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ผลงานดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 
1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  
 -เป็นโรงเรียนโครงการ  To Be Number One  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ  โครงการ  
To Be Number One  ในสถานศึกษาระดับทอง  และได้เข้าร่วมประกวดระดับเพชรปีที่  2   

-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมในระดับพ้ืนที่  จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมให้คะแนนในพ้ืนที่ประเภท
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที 2 ปี 2562 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  2 มิถุนายน 2562 

-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดระดั บประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล สมาชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562 ประเภท ต้นแบบพร้อมการประเมิน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (ระดับ
มัธยมศึกษา ) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 

-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นเพชร ระดับประเทศ ปี 2563 ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2563 ณ 
จังหวัดขอนแก่น 
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

-โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า) ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
  -โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน เน้น วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562 
 -เป็นโรงเรียนที่มีการติดตามข้อมูลด้วยระบบ SMSS ในการมาเข้าเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

2)  ผลงานดีเด่นของผู้บรหิาร  
  -รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2562 จากหน่วยงานจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย   
  -รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประเภทผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 เนื่องในวัน
คร ูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ในวันที่ 16  มกราคม  2563  

 -ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 



 -ได้รับคัดเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 หรือ "ราช
ภัฏอุบลราชธานีเกมส์" จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11–20 มกราคม พ.ศ. 2562 

 -เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศกาบัดดี้  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 -เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด(หญิง) รุ่นอายุ ไม่เกิน 
18 ปี การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 มกราคม 2563  

-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาชักกะเย่อทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10-20  พ.ค. 2562 

-ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา วันส าคัญสากลโลก จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 -ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2562 หอประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ในวันที่  6  มกราคม พ.ศ. 2563 

-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้สอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  ในการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) สทศ. ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 
 

3)  ผลงานดีเด่นของครู  
 -ครูทุกคนมีความสามารถในจัดการเรียนการสอน ท าให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
o-net  2562  มีคะแนนเฉลี่ย 56.34 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 55.14 ในรายวิชาภาษาไทย 
ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563   
 -นางนวลนภา  บรรพตาธิ  ครูช านาญการพิเศษ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 9ณ ห้อง
ประชุมบุณยเกตุ  หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใน
วันที่  6  มกราคม พ.ศ. 2563  

 -นางสุกานดา  โคระรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ปีการศึกษา 2562  
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   

-ครูในโรงเรียนปทุมพิทยาคมจ านวน  6  คน คือ (นางพินพร  แก้วมีศรี , นางสุกานดา  โคระรัตน์ , นางสาว
ดรรชนี  ดอกดวง , นางนวลนภา  บรรพตาธิ , นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล , นายวราชัย  โคตรมงคล)  ได้รับรางวัล
ครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  โดยการบอกเล่าครูดีผ่านภาพถ่ายโครงการ “ครูดีจึงบอก
ต่อ” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562  
 -ครูในโรงเรียนปทุมพิทยาคมจ านวน 9 คน คือ (นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์ , นายสุรพล  กิจเกียรติ์          
นายสุพจน์  โสภาพล , นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม , นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร , นายวิษธร  แสงชาติ , นางสาววิชุดา  
เอกสุข , นายอ านวย  แก้วค า , นางสาวชวิศา  บุญเพ็ง , นายด ารง  สารีบุตร)  ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น     



ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ในวันที่ 16  
มกราคม  2563 

-ครใูนโรงเรียนปทุมพิทยาคมทุกคนมีระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน  และมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม .1- 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  12  ธันวาคม 2562 

-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2563 ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  กรมควบคุม
สุขภาพจิต  ในวันที่  29  มกราคม  2563 
 

4)  ผลงานดีเด่นของนกัเรียน  
  -คณะนักเรียนน าโดย นายพงษ์เพชร ลีลา และนักเรียนชาย/หญิงจ านวน 4 คน ได้เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ 
“2019  Global Leadership Camp Malaysia and Thailand  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หน่วยงานที่
จัด Fulbright American-Thailand Foundation ในระหว่างวันที่ 5 - 8  กันยายน 2562     
   -เด็กหญิงศิรินภา สายกนก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 12-14  ธันวาคม 2562 
 -นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมภาพยนตร์สั้น การแข่งขันระดับชั้น ม .1–ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน
วันที่  12-14  ธันวาคม 2562 
 -นางสาวธนพร  บุญสิทธ์ ประธานชมรม To Be Number One  และการประกวด To Be Number One 
ประเภทมาตรฐานต้นแบบ ปีการศึกษา 2562 พร้อมเป็นระดับเพชร 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม .1–
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  12-14  ธันวาคม 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ งที่ 69ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 



-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ใน
วันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ใน
วันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (การ
แต่งโคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น ม.
4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่     (การแต่ง
กาพย์ยานี11) ระดับชั้น ม.1 –ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 - นางสาวพิชญ์ณภัทร  ทองค า  ผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับเกียรติคุณ ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในวันที่ 27 ก.พ. 63 - 6 
มี.ค. 63  

 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29. ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ใน
วันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. ใน
วันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. 
ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29. ใน
วันที่  8-9 พฤศจิกายน 2562  



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณ  ของวิชาชีพครู  โดยการบอกเล่าครูดีผ่านภาพถ่ายตามโครงการ

จรรยาบรรณสู่ครูดี..เพ่ือเด็กด ีครูดีจึงบอกต่อ ปีการศึกษา 2562  

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ม.1 -3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์      (เอแม็ท) 
ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้เหรียญทอง ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ในการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(1-3) รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(1-3)  
ไดล้ าดับที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น    ม.1-3  
รางวัลเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-6 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 



 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ชั้น ม.4-6 
เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  ได้เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69      ปีการศึกษา 
2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 ได้เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-ม.6  ได้
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมสวดมนต์แปลไทย-อังกฤษ  ระดับชั้น ม.1- ม.6ได้

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  ได้รางวัลเหรียญทอง     งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมเพลงคุณธรรม  ได้รางวัลเหรียญทอง งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3  ได้

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3ได้

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6ได้รางวัล

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 -นักเรียนจ านวน 5 คน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ “2019 Global Leadership Camp Malaysia and Thailand  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  หน่วยงานที่จัด  Fulbright American-Thailand Foundation ในระหว่าง
วันที่  5 - 8  กันยายน 2562  
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ  Story Telling  ระดับชั้น ม.
4-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ  Skit Competition ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 



 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit Competition ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น  
ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69  ปีการศึกษา 2562 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ครูผู้ฝึกสอนกีฬา การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ประชาชนหญิง ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 17-21  กรกฎาคม  
2562 
 -ครูผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ “มรุกขนครเกมส์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  จังหวัดนครพนม  ในวันที่  19-29 พฤศจิกายน  2562 

-ครผูู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ ทีมหญิงนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์  ใน
วันที่  29  พฤศจิกายน  2562 

-ครผูู้ฝึกสอนกีฬาชนะเลิศกาบัดดี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี  รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 3  ณ  จังหวัดนครพนม  ในวันที่  15 มกราคม  2563  

-ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม “ค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น  

ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
 -ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น  ม.1-ม.3  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น   ม.4-ม.6  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น  ม.1- ม.3 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 


