญ่ ต าบลโพธ์ิสัย  ดังมีรายช่ือโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านโนนเมือง   11. โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
  2. โรงเรียนบ้านดงลาน   12. โรงเรียนบ้านหนองยงู 
  3. โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  13. โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก 
  4. โรงเรียนบ้านโคกสง่า   14. โรงเรียนบ้านดงสวอง 
  5. โรงเรียนบ้านโสกเชือก   15. โรงเรียนบ้านปอภาร 
  6. โรงเรียนบ้านเหล่าขาม   16. โรงเรียนทรายทองวิทยา 
  7. โรงเรียนบ้านหนองตาไกห้นองต ุ 17. โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
  8. โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  18. โรงเรียนบ้านโพธ์ิสัย 
  9. โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ ่  19. โรงเรียนบ้านโพนทอง 
  10. โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  20. โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา 
       21. โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
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ตำบลหนองแวง 
โรงเรียนบ้านหนองยูง   
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   
โรงเรียนบ้านโนนแท่น  

โรงเรียนบา้นแวงวิทยา 
 

ตำบลเหนือเมือง 

โรงเรียนบา้นโนนเมือง 

ตำบลหนองใหญ่ 

โรงเรียนทรายทองวิทยา 
โรงเรียนบา้นโนนสีดา 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 

ตำบลปอภาร 

โรงเรียนบา้นปอภาร  
โรงเรียนบา้นโคกสง่า  
โรงเรียนบา้นดงยางโคกพิลา 

ตำบลดงลาน 

โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  
โรงเรียนบ้านดงลาน 

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 
 

ตำบลโพธิ์สัย 

โรงเรียนบา้นโพธ์ิสยั 
โรงเรียนบา้นโพนทอง 
โรงเรียนบา้นโสกเชือก  

ตำบลสีแก้ว 

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  
โรงเรียนบา้นดงสวอง 
โรงเรียนบา้นเหลา่ขาม 
โรงเรียนบา้นคานหักโนนใหญ ่
โรงเรียนบา้นหนองตาไก้หนองต ุ
โรงเรียนบา้นเปลือยสีแก้ว  

แผนที่แสดงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร 
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(ที่มา:แผนทีจ่ากเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด) 

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

 

 

 

 



 

แผนท่ีและเส้นทางคมนาคม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
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รำยได ้ บำท รำยจำ่ย บำท 

เงินงบประมาณ  
- 1/63 (70%) 
- 1/63 (30%) 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 

 
2,056,144 
941,721 

- 
- 

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

 1,234,583 
  773,752 
  360,250 
334,280 
295,000 

รวม 2,997,865 รวม 2,997,865 

 
 
 

รำยกำร บำท 

1. งบกลุม่งานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  62   
2. งบกลุม่งานบริการ คิดเป็นร้อยละ  21   
3. งบกลุม่งานธุรการ  คิดเป็นรอ้ยละ  3.50   
4. งบกลุม่งานกจิการนักเรียน  คิดเป็นรอ้ยละ 3.50   
5. งบส ารอง  คิดเป็นร้อยละ  10   
 

  1,164,953 
   394,581 
    65,763 
   65,763 
  187,896 

รวม 1,878,956 

 
 
 
 
 

การจัดสรรเงินอุดหนุนต่างๆ  
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                                    (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎำคม 2563) 
 

ที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ ผอ. ร.ร. คศ.3 1 มีนาคม 2509 54 31 ปร.ด. บริหารการศึกษา - 0-4351-3569 08-1060-9888 

2 นายไพบูลย ์ โสภาพล รอง ผอ. คศ.3 6 พฤษภาคม 2504 59 36 กศ.ม. บริหารการศึกษา - 0-4352-4195 08-5773-6597 

3 นายไกรกฤษณ์  ดสุิต รอง ผอ. คศ.3 8 มกราคม 2511 52 28 กศ.ม. บริหารการศึกษา - - 084-5124323 

4 นางพรรณี พันธะพุมม ี ครู คศ.3 24 พฤษภาคม 2503 60 36 บธ.บ. การบัญชี แนะแนว 0-4351-5234 08-6238-2092 

5 นางปาลิดา ไชยกุมาร ครู คศ.3 8 กันยายน 2513 50 25 ค.บ. ธุรกิจการศึกษา การงาน 0-4352-4162 08-2100-4699 

6 นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร ครู คศ.3 3 พฤศจิกายน 2503 60 35 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม - 08-7945-5629 

7 นายสมบัต ิ เพ็งนาม ครู คศ.3 11 ธันวาคม 2505 58 36 วท.บ. พืชสวน เกษตรฯ - 08-1708-2249 

8 นายสรวิชญ ์ บุตรพรม ครู คศ.3 3 พฤษภาคม 2518 45 21 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ - 08-1708-6093 

9 นางสุภาวดี ยุรชัย ครู คศ.3 10 พฤษภาคม 2504 59 37 ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 08-8330-1033 08-6635-3301 

10 นายนิคม จันทะโสม ครู คศ.3 26 พฤศจิกายน 2520 43 17 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ - 08-1061-7774 

11 นางกุลฤด ี ช้ินเขมจาร ี ครู คศ.3 7 เมษายน 2511 51 28 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป - 08-6218-7191 

12 นางวารุณี สายโสภา ครู คศ.3 7 พฤศจิกายน 2503 60 37 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป - 08-6228-7560 

13 นางฉวีวรรณ จุรุฑา ครู คศ.3 1 กุมภาพันธ์ 2510 53 29 กศ.ม. การวัดผลฯ คณิตศาสตร์ 0-4365-6210 08-1261-0344 

14 นางมะล ิ ศรีสารคาม ครู คศ.3 22 กรกฎาคม 2506 57 30 กศ.ม. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ 0-4351-5674 08-6861-9234 

15 นายอภิชาติ จันหัวนา ครู คศ.3 14 กุมภาพันธ์ 2512 51 25 ค.บ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์  08-72625753 

ข้อมูลครู ประจำปีการศึกษา 2563 
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ที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

16   นางอจัฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู คศ.3 5 กรกฎาคม 2529 35 12 ค.บ. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์  09-8606-2331 

17 น.ส.เกณิกา อุตรชัย ครู คศ.3 29 เมษายน 2503 61 38 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 0-4351-2865 09-8649-9942 

18 นายบุญตา ศรีอนุกูล ครู คศ.3 1 เมษายน 2503 61 40 ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาอังกฤษ - 08-1360-3809 

19  นางมนทกานต์ อุดมทวี ครู คศ.3 12 เมษายน 2510 54 31 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 0-4352-5832 08-5680-0794 

20 นางถนอม         บุญพันธ์ ครู คศ.3 10 มกราคม 2504 59 28 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 0-4365-3037 08-7857-1991  

21 นางวรรณภา จัดสุวรรณ ครู คศ.3 7 ธันวาคม 2511 53 27 กศ.ม. การวัดผลฯ ภาษาไทย - 08-1320-4510 

22 นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ ครู คศ.3 3 มกราคม 2505 58 38 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา 0-4365-3488 08-7857-9391 

23 นายศิวกร ไชยกุมาร ครู คศ.3 1 เมษายน 2508 56 29 ทษ.บ. เกษตรฯ สังคมศึกษา 09-2138-2583 08-3339-1514 

24 นายเรืองยศ เวียงนนท ์ ครู คศ.3 19 มิถุนายน 2503 61 41 ศษ.ม. บริหาร พลศึกษา - 08-5009-3524 

25 นางรัชณีย์ ธนสีลังกูร ครู คศ.3 2 เมษายน 2508 55 25 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ -  

26 นายวีรพันธ์ุ จิตรมานะ ครู คศ.3 30 พฤศจิกายน 2515 49 25 ศษ.ม. บริหารการศึกษา เคมี - 089-7104-123 

27 นายชูชาติ บุญบรรล ุ ครู คศ.3 31 มีนาคม 2517 47 23 วท.บ. เคมี เคมี - 083-2889-573 

28 นายวิชญะ ปัญญา ครู คศ.3 26 ตุลาคม 2521 42 17 วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ - 081-9650-635 

29 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ ครู คศ.3 12 เมษายน 2515 49 19 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - 089-9494-340 

30 นายอภิชาติ นระศาสตร ์ ครู คศ.3 19 กรกฎาคม 2522 42 16 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - 095-4575-666 
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ที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วัน เดือนปี เกิด อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 

31 นางรุ่งทิวา อุบลเลิศ ครู คศ.3 11 ธันวาคม 2514 49 11 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา - 090-3148-728 

32 นางสมหมาย ส่อยสีแสง ครู คศ.3 28 สิงหาคม 2524 39 14 ศป.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - 088-5804-937 

33 น.ส.ศุพัชรียา เสนารัตน์ ครู คศ.2 28 กุมภาพันธ์ 2530 33 8 กศ.ม. หลักสูตร การสอน วิทยาศาสตร์ - 095-4575-666 

34 นายธงชัย ทองสุพล ครู คศ.2 10 เมษายน 2529 34 8 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา - 061-1464-654 

35 นายธิบด ี เพชรสม ครู คศ.2 20 มิถุนายน 2527 36 11 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี -  

36 นายช านาญพงษ์ โชติรัตน์ ครู คศ.2 15 มิถุนายน 2525 38 11 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - 061-1464-654 

37 น.ส.ปภัสรา เจริญอาจ ครู คศ.1 27 เมษายน 2535 29 5 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 099-4767-019 

38 นางกัญญาวีร ์ พานกุล ครูผู้ช่วย - 22 ธันวาคม 2531 32 2 ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนาม - 064-9097-191 

39 น.ส.รัติยา ดาโสภา ครูผู้ช่วย - 6 พฤษภาคม 2530 33 2 ศศ.ม. เกาหลีศึกษา ภาษาเกาหลี - 083-4456-569 

40 น.ส.ปภัสสร นาสุริยวงษ์ ครูผู้ช่วย - 1 ธันวาคม 2535 28 2 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น - 086-3303-764 

41 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครูผู้ช่วย - 12 มีนาคม 2535 28 2 ศษ.ม. การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ - 063-6254-955 

42 น.ส.นิภาพร พันสาง ครูผู้ช่วย - 15  กุมภาพันธ์ 2538 26 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - 062-1852-837 

43 น.ส.ธณัชกรพร ทรงสังข์ ครูผู้ช่วย - 11 มีนาคม 2539 24 1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - 087-4321-767 

44 น.ส.กนกวรรณ ทองเกษม ครูผู้ช่วย - 20 พฤษภาคม 2539 24 1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - 064-9102-078 

45 น.ส.จิรนันท ์ ปุริตา ครูผู้ช่วย - 12 มิถุนายน 2538 25 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 093-5367-487 
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                                                                                  (ข้อมลู ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 

 

ที่ ช่ือ - สกุล วัน เดือนปี เกิด วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

 พนักงำนรำชกำร    
1 นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ 14 สิงหาคม 2525 กศ.ม. บรหิารการศึกษา 
 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร    
1 น.ส.สุทธาทิพย์   นันตเวฺช 30 พฤษภาคม 2529 บธ.บ. การตลาด 
 ครูอัตรำจ้ำง    
1 นายอดิศรชัย ใบล ี 17 มกราคม 2502 ค.บ. ศิลปะ 
2 นางภาวด ี อุตรา 18 ธันวาคม 2532 วท.บ. ฟิสิกส ์
3 นายวุฒิชัย นาสุริวงศ์ 3 มิถุนายน 2538 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
4 น.ส.ลลิตา ลิรัมย ์ 26 มีนาคม 2540 ค.บ. ชีววิทยา 
5 น.ส.ธมนวรรณ พลเรือง 3 กุมภาพันธ์ 2540 ค.บ. การสอนภาษาจีน 
6 น.ส.ธัญกาญจน์      บ ารุง 16 กรกฎาคม 233 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

      
  ลูกจ้ำงประจ ำ       
1 นางร่วมจิต พัฒนสาร 12 พฤศจิกายน 2502 ปวส. 08-9506-7292 
2 นายสน เพ็งอารีย ์ 18 มกราคม 2509 ม.6 - 
3 นายสนใจ สาวิสิทธ์ิ 30 สิงหาคม 2504 ป.4 08-6226-6144 

     - 
  ลูกจ้ำงชั่วครำว      
1 นายสวัสดิ ์ บุญสงค์ 1 มกราคม 2520 ป.6 08-7376-9598 
2 นางสาวพิศพร ปากสมุด 21 สิงหาคม 2518 ป.6 08-3335-0598 
3 นางอัญชล ี อนันตา 22 พฤศจิกายน 2523      ป.6 - 
4 นายวิชัย จงกลรัตน์ 1 สิงหาคม 2501 ป.6  
5 นายมวล ธาระวัตร 2 พฤศจิกายน 2505 ป.6  
6 นายด ารงค์ เวชกามา 10 ตุลาคม 2497 ป.6  
7 นายสมฤทธ์ิ สิทธิการ 5 มกราคม 2514 ป.6  
8 นายบุญลอ้ม วันนิจ 29 พฤศจิกายน 2518 ม.6  

 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

 

ต ำแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชำย  หญิง 

ผู้อ านวยการ/ช านาญการพเิศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพเิศษ 2 - 2 
รักษาการรองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ - - - 
ครู  / ช านาญการพิเศษ  (ค.ศ.3) 14 15 29 
ครู  / ช านาญการ  (ค.ศ.2) 3 1 4 
ครู / ค.ศ.1 - 1 1 
ครูผู้ช่วย 1 7 8 
พนักงานราชการ - 1 1 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - 
ลูกจ้างประจ า 2 1 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
         -ครูอัตราจ้าง 

-เจ้าหน้าที่ธุรการ 
-นักการภารโรง 

         -แม่บ้าน 
         -ยาม 
 

 
2 
- 
4 
- 
2 

 
4 
1 
- 
2 
- 

 
6 
1 
4 
2 
2 

รวมท้ังสิ้น 31 33 64 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 จ ำนวนครูและบุคลำกร  แยกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

       (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับกำรศึกษำ 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ข้ำรำชกำรคร ู
     - ปริญญาเอก 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาตร ี

 
1 
8 
12 

 
- 
6 
18 

 
1 
14 
30 

พนักงำนรำชกำร 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาตร ี

 
- 
- 

 
1 
- 

 
1 
- 

เจ้ำหน้ำท่ี + ครูอัตรำจ้ำง (ปฏิบัติการสอน) 
     - ปรญิญาโท       
     - ปรญิญาตร ี

 
- 
2 

 
- 
5 

 
- 
7 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
         - ปริญญาตร ี
         -  ต ่ากว่าปริญญาตร ี

 
- 
2 

 
- 
1 

 
- 
3 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
         - ปริญญาตร ี
         - ต ่ากว่าปริญญาตร ี

 
- 
6 

 
- 
2 

 
- 
8 

รวมท้ังสิ้น 34 28 62 
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ตำรำง แสดงจ ำนวนครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ต ำแหน่ง 
ไม่ม ี

วิทยฐำนะ 

มีวิทยฐำนะ 
รวม 

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ 

เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

ผู้อ านวยการ 0 0 1 0 0 1 
รองผู้อ านวยการ 0 0 2 0 0 2 
ครู 9 4 29 0 0 42 

รวม 9 4 32 0 0 45 

 
  

 

 
 
 
 

9

4

32

0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

แผนภูมิแสดงจ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  ปีการศึกษา 2563
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ตำรำงแสดงจ ำนวนครู  จ ำแนกตำมอำยุ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

   (ข้อมลู ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ช่วงอำยุ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
25 – 30 7 15.56 
31 – 35 5 11.11 
36 – 40 3 6.67 
41 – 45 4 8.89 

46 – 50 5 11.11 
51 – 55 8 17.78 
56 – 60 13 28.89 

รวม 45 100 

 
 
 
 

 
 

15.56

11.11

6.67

8.89

11.11

17.78

28.89

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

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

ร้อยละ

แผนภูมิแสดงจำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุ  ปีการศึกษา 2563 
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ตำรำง แผนภูมิแสดงจ ำนวนครู จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

                                                                 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ช่วงอำยุรำชกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 – 5 9 20.00 
6 – 10 2 4.44 
11 – 15 5 11.11 
16 – 20 4 8.89 
21 – 25 6 13.33 
26 – 30 7 15.56 
31 – 35 3 6.67 
36 – 40 9 20.00 

รวม 45 100.00 

 
 
 

 
 
 

20.00

4.44

11.11

8.89

13.33

15.56

6.67

20.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

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

ร้อยละ

อายุ(ปี) 

แผนภูมิแสดงจำนวนครู จำแนกตามอายุราชการ  ปีการศึกษา 2563 



~ 23 ~ 
  

 ตำรำง สรุปวันลำข้ำรำชกำรครู   ปีกำรศึกษำ 2562 
เดือน ลำป่วย ลำกิจ รวม (ครั้ง/วัน) ค่ำเฉลีย่(ร้อยละ) 

พฤษภาคม 2562 12/30 11/26 23/56 11.27 

มิถุนายน 2562 10/14 14/15 24/29 11.76 

กรกฎาคม 2562 12/16 4/4 16/20 7.84 

สิงหาคม 2562 15/20 9/11 24/31 11.76 

กันยายน 2562 13/31 10/17 23/48 11.27 

ตุลาคม 2562 8/9 2/3 10/12 4.90 

พฤศจิกายน 2562 13/21 3/3 16/24 7.84 

ธันวาคม 2562 9/14 10/19 19/33 9.31 

มกราคม 2563 14/18 10/11 24/29 11.76 

กุมภาพันธ์ 2563 10/12 10/11 20/23 9.80 

มีนาคม 2563 3/5 2/2 5/7 2.45 

รวม 119/190 85/122 204/312 100.00 

 

แผนภูมิแสดงกำรสรุปวันลำข้ำรำชกำรครู   
 

 
 

11.27
11.76

7.84

11.76
11.27

4.90

7.84

9.31

11.76

9.80

2.45

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

จ านวนคร้ังเฉล่ีย

เดือน 
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ตำรำง แสดงจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนพลำญชัยพิทยำคม                          
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 – 2563 

   ปีกำรศึกษำ 
     ระดับ    

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ม. 1 187 199 182 151 158 123 170 185 172 140 177 
ม. 2 213 184 187 182 149 148 125 177 185 155 143 
ม. 3 269 211 161 187 169 148 152 124 174 178 169 

รวม ม.ต้น 669 594 530 520 476 419 447 486 531 473 489 

ม. 4 123 180 148 142 129 118 138 125 82 114 106 
ม. 5 116 121 144 146 124 118 110 135 122 76 115 
ม. 6 113 112 113 143 145 117 107 117 131 122 83 

รวม ม.ปลำย 352 413 405 431 398 353 355 377 335 312 304 

รวมท้ังหมด 1,021 1,007 935 951 874 772 802 863 866 785 793 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 – 2563 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมช่วงช้ัน ช้ันปีและเพศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

                                                            (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามช่วงชั้น ชัน้ปีและเพศ ปี 2563  
 

 

91

75

93

55

48

40

86

68

75

51

67

43

0

10
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30

40

50

60

70

80

90

100

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

ชาย หญิง

เพศ 
ระดับ 

ชำย หญิง รวม 

ม. 1 91 86 177 
ม. 2 75 68 143 
ม. 3 93 76 169 

รวม ม.ต้น 259 230 489 

ม. 4 55 51 106 
ม. 5 48 67 115 
ม. 6 40 43 83 

รวม ม.ปลำย 143 161 304 

รวมท้ังหมด 402 391 793 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1-2   ปีการศึกษา 2562 

ท่ี 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
จำ

นว
นผ

ลก
าร

เรีย
น 

ผลการเรียน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

0 ร มส รวม 
ร้อย
ละ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ร้อยละ 

1 ภาษาไทย 1730 23 45 23 91 5.26 56 87 167 156 325 425 423 1639 94.74 2.93 

2 คณิตศาสตร์ 1677 43 43 23 109 6.50 43 87 114 156 356 356 456 1568 93.50 2.94 

3 วิทยาศาสตร ์ 1856 34 45 53 132 7.11 102 98 145 260 426 237 456 1724 92.89 2.76 

4 สังคมศึกษา 2357 22 45 78 145 6.15 67 124 233 350 456 426 556 2212 93.85 2.83 

5 สุขศึกษาฯ 2844 45 33 24 102 3.59 53 56 186 255 370 556 1266 2742 96.41 3.26 

6 การงานอาชีพฯ 2786 47 58 24 129 4.63 34 43 145 125 526 650 1134 2657 95.37 3.26 

7 ศิลปศึกษา 1631 33 26 45 104 6.38 65 34 35 56 325 358 654 1527 93.62 3.17 

8 ภาษาต่างประเทศ 1974 45 25 37 107 5.42 123 120 305 134 398 355 432 1867 94.58 2.74 
  จำนวนผลการเรียน

ของนักเรียน 
16855 292 320 307 919 5.45 543 649 1330 1492 3182 3363 5377 15936 94.55 3.01 

ร้อยละ 100.00 1.73 1.90 1.82 5.45  3.22 3.85 7.89 8.85 18.88 19.95 31.90 94.55   
 

 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้   ค่าเฉลี่ย  3.01 

นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ 96.58 
นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 3.42 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนท่ี 1-2   ปีการศึกษา 2562  

 

  
ท่ี 

ระดับชั้น 
จำ

นว
นเ

กร
ด ผลการเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
0 ร มส รวม 

ร้อย
ละ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 รวม ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4565 58 38 15 111 2.43 1625 807 874 458 439 160 91 4454 97.57 3.13 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5077 94 71 34 199 3.92 1691 898 1017 462 348 260 202 4878 96.08 3.03 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4964 120 26 34 180 3.63 1943 793 1002 426 312 172 136 4784 96.37 3.15 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3494 87 13 13 113 3.23 1071 630 714 404 262 181 119 3381 96.77 3.02 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2180 67 3 6 76 3.49 854 339 488 208 117 53 45 2104 96.51 3.19 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3790 81 25 37 143 3.77 1090 858 534 533 292 236 104 3647 96.23 2.99 

จำนวนผลการเรียน 28196 507 176 139 822 3.42 8274 4325 4629 2491 1770 1062 697 23248 96.58 3.08 

ร้อยละ 100 2.11 0.73 0.58 3.42  34.37 17.97 19.23 10.35 7.35 4.41 2.90 96.58    
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2978 12 32 322 2612 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1562 8 12 120 1422 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1956 4 42 276 1634 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2673 10 8 300 2355 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2303 4 12 423 1864 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1757 5 32 288 1432 

รวม 13229 43 138 1729 11319 
เฉลี่ยรอ้ยละ 100.00 1.04 13.07 85.56 1.04 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

ภาษาไทย 161 51.19 14.90 80.00 17.0 
สังคมศกึษาฯ - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 160 28.75 8.00 48.00 6.00 
คณิตศาสตร์ 159 21.94 10.28 80.00 4.00 
วิทยาศาสตร ์ 160 28.79 6.90 48.50 14.50 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

ภาษาไทย 112  36.50 11.71 64.50 14.00 
สังคมศึกษาฯ 111  31.68 6.19 52.00 15.00 
ภาษาอังกฤษ 112  22.08 5.00 36.25 10.00 
คณิตศาสตร์ 112  17.14 7.76 50.00 2.50 
วิทยาศาสตร ์ 112  25.23 7.36 51.00 10.00 
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ   ( O-NET ) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 – 2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

 ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย ม.3 40.91 43.69 46.08 48.51 51.19 

สังคม ม.3 42.03 44.69 - - - 

อังกฤษ ม.3 26.63 27.97 28.53 25.78 28.75 

คณิตฯ ม.3 27.23 22.71 21.91 23.68 21.94 

วิทย์ฯ ม.3 32.82 32.51 30.26 33.75 28.79 
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ   ( O-NET ) 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ 2558 – 2562 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปกีารศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย ม.6 41.45 45.85 41.83  38.56 36.50 

สังคม ม.6 37.17 33.84 30.70  32.52 31.68 

อังกฤษ ม.6 20.87 22.18 21.51  23.75 22.08 

คณิตฯ ม.6 21.39 19.41 17.40  20.51 17.14 

วิทย์ฯ ม.6 30.92 28.52 24.16  26.29 25.23 
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สถิติกำรศึกษำต่อของนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ปีกำรศึกษำ 2562 

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

รวม 78 82 160 

 
 

สถิติกำรศึกษำต่อของนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ปีกำรศึกษำ 2562  

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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ท่ี รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
1 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (OBECQA) 
สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2 ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้านนิทรรศการงานเฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

จังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาล, อบจ. 

3 ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้านนิทรรศการงานเฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

จังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาล, อบจ. 

4 รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 กระทรวงแรงงาน 
5 โรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)  
ประจำปี 2563 

สถาบันสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

 

 

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธ์ิพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนดเีด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ

ไทย ประจำปี 2562 
2 นายไพบูลย์ โสภาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดเีด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ

ไทย ประจำปี 2562 

 

 

 

ผลงานและความภาคภูมิใจสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

ผลงานและความภาคภูมิใจของฝ่ายบริหาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 นายวีรพันธ์ จิตร

มานะ 
นายนิคม จันทะโสม 
นายศุภณํฐ รัตนแสง 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศ ระดบัประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมโดรนบงัคับอัตโนมัติ
ใบพัด 4 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ รายการ International Robot 
Olympiad 2019 @ Chiangmai 

สหวิทยาเขตชุม
แพม่านชมพู  
สพม.25 

2 นายวีรพันธ์ จิตร
มานะ 
นายนิคม จันทะโสม 
นายศุภณํฐ รัตนแสง 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ จรวดขวดน้ำ
ประเภทแม่นยำ ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแช่งขันจรวดขวดน้ำรอบชิง
ชนะเลิศระดบัประเทศ Thailand Water Rocket 
Championship ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลชมเชย 

องค์การ
พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
(อพวช.) 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)  

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันท่ี 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานที่จัด 

3 นายวีรพันธ์ุ  จิตรมานะ 
นายชูชาติ  บุญบรรล ุ
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอสิระ ม.1-ม.3 

สพฐ. 

4 นายวีรพันธ์ จิตรมานะ 
นายนิคม จันทะโสม 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) 
 ม.1-ม.3 

สพฐ. 

5 นางกัญญาวีร์  พานกลุ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 

สพฐ. 

6 น.ส.ปภัสรา เจรญิอาจ 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขัน
คัดลายมือสือ่ภาษาไทย ม.4-ม.6 

สพฐ. 

7 นายสรวิชญ์  บุตรพรม 
นายเด่นพงษ์  ใจหาญ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน   การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 

8 น.ส.ปภัสสร  นาสุริยวงษ์ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

สพฐ. 

ผลงานและความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
9  นางสาวรัติยา  ดาโสภา 

  
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

สพฐ. 

10  นายศุภณัฐ  รัตนแสง 
 นายวิชญะ  ปญัญา 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง   การ
แข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิต
เป้าหมาย ม.4-ม.6 

สพฐ. 

11 นายอภิชาติ นระศาสตร ์ ครูผูฝ้ึกสอนมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนกัศึกษา ครั้งที ่41 คัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬามหาวิยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูม ิ

การท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งประเทศไทย 

12 นายเรืองยศ เวียงนนท์  
นายอภิชาติ นระศาสตร ์

ครูผูฝ้ึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับ
มัธยมศึกษา“ร้อยเอ็ดเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 
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ที่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 นายอภิวัฒน์  สาไชยันต์ 

นายณัชพล  ผิวงาม 
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันโดรน อากาศยานปีก
หมุน  4 ใบพัด ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Quad Rotor Drone Racing ) เป็นตัวแทนทีม
ชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
รายการ International Robot Olympiad 
2019 @ Chiangmai 

สหวิทยาเขตชุม
แพม่านชมพู สพ
ม.25 

2 ด.ช.ธีรภัทร ปัจฉิมญาติ 
ด.ช.ธีรัช  ยาระวัง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันโดรน 
อากาศยานปีกหมุน  4 ใบพัด ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น (Quad Rotor Drone Racing ) เป็น
ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดบั
นานาชาติ รายการ International Robot 
Olympiad 2019 @ Chiangmai 

สหวิทยาเขตชุม
แพม่านชมพู สพ
ม.25 

3 น.ส.ชนิตา แสงงาม 
นายปรารภ  อุประ 
นายรัชานนท์  ไชยปัญญา 

รางวัลชนะเลิศ จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแช่งขันจรวดขวดน้ำรอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Water 
Rocket 
Championship ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลชมเชย 

องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
(อพวช.) 

4 ด.ช.นพรุจ  ชินโคตร 
ด.ช.รชต    วินทะไชย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจรวด
ขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 

สถาบันราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

5 นายชยานันท์ พากเพียร  
ม. 5/3 

รางวัล ลำดับที่ 5 มวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก 
51 กก. การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที ่
41 คัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
สนามกีฬามหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัด
ชัยภูมิ 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 
 

 

ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียน 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันท่ี 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 

1 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครือ่งบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอสิระ ม.1-
ม.3 

99 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. นายนพรจุ  ชิณโคตร 
2. นายวันเฉลมิ  มะธิปิไข 

2 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครือ่งบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นานสามมิติ (3D) ม.1-
ม.3 

91.5 ทอง 4 1. นายรัชต  วินทะไชย 
2. นายสทิธิชัย  จำปาบรุ ี

3 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับรอ้งเพลง
สากล ประเภทชาย ม.
4-ม.6 

87.08 ทอง 29 1. นายณัฐวุฒิ  บญุสาร 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

73.2 เงิน 38 1. นางสาวนันธิดา  ไชยสิงห ์

5 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.1-ม.3 

76.8 เงิน 43 1. เด็กชายกิตติศักดิ ์พุทธจันทร ์
2. เด็กหญงิณัฐชา  สุขภิพัฒน ์
3. เด็กหญงิปนัดดา  วาทีภักด ี
4. เด็กชายภูวเดช  คำบรรจง 
5. เด็กหญงิสุธาวดี    ศรเีมือง 

6 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

71.67 เงิน 46 1. นายณัฐพล  ลีโคกกลาง 
2. นายนิติภูมิ  เหล่าคะเนย์ 
3. นางสาวพรพมิล  จันละคร 
4. นางสาวสุนัทดา  โยวบุตร 
5. นางสาวอิศราภรณ์  โนร ี
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 

7 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอากาศ
ยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชิต
เป้าหมาย ม.4-ม.6 

69.5 ทองแดง 24 1. นายณัชพล  ผิวงาม 
2. นายธีระพงษ์  ละครลำ 
3. นายภิวัฒน์   สาไชยันต ์
  

8 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันละครสั้น
ภาษาเกาหลี  
ม.4-ม.6 

77.33 เงิน 14 

1. นางสาวพรชิตา  นุชชาติ 
2. นางสาววริศรา  โสภาอุทก 
3. นางสาวสุกญัญา  แก้วแสนไชย 
4. นางสาวสุดารัตน์  อนุไพรพฤกษ์ 
5. นางสาวเสาวภา  ธรรมเริง 

 

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ ครั้งท่ี 41 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด 
หน่วยงำนท่ีจัดกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชื่อ - สกุล ประเภทและชนิดกีฬำ ผลกำรแข่งขัน 
1. นายชยานันท์ พากเพียร ม. 5/3 มวยไทยสมัครเล่นรุ่น

น ้าหนัก 51 กก. 
ชนะเลิศ  
พร้อมถ้วยนักมวยยอดเยี่ยม 

2. นายพรรษา ข านองม. 4/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
3. นายอวิรุทธ์  เสนผาบ ม. 6/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
4. นายอลงกรณ์   แสงเกษม ม. 4/2 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
5. นายวีระพงษ์  จันทคาม ม. 6/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
6. นายวีระชัย   มะลาศรี ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
7. นายพีระพัฒน์  สาระวาท ม. 6/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
8. นายชัยพงศ์   พรสวัสดิ์ ม. 5/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
9. นายจีระนันท์  จันทรประทกัษ์ ม. 4/2 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
10. นายธิปไตย  เสาสมภพ ม. 4/2 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
11. นายอวิรุทธ์  เสนผาบ ม. 6/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
12. นายธนาธิป  บุตรพรม ม. 4/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
13. นายฉัตรมงคล  โพธิจักร ม. 2/5 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
14. นายประทปี  อินทรม่วงไทย ม.4/4 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
15. นายศิริวัฒน์     มุลิวัลย์  ม. 5/3 ฟุตซอลชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 

 

 

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดบัมัธยมศึกษำ “ร้อยเอ็ดเกมส”์ 
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 

 
ชื่อ - สกุล ประเภทและชนิดกีฬำ ผลกำรแข่งขัน 

1. เด็กชายประสิทธ์ิ  บุตรแสน ม. 2/4 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 
2. เด็กชายกิตติ  รัตนสวนกิจ ม. 3/3 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. เด็กชายนิรุตต์  นุชหวีม. 3/3 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สาวิสิทธ์ิม. 2/1 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 
5. เด็กหญงิพิณทองแท้ ไชยพิลา ม. 1/3 ว่ิง 1,500 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2 
6.เด็กหญิงอจัฉราวดี  งามฉวีม. 2/1 ว่ิง 1,500 เมตร อันดับที่หก 
7.เด็กหญิงสายรุง้ โสภาอุทกม. 2/2 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร อันดับที่หก 
8. เด็กชายกวีเกียรติ  ค าดีม. 2/4 ว่ิง 1,500 เมตร อันดับที่หก 
9. เด็กชายโจลโิน่  สปิ่นเค่นม. 2/2 ว่ิง 1,500 เมตร อันดับที่หก 
10. เด็กชายศตพร  กาวิชัยม. 2/4 ว่ิง100 เมตร อันดับที่หก 
11. เด็กชายปฏิภาณ  สมบูรณ์ม. 2/4 ว่ิง200 เมตร อันดับที่หก 
12. เด็กชายวันชัย  วิลัยพิศม. 2/3 ว่ิง 5,000 เมตร อันดับที่หก 
13. เด็กชายพีระพฒัน์  ไตยวินิจม. 2/2 ว่ิง200 เมตร อันดับที่หก 
14. เด็กชายวีระพัฒน์  ลีกาม. 1/2 ทุ่มน ้าหนัก/ ขว้างจกัร อันดับทีส่ี ่
15. เด็กชายนิติพงษ์  โตมุลาม. 2/4 ว่ิง 200 เมตร อันดับทีส่ี ่

 
ครูผูฝ้ึกสอนยอดเยี่ยม  ครูเรืองยศ เวียงนนท์  

 
ชื่อ - สกุล ประเภทและชนิดกีฬำ ผลกำรแข่งขัน 

1. นายพรรษา ข านองม. 4/3 มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน ้าหนัก 60 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 
2. เด็กญิงวรภัทรินทร์  สังข์ชม ม. 2/5 มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน ้าหนัก 43 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. นายอวิรุทธ์  เสนผาบ ม. 6/3 มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน ้าหนัก 51 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 
4. นายอลงกรณ์   แสงเกษม ม. 4/2 มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน ้าหนัก 57 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 
5. เด็กหญงิสจุิตราวรรณ ขันสีมล ม. 2/5 มวยสากลสมัครเล่นรุ่นน ้าหนัก 48 กก. อันดับที่หก 
 
ครูผูฝ้ึกสอนยอดเยี่ยม ครูอภิชาติ นระศาสตร ์
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย , สตรีศึกษา ,  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด , ขัติยะวงษา ,  จตรุพกัตรพิมานรัชดาภิเษก , ธวัชบุรีวิทยาคม 
 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง 

42 16 7 2 67 
 

 

ล ำดบั หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรยีญ อนัดบั นกัเรยีน คร ู

1 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัคดัลำยมือ
สือ่ภำษำไทย ม.1-ม.3 

81 ทอง 12 
1. เด็กหญิงสมุิ
ตรำ  เจริญมำตร 
  

1. นำงมน
ทกำนต์  อุดมทวี 
  

2 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัคดัลำยมือ
สือ่ภำษำไทย ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ 
1. นำงสำวนนั
ธิดำ  ไชยสงิห ์
  

1. นำงสำวปภสั
รำ  เจริญอำจ 
  

3 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัวรรณกรรม

พิจำรณ์ ม.1-ม.3 
86 ทอง 

รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่

๑ 

1. เด็กชำยว
ริศ  นำมษร 
  

1. นำงสำว
จิรนนัท์  ปุริตำ 
  

4 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัวรรณกรรม

พิจำรณ์ ม.4-ม.6 
80 ทอง 6 

1. นำงสำวธมลว
รรณ  ธำระวตัร 
  

1. นำงสำวปภสั
รำ  เจริญอำจ 
  

5 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 

50 เข้ำร่วม 7 
1. เด็กหญิงกุล
ภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูม ิ
  

1. นำงสำว
จิรนนัท์  ปุริตำ 
  

6 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

70 เงิน 8 
1. นำงสำวประภำ
สริิ  กำรประกอบ 
  

1. นำงสำวปภสั
รำ  เจริญอำจ 
  

7 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัเรียงรอ้ย
ถ้อยควำม(กำรเขียน
เรียงควำม) ม.1-ม.3 

75 เงิน 10 
1. เด็กหญิงชญัญำ
นุช  หลกัแวงมล 
  

1. นำง
ถนอม  บุญพนัธ ์
  

8 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนัเรียงรอ้ย
ถ้อยควำม(กำรเขียน
เรียงควำม) ม.4-ม.6 

69 ทองแดง 11 
1. นำงสำวสุ
พรรษำ  ตู้สภำศ 
  

1. นำงวรรณ
ภำ  จดัสุวรรณ 
  

9 ภำษำไทย 
กำรแข่งขนักำรท่อง
อำขยำนท ำนองเสนำะ 

ม.1-ม.3 
79 เงิน 4 

1. นำยนิตกิร  ชมภู
พิษ 
  

1. นำงปภสั
รำ  เจริญอำจ 
  

 

 

 

 

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
http://esan67.sillapa.net/sm-ret1/modules/report/report_school_result_single.php?id=10&award_chk=4
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ล ำดบั หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรยีญ อนัดบั นกัเรยีน คร ู

10 ภำษำไทย กำรแข่งขนักำรท่อง
อำขยำนท ำนอง
เสนำะ ม.4-ม.6 

82.75 ทอง 7 1. นำยณฐัวุฒ ิ บุญสำร 
  

1. นำงปภสัรำ  เจริญ
อำจ 
  

11 ภำษำไทย กำรแข่งขนักวี
เยำวชนคนรุ่นใหม่ 
กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ 
บท) ม.1-ม.3 

78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกำนต์  สมศรี 
2. นำงสำวศริประภำ  จ ำรสั
กุล 
  

1. นำงมน
ทกำนต์  อุดมทวี 
2. นำงถนอม  บุญ
พนัธ ์
  

12 ภำษำไทย กำรแข่งขนักวี
เยำวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสีสุ่ภำพ (๔ บท) 
ม.4-ม.6 

60 ทองแดง 10 1. นำงสำวทบัทมิ  ค ำสอนทำ 
2. นำงสำวสุกุมำ  สุดแสง
สรรค์ 
  

1. นำงวรรณภำ  จดั
สุวรรณ 
2. นำงสำวปภสั
รำ  เจริญอำจ 
  

13 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนั
อจัฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ม.4-ม.
6 

73 เงิน 8 1. นำงสำวนรินทร์ธร  คนัยุ
ไร 
  

1. นำงสำวภทัรำ
พร  เจริญวชัระ 
  

14 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัคดิเลข
เร็ว ม.1-ม.3 

74 เงิน 7 1. เด็กชำยรฐัภุมูิ   โพธิศ์รี 
  

1. นำงมะลิ  ศรีสำร
คำม 
  

15 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัคดิเลข
เร็ว ม.4-ม.6 

28 เข้ำร่วม 13 1. นำงสำวปำนรพี  สุพี
รพงศ ์
  

1. นำงสำวจิตรละ
ดำ  รุ่งเรืองฤทธิ ์
  

16 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัต่อ
สมกำรคณิตศำสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิยะดำ  บุตรรตัน์ 
2. เด็กหญิงสุจิตรำวร
รณ  ขนัสีมล 
  

1. นำงมะลิ  ศรีสำร
คำม 
2. นำงสำวจิตรละ
ดำ  รุ่งเรืองฤทธิ ์
  

17 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัต่อ
สมกำรคณิตศำสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 

75 เงิน 7 1. นำยปฏพิทัธ์  จรบุรมย ์
  

1. นำงสำวธณชักร
พร  ทรงสงัข ์
  

18 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัซูโดก ุม.
1-ม.3 

77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิรุฬกำน  พรรณ
ขำม 
  

1. นำงสำวธณชักร
พร  ทรงสงัข ์
  

19 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัซูโดก ุม.
4-ม.6 

77 เงิน 9 1. นำงสำวลดัดำวลัย์  จนัทร
ประทกัษ์ 
  

1. นำงสำว
กตญัชลี  ภชูะหำร 
  

20 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขนัเวทคณิต 
ม.1-ม.3 

70 เงิน 4 1. เด็กชำยวงศกร  เพ็งปอ
ภำร 
  

1. นำงสำวธนชักร
พร  ทรงสงัข ์
  

21 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขนั
อจัฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.
3 

65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง จุฬำรตัน์   โพธิ
ชยั 
2. เด็กหญิงธนพร  พลจนัทร์ 
3. เด็กหญิงหทยัชนก  น้อย
หลุบเลำ 
  

1. นำงสำวทพิย์ญำ
ดำ  พินิจผล 
2. นำงสำวว
ริศรำ  รกัพวก 
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22 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขนั
อจัฉริยภำพ
ทำง
วิทยำศำสตร์ ม.
4-ม.6 

65 ทองแดง 10 1. นำงสำวนภสั  คงเรือง 
2. นำงสำววรญัญำ  ไชย
ประเสริฐ 
3. นำงสำวสุฐิตำ  ช่ำงเกวียน 
  

1. นำงสำวมนสิ
กำนต์  ทองเพชร 
2. นำงภำวด ี อุตรำ 
  

23 วิทยำศำสตร์ กำรประกวด
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

74 เงิน 11 1. นำงสำวจิดำรตัน์  พรม
ส ำลี 
2. นำงสำวชลธิชำ  โสภำอุทก 
3. นำงสำวณฐัวรำ  แวงเลิศ 
  

1. นำงสำวมนสิ
กำนต์  ทองเพชร 
2. นำงภำวด ี อุตรำ 
  

24 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงั
ยำง ประเภท
บินนำนสำมมิต ิ
(3D) ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยรชัต  วินทะไชย 
2. นำยสทิธิชยั  จ ำปำบุรี 
  

1. นำยวีร
พนัธุ ์ จิตรมำนะ 
2. นำยนิคม  จนัทะ
โสม 
  

25 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงั
ยำง ประเภท
บินนำน ปล่อย
อสิระ ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยนพรุจ  ชิณโคตร 
2. นำยวนัเฉลิม  มะธิปิไข 
  

1. นำยวีร
พนัธุ ์ จิตรมำนะ 
2. นำยชูชำต ิ บุญ
บรรลุ 
  

26 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขนั
อำกำศยำน
บงัคบัด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชติ
เป้ำหมำย ม.4-
ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยณชัพล  ผวิงำม 
2. นำยธีระพงษ์  ละครล ำ 
3. นำยภิวฒัน์   สำไชยนัต ์
  

1. นำยศุภณฐั  รตั
นแสง 
2. นำยชูชำต ิ บุญ
บรรลุ 
  

27 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวด
เพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

88.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่

๒ 

1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสง
นุช 
2. เด็กหญิงณฐัชำพร  กนัหำ
รตัน์ 
3. เด็กหญิงธญัจิรำ  พรอ้ม
โกสุม 
4. เด็กหญิงพสันนัท์  อรญัภมู ิ
5. เด็กหญิงสภุำวรรณ  ทำ
หอม 
  

1. นำยเด่นพงษ์  ใจ
หำญ 
2. นำงสำว
วนิดำ  ศรีบญุม ี
  

28 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวด
เพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

83.2 ทอง 6 1. นำงสำวกญัญำณฐั  ลีกำ 
2. นำยณฐันนท์  เชียรไชยภุ
ม ิ
3. นำงสำวปสุตำ  นำเมือง 
4. นำงสำววำทนีิ  จุมพล 
5. นำงสำวสุภำวดี  โมกข
รตัน์ 
  

1. นำยเด่นพงษ์  ใจ
หำญ 
2. นำงสำวธีร
ภทัร  นิตยกุล
เศรษฐ์ 
  

29 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวด
ภำพยนตร์ส ัน้ 
ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณุทีรำ  อรญั
มิตร 
2. เด็กหญิงณฐัชำ  สขุภพิฒัน์ 
3. เด็กหญิงปนดัดำ  วำทีภกัด ี
4. เด็กชำยภูวเดช  ค ำบรรจง 
5. เด็กหญิงสุธำวด ี ศรีเมือง 
  

1. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
2. นำยเด่นพงษ์  ใจ
หำญ 
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30 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวดเล่ำ
นิทำนคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

79.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงจำรุภำ  รตันพมิำย 
  

1. นำย
จ ำรูญ  ศีรษะภูม ิ
  

31 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวด
มำรยำทไทย ม.
1-ม.3 

86.75 ทอง 5 1. เด็กชำยนนัทวฒัน์  วิรินไพร 
2. เด็กหญิงสชุำดำ  โสมรกัษ์ 
  

1. นำยศวิ
กร   ไชยกุมำร 
2. นำงสำว
กนกวรรณ  ทอง
เกษม  

32 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวด
มำรยำทไทย ม.
4-ม.6 

84 ทอง 10 1. นำงสำวชุตภิำ  มะระโช 
2. นำยภูรินทร์  มำตยชรำ 
  

1. นำยศวิ
กร   ไชยกุมำร 
2. นำงสำว
กนกวรรณ  ทอง
เกษม 

33 สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วฒันธรรม 

กำรประกวดสวด
มนต์แปลองักฤษ 
ม.1-ม.6 

87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนำรดี  โพธิวิ์เศษ 
2. เด็กหญิงนภสันนัท์  สุวรรณ
ชะรำ 
3. นำงสำวพิรุณลกัษณ์  ทวีคูณ 
4. นำงสำววรรณภำ  สวน
หนองแวง 
5. เด็กหญิงศริิลกัษณ์  ศริิไสว 
6. เด็กหญิงสชุญัญำ  แก้ว
มะไฟ 
7. เด็กหญิงสุธำสนีิ  ชขู ำ 
8. เด็กหญิงอำรยำ  จนัทะสงิห ์
9. นำงสำวเพชรลดำ  ภำระ
พงษ์ 
10. เด็กหญิงเสำวลกัษณ์  ภูมิ
เงิน 

1. นำยเด่น
พงษ์  ใจหำญ 
2. นำยภำนุ
พนัธ ์ ศรีวงษ์ 
3. นำงสำวฐิติ
ยำ  มูลมำตย ์
  

34 สุขศกึษำ 
และพลศกึษำ 

กำรแข่งขนัตอบ
ปญัหำสขุศกึษำ
และพลศกึษำ ม.
1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กหญิงชุตกิำนต ์ เหล่ำยน
ขำม 
2. เด็กชำยรพภีทัร  สงิทะยม 

1. นำยเรือง
ยศ  เวียงนนท์ 
  

35 สุขศกึษำ 
และพลศกึษำ 

กำรแข่งขนัตอบ
ปญัหำสขุศกึษำ
และพลศกึษำ ม.
4-ม.6 

88 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่

๒ 

1. นำงสำวณฏัฐ์ชญำ  ทอง
นรินทร์ 
2. นำงสำวประกำยแก้ว  พรม
โคตร 

1. นำยเรือง
ยศ  เวียงนนท์ 
  

36 ศลิปะ-
ทศันศลิป์ 

กำรแข่งขนัวำด
ภำพระบำยสี ม.
1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กชำยประสทิธิ ์ บุตรแสน 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

37 ศลิปะ-ดนตรี กำรประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.4-
ม.6 

-1 - 
 

1. นำงสำวชณิตำ  หำดแก้ว 
2. นำยนที  ไสววรรณ 
3. นำยปรำณวตัร  ใจภกัดิ ์
4. นำยสรวิศ  สีลำเกต ุ
5. นำยอดเิทพ  อำทติย์ต ัง้ 
6. นำยอภเิชษฐ์  ภมูิเย็น 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
2. นำงสำวจนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
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38 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัวง
ดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.
1-ม.6 

92 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. นำงสำวกิรตกิำ  วงค์หำจกัร 
2. นำงสำวจีรวรรณ  อื้อสกุล 
3. นำงสำวจุฑำทพิย์  กิง่แสง 
4. นำงสำวชญำดำ  เวียงอนิทร์ 
5. นำยณฐัสทิธิ ์ ภูมเิย็น 
6. นำงสำวณนัทชิำ  วงษ์หงษ์ 
7. นำงสำวดวงเนตร  เสำทน 
8. นำยทนิภทัร  ศรีหำเวช 
9. นำงสำวทพิเนตร  เพช็รโก 
10. นำยธนำกร  โพธิกะ 
11. เด็กชำยธนำลกัษณ์  เหล่ำ
ชะรำ 
12. เด็กชำยธีรภทัร  ชมภูบตุร 
13. นำยนที  ไสววรรณ 
14. นำงสำวนภำพร  โพธชิยั 
15. นำงสำวประภำพร  วรภำพ 
16. เด็กชำยประสทิธิ ์ บุตร
แสน 
17. เด็กชำยปรำณวตัร  ใจ
ภกัดิ ์
18. นำงสำวปรินดำ  พิมพส์นัต ์
19. นำยภิชิตชยั  สระกำศ 
20. เด็กชำยมนสันนัท์  ผำบุตร
ลำ 
21. นำงสำววนิดำ  อวนศรี 
22. นำงสำววรรณษำ  พนัโภ
คำ 
23. นำงสำววรมัพร  เศษวงศ ์
24. นำงสำววริศรำ  กิจมำนะ 
25. นำงสำววำริกำ  โพธิกะ 
26. นำงสำววิภำลยั  คีรี 
27. นำงสำวศรินทร์ธร  พนั
สำระภูม ิ
28. นำยสรวิศ  สีลำเกต ุ
29. นำงสำวสุกญัญำ  วงค์อำ
มำตย ์
30. นำงสำวสุทธิรกัษ์  นะตะ 
31. นำงสำวสุวิตตำ  แส้งกล้ำ 
32. นำงสำวอนิศรำภรณ์  แสง
งำม 
33. นำยอภิเชษฐ์  ภูมเิย็น 
34. นำงสำวอรปวีณำ  ท ำนำ
นอก 
35. นำยอำคม  พรมเกต ุ
36. นำงสำวอนิทุอร  เอีย่มนุช 
  

1. นำย
มนตรี   
นำคพนัธ์ 
2. น.ส.จนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
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39 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ม.1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กชำยวีระ
ภำพ  วงศพ์ำณิขย ์
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

40 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

-1 - 
 

1. นำยณฐัวุฒ ิ บุญ
สำร 
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

41 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

83 ทอง 13 1. เด็ก
หญิงปฐพร  แปะ
พำนิชย ์
  

1. นำงสำวจนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
  

42 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

92 ทอง 5 1. นำงสำวชณิ
ตำ  หำดแก้ว 
  

1. นำงสำวจนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
  

43 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชำย ม.1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กชำยธนำ
ลกัษณ์  เหล่ำชะรำ 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

44 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

90 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๒ 

1. นำยณฐัวุฒ ิ บุญ
สำร 
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

45 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิ
ยำกร  สรสำร 
  

1. นำงสำวจนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
  

46 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

90 ทอง 4 1. นำงสำวชณิ
ตำ  หำดแก้ว 
  

1. นำงสำวจนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
  

47 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงสำกล ประเภท
ชำย ม.1-ม.3 

90 ทอง 5 1. เด็กชำยวีระ
ภำพ  วงศพ์ำนิชย ์
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

48 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงสำกล ประเภท
ชำย ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยณฐัวุฒ ิ บุญ
สำร 
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

49 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงสำกล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

92 ทอง 4 1. เด็ก
หญิงปฐพร  แป๊ะ
พำนิชย ์
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

50 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงสำกล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

92 ทอง 4 1. นำงสำวชณิ
ตำ  หำดแก้ว 
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำลกุล 
  

51 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทชำย ม.1-ม.3 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๒ 

1. เด็กชำยธนำ
ลกัษณ์  เหล่ำชะรำ 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
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52 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

86 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๒ 

1. นำยณฐัวุฒ ิ บุญ
สำร 
  

1. นำงกญัญำ
วีร์  พำนกุล 
  

53 ศลิปะ-ดนตรี กำรแข่งขนัขบัรอ้ง
เพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.
3 

79 เงิน 7 1. เด็ก
หญิงปฐพร  แป๊ะ
พำนิชย ์
  

1. นำงสำว
จนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
  

54 ศลิปะ-นำฏศลิป์ กำรแข่งขนันำฏศลิป์
ไทยอนุรกัษ์ ม.1-ม.3 

81 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๒ 

1. เด็กหญิง
จีรนนัท์  พนัทะนำ 
2. นำงสำวรตันำ
ภรณื  บุญโคกล่ำม 
3. เด็กหญิงวีนสัรำ  อึ๊
งแสงภำกรณ์ 
4. เด็กหญิงศริิ
ประภำ  พำนิชโพธิ ์
5. เด็กหญิงสดุำ
รตัน์  โกมพิฒัน์ 
6. เด็กหญิงสุทธิ
ดำ  พรรณขำม 
7. เด็กหญิงสุทธิ
รกัษ์  นะตะ 
8. เด็กหญิงไข่มุก  กำ
รุณรกัษ์ 
  

1. นำงสำว
จนัทร์
นภำ  พนัธ์
พำณิชย ์
2. นำย
มนตรี  นำค
พนัธ ์
  

55 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัเล่ำนิทำน 
(Story Telling) ม.
1-ม.3 

63.5 ทองแดง 15 1. เด็กชำยพีระ
ภทัร   แอ่งป้อง 
  

1. นำงสำว
นิภำพร  พนั
สำง 
  

56 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัต่อศพัท์
ภำษำองักฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธำดำ
รตัน์   ชำชิโย 
2. เด็กหญิงอมลร
ดำ  ทพิชำต ิ
  

1. นำงสำว
นิภำพร  พนั
สำง 
2. นำงณิชำ
กร  เจมส ์
  

57 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัต่อศพัท์
ภำษำองักฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

65 ทองแดง 13 1. นำงสำว
มนสันนัท์   พนัธน้อย 
  

1. นำงอุมำ
วดี  เหล่ำอรร
คะ 
  

58 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัพดู
ภำษำจีน ม.1-ม.3 

74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิ
ชมน  บุญวิเศษ 
2. เด็กหญิง
ปริญญำ  ปญัญงั 
  

1. นำงสำว
ยุพดี  จดั
สุวรรณ 
  

59 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัพดูเพื่อ
อำชีพภำษำญีปุ่่ น ม.
1-ม.3 

89.5 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. เด็กชำย
ภูมินทร์  ภำคมฤค 
2. เด็กหญิง
สุพิชญำ  หลกัแวงมล 
  

1. นำงสำว
ปภสัสร  นำสุริ
ยวงษ์ 
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60 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัพดูเพื่อ
อำชีพภำษำเกำหลี 
ม.4-ม.6 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่

๑ 

1. นำงสำวพฤกษชำต ิ ช่ำง
ชุบ 
2. นำงสำวสุชำดำ  ค ำเบ้ำ
เมือง 

1. นำงสำวรตัิ
ยำ  ดำโสภำ 
  

61 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัละครส ัน้
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

77 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่

๒ 

1. นำงสำวคนัธรส  ชินเพ็ง 
2. นำงสำวฐิตยิำ  พรรณขำม 
3. นำงสำวนิสำชล  ปลัง่กลำง 
4. นำงสำวพิมพิกำ  ศกัดิศ์รี
ตระกูล 
5. นำงสำวสุภำภรณ์  แดง
เรืองรมัย ์

1. นำงสำว
ยุพดี  จดั
สุวรรณ 
  

62 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัละครส ัน้
ภำษำญี่ปุ่ น ม.4-ม.
6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยณฐัพล  ลีโคกกลำง 
2. นำยนิตภิมูิ  เหล่ำคะเนย ์
3. นำงสำวพรพมิล  จนัละคร 
4. นำงสำวสุนทัดำ  โยวบุตร 
5. นำงสำวอศิรำภรณ์  โนรี 

1. นำงสำว
ปภสัสร  นำสุริ
ยวงษ์ 
  

63 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขนัละครส ัน้
ภำษำเกำหลี ม.4-ม.
6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวพรชติำ  นุชชำต ิ
2. นำงสำววริศรำ  โสภำอุทก 
3. นำงสำวสุกญัญำ  แก้ว
แสนไชย 
4. นำงสำวสุดำรตัน์  อนุไพร
พฤกษ์ 
5. นำงสำวเสำวภำ  ธรรมเริ 

1. นำงสำวรตัิ
ยำ  ดำโสภำ 
  

64 คอมพิวเตอร์ กำรประกวด
โครงงำน
คอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 

83 ทอง 4 1. นำงสำวคทัมอญ  ศรีใสย ์
2. นำงสำววรรณิสำ  พรรณ
ไฟ 
3. นำงสำวเกศกมล  แก้ว
ไพรวนั 

1. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
2. นำงสำวพชั
รี  ขตัยิวงศำ 
  

65 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขนักำรตดั
ต่อภำพยนตร์ ม.4-
ม.6 

84 ทอง 8 1. นำยจตุพร  เอกวิลยั 
2. นำยชยัพฒัน์  เทพขำม 
  

1. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
2. นำยพชัรี  ขตัิ
ยวงศำ 
  

66 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขนักำร
สรำ้ง Webpage 
ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

83 ทอง 5 1. นำยปิยโชต ิ ทบัแฟง 
2. เด็กชำยอรรถพล  มีจินดำ 
  

1. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
2. นำย
บดนิทร์  คนึง
รมัย์ 
  

67 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขนักำร
สรำ้ง Webpage 
ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐัริกำ  สีวงัค ำ 
2. เด็กหญิงธนพร  ตนัเป็ง 
  

1. นำย
วิชญะ  ปญัญำ 
2. นำย
บดนิทร์  คนึง
รมัย์ 
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68 หุ่นยนต ์ กำรแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบักลำง ม.1-ม.3 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. เด็กชำย
ธีรวฒัน์  ปทัมฤทธิ ์
2. เด็กหญิง
มจัฉำ  ปญัญำศรี 
3. เด็กชำย
อภิชยั  จุนหวัโทน 
  

1. นำย
วิชญะ  ปญัญำ 
2. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

69 หุ่นยนต ์ กำรแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบักลำง ม.4-ม.6 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. นำยชยัทตั   จนั
ทะคำม 
2. นำย
บรรณรต  ยำระวงั 
3. นำยวิชญพ์ล  ยัง้
เล่ง 
  

1. นำย
วิชญะ  ปญัญำ 
2. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

70 หุ่นยนต ์ กำรแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัสงู ม.1-ม.3 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๒ 

1. เด็กชำยกติติ
ศกัดิ ์ พุทธจนัทร์ 
2. เด็กชำยธน
ภทัร  นำเมือง 
3. เด็กหญิงปณิ
ดำ  ระวำดเสริฐ 
  

1. นำย
วิชญะ  ปญัญำ 
2. นำยสร
วิชญ์  บุตรพรม 
  

71 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขนักำรจดั
สวนถำดแบบชื้น ม.
1-ม.3 

95.32 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. เด็กหญิงฐิตดิำ
ภำ  มะลยัแสน 
2. เด็กหญิงณฏัฐ
กนัต์  วริศวโรดม 
3. เด็กหญิงณฐั
กมล  ใครบุตร 
  

1. นำย
สมบตั ิ เพง็นำม 
  

72 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขนักำรจดั
สวนแก้ว ม.4-ม.6 

96 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. นำงสำว
กฤตยำ  ศริิพฒัยำง
กุล 
2. นำงสำวอธิ
ชำ  อ่อนพฤกษ์ภมู ิ
3. นำงสำวแพร
ไพลิน  พฒันำศูร 
  

1. นำย
สมบตั ิ เพง็นำม 
  

73 ศลิปวฒันธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขนัเดีย่ว
ดนตรีพื้นเมือง เดีย่ว
โหวด ม.4-ม.6 

93 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อนัดบัที ่๑ 

1. นำยสรวิทย์  สีลำ
เกต ุ
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

74 ศลิปวฒันธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขนัเดีย่ว
ดนตรีพื้นเมือง เดีย่ว
พิณ ม.1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กชำยนิติ
พงษ์  โทมุลำ 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

75 ศลิปวฒันธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขนัเดีย่ว
ดนตรีพื้นเมือง เดีย่ว
พิณ ม.4-ม.6 

-1 - 
 

1. นำยอภิ
เชษฐ์  ภมูิเย็น 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
  

76 ศลิปวฒันธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขนัเดีย่ว
ดนตรีพื้นเมือง เดีย่ว
แคน ม.1-ม.3 

-1 - 
 

1. เด็กหญิงธิ
ตำ  สงัฆะมณี 
  

1. นำย
มนตรี  นำคพนัธ ์
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งาน / โครงการ / กิจกรรมดีเด่น 
 

1. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (TUPRO’ English Camp) 

2. โครงการค่ายพุทธธรรม 

3. โครงการจัดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ   

4. โครงการเปิดบ้านเตรียมพัฒน์ “OPEN HOUSE” 

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในเพื่อพัฒนาการกีฬาละสุขภาพอนามัยอย่างมีความสุข 

7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักสำคัญเพื่อใช้ดำเนินชีวิต 

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 

19.โครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

20.โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   
21. โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา   
22. โครงการพัฒนากีฬาฟุตซอล    
23. โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program 

24. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
25. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

26. โครงการฝึกอบรมประกวดมารยาทนักเรียน 

27. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธ์ิพันธ์ุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รอ้ยเอ็ด 
นายไพบูลย์   โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  / ฝ่ายธุรการ 
นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  / ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 

 คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรรูปเล่ม 
นายไพบูลย์   โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ครูช านาญการพเิศษ 
นายวีรพันธ์  จิตมานะ  ครูช านาญการพเิศษ 
นายจ ารูญ   ศีรษะภูม ิ  ครูช านาญการพเิศษ 
นายสรวิชญ ์ บุตรพรม ครูช านาญการพเิศษ 
นางพรรณี  พันธะพุมม ี  ครูช านาญการพเิศษ 
นางมะลิ  ศรสีารคาม  ครูช านาญการพเิศษ 
นายนิคม  จันทะโสม  ครูช านาญการพเิศษ 
นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพเิศษ 
นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครูช านาญการพเิศษ 
นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู 
นายศุภณ ฐ   รัตนแสง  ครู 
 
 

 เรียบเรียง/จัดท ำต้นฉบับ 
นายสรวิชญ ์ บุตรพรม ครูช านาญการพเิศษ 
นายวิชญะ        ปัญญา  ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 
 
 
 


