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ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 
1)  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน    
 -เป็นโรงเรียนโครงการ To Be Number One  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ  
โครงการ To Be Number One  ในสถานศึกษาระดับทอง  และได้เข้าร่วมประกวดระดับเพชรปีที่  2   

-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมในระดับพื้นที่ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับประเทศ  ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมให้คะแนนในพ้ืนที่
ประเภทจังหวัด  TO  BE  NUMBER  ONE   รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่  2  ปี 2561  และประเภท
ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา ( ระดับมัธยมศึกษา ) จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  
21  มิถุนายน 2561 

-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล สมาชิก ชมรม 
TO  BE  NUMBER  ONE  ประจ าปี  2561  ประเภท ต้นแบบพร้อมการประเมิน ระดับประเทศ ประจ าปี 
2561 (ระดับมัธยมศึกษา ) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
 -ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 -โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน เน้น วิทย์-คณิต 
 -เป็นโรงเรียนที่มีการติดตามข้อมูลด้วยระบบ SMSS 
  

2)  ผลงานดีเด่นของผู้บรหิาร  
 -รับโล่รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2561 จากหน่วยงานจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  -รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นกลุ่มเครือรัชมังคา  ประจ าปี 2561  จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
รัชมังคลาภิเษก 

-ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชายหาด                    

รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-31 
สิงหาคม 2561 จากกรมพลศึกษา 

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคมรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน ชักกะเย่อ สากล (Tug of War) 
“สพฐ.จอมพลัง 61” ประเภทนักเรียน หญิง 8 คน อายุต่ ากว่า 15 ปี ณ สนามโรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่าง
วันที 7-8 กรกฎาคม 2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 



-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันชักกะเย่อ สากล 
(Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61” ประเภทนักเรียน ชาย 8 คน อายุต่ ากว่า 15 ปี ณ สนามโรงเรียน 
ปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ชักกะเย่อ  
สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61” ประเภทนักเรียน ชาย 8 คน อายุ 17 ปีชาย ณ สนามโรงเรียน 
ปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศ 

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ชักกะเย่อ  
สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61” ประเภทนักเรียน หญิง 8 คน อายุ 17 ปี ณ สนามโรงเรียน 
ปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล  
15 คน รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค  3  
ศรีสะเกษเกมส์  ระหว่างวันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2561 จาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ยุวชนชาย “การแข่งขันกีฬา 
กาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2561 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน-ราชประชานะเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ จากสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย 

-ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลโลก  จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

-ผ่านการอบรมตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ณ โรงเรียนนารีนุกูล                    
อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  มิถุนายน  2561  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
 

3)  ผลงานดีเด่นของครู  
 -ครูทุกคนมีความสามารถในจัดการเรียนการสอน ท าให้ผลการทดสอบ  o-net 2561  ขึ้นในรายวิชา
ภาษาไทย  วิทย์  คณิต  ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ม.3  และให้ผลการทดสอบ  o-net 2561  ขึ้นในรายวิชา  
วิทย์  คณิต  ภาษาอังกฤษ  สังคม  ม.6  

-ครูเป็นวิทยากรและน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้น าพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและ 
ยุวชนคนคุณธรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  
 -ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน ครบ 
 -ครูทุกคนมีระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน  และมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
           -ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ โดยการเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ข้าราชการครู                 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครูเข้าร่วม 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43 จากครูทั้งหมด                      
54 คน 



  -นายสิริชัย  ปรีเปรม ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เป็นวิทยากรและเป็นผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้                
แห่งประเทศไทย 
 -นางอุบลวรรณ  บัวขาว อบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

4)  ผลงานดีเด่นของนกัเรียน  
 -นายธนานุวัฒน์   แสนอุบล  ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  ณ  เขตการปกครอง
พิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 -นางสาวธนพร  บุญสิทธ์ ประธานชมรม To Be Number One และการประกวด To Be Number 
One ประเภทมาตรฐานต้นแบบ ปีการศึกษา 2561 พร้อมเป็นระดับเพชร 

-รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน ชักกะเย่อ สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61” ประเภทนักเรียน 
หญิง 8 คน อายุต่ ากว่า 15 ปี ณ สนามโรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 2561 จากสมาคม
กีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ชักกะเย่อ สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61”  
ประเภทนักเรียน ชาย 8 คน อายุต่ ากว่า 15 ปี ณ สนามโรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 
2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ชักกะเย่อ สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61”  
ประเภทนักเรียน ชาย 8 คน อายุ 17 ปีชาย ณ สนามโรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 
2561 จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ชักกะเย่อ สากล (Tug of War) “สพฐ.จอมพลัง 61”  
ประเภทนักเรียน หญิง 8 คน อายุ 17 ปี ณ สนามโรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่างวันที 7-8 กรกฎาคม 2561 
จากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ยุวชนชาย การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่  8  ประจ าปี  2561  ถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่าง
วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ  จากสมาคมกีฬากา
บัดดี้แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-นางสาววาสนา ศรีสุวรรณ ม.4/1ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการคัดลายมือ ระดับ 

มัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 9 มิถุนายน 
2561 จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 

-เด็กหญิงนิ่มนวล  สุขจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาภาษาไทย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2561 

-นายณัฐพงษ์  แสงสุภา ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการแต่งค า 
ประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2561 วันที่ 
9 มิถุนายน 2561 จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 

-เด็กหญิงนิ่มนวล  สุขจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะการเรียงร้อยถ้อย 
ความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2561 วันที่ 
9 มิถุนายน 2561 จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 , การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 , การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 , การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน
ปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 



-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  (6  บท) ม.1-ม.3 การแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน
ปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 , การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

-รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเอแม็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานดอกบัวบานบ้านเจ้า 
พ่อลือ เอแม็กและการแข่งขันชูโดกุ ครั้งท่ี 1 ปี 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลือค าหาญวารินช า
ราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้
อุบลราชธานี  ครั้งที่ 10  จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  ในระหว่างวันที่  11-15 
สิงหาคม 2561 
 -รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   
ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 -รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 -รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครัง้ที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 , การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 



 -รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- สวดมนต์แปล แบบผสม ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในงานสัปดาห์ 
หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ใน
ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2561 

-ตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใน งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 11-15 
สิงหาคม 2561 

-เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 11-15 
สิงหาคม 2561 

-รางวัลชมเชย โครงงานประวัติศาสตร์ มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              
ณ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เดือนกรกฎาคม  2561 วันที่  1  สิงหาคม  2561  น านักเรียนจ านวน  6  คน  
ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 , การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 , การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 การแข่งขนัมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 



-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-น านักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม รูปแบบสะเต็มศึกษา  
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 

-จัดโครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม “พัฒนาการพลังงานไทยสู่อนาคต” ในวันที่ 7 
กันยายน 2561 จากสถาบันวิทยาพลังงาน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

-น านักเรียน 6 คนน าเสนอโครงการพัฒนางายวิจัยเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
สิ่งแวดล้อม  รูปแบบสะเต็มศึกษา ในวันที่ 7  กันยายน 2561  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
อุบลราชธานี 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 การแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561   
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 การแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561   
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 , การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 



-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 การแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561   
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและจัดนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา  

-น านักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกลุ่มโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง ใน 
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล อ าเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี 

-น านักเรียนแข่งขันทักษะและจัดนิทรรศการ และวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่าย  
รายเข้าแข่งขัน  1. อ่านออกเสียง ได้รับรางวัลที่  2  ไปแข่งต่อระดับภาค  2. เปิดพจนานุกรม   
3. เขียนตามค าบอก  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 , การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  การแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนนารีนุกูล  วันที่  9 
พฤศจิกายน  2561 

-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนนารีนุกูล  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนนารีนุกูล  วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 
จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9 พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 , การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  
9 พฤศจิกายน 2561 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 , การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 , การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  
ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน
เตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียน
เตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 
จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 

-รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  การแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเตรียมอุดม
พัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 
 


