เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูลสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2556)
ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ผู้บริหาร
นายกิตตินันท์ จันทร์สมบูรณ์
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ครู
1.นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์
2.นางจันทร์ศิริ ชูวา
3.นางชวนชม จันทร์สมบูรณ์
4.นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร
5.นางเงาแข ด้วงศรี
6.นางอัปสร ศรีอรุณ
7.นางสาวรัชนี ละว้า
8.นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
9. นางจันทร์วดี รักษ์อาจ
10.นางวาสนา หนูขาว
ครูและผู้บริหาร
1. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย
2. นายอภิชาต บุญไชย
3. นางสาวสนธยา แช่มนิล
4. นางปาณิศา บ่อทรัพทย์
5. นางทัศนา ใจภักดี
6. นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์
7. นายสกล ประกอบ
8. นางอัปสร ศรีอรุณ
9. นายสุบิน ติณภูมิ
10.นางวาสนา หนูขาว
11.นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
นายฐิติโชต ชูธัญญะ
นางเงาแข ด้วงศรี
นางจิตนา บุญชิต

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
8
เนื่องในวันครู ประจาปี
2556

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
8
เนื่องในวันครู ประจาปี
2556

หนึ่งแสนครูดี
ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน

คุรุสภา

ผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนระดับภาค

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม 310 ประเทศไทย

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี
11) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเรียงความคัดลายมือ ระดับ ม.
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

นางจิตนา บุญชิต

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเรียงความคัดลายมือ ระดับ ม.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

นายฐิติโชติ ชูธัญญะ

-ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี
11) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
63
-ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2กิจกรรมการแข่งขันการอ่าน
เอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63
-กรรมตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันการ
กล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

กรมอนามัยจังหวัด
กาญจนบุรี

การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชนระดับภาค

สโมสรไลออนส์สากล
ภาครวม 310
ประเทศ

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางเงาแข ด้วงศรี

นางทัศนา ใจภักดี

งานและโครงการดีเด่น
งานอนามัยโรงเรียน
นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ
1. ด.ญ.ราตรี ครุฑเครือ
2. ด.ญ.มัณฑนา พุทธา
3. ด.ญ.ดารารัตน์ อานวยทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ
1. ด.ญ.ราตรี ครุฑเครือ
2. ด.ญ.กมลชนก พึงประสพ
3. ด.ญ.สรัญญา คล้ายแค
4. น.ส.จีรารัตน์ กาญจนไตรภพ

กิจกรรมแต่งกลอนสด
กิจกรรมแต่งกลอนสด
กิจกรรมแต่งกลอนสด
กิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

กลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอน
ปลาย จังหวัด
กาญจนบุรี

นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ
ด.ช.อนนต์ พวงเงิน
ด.ญ.ธิดา ไข่หวาน
ด.ญ.กมลชนก พึงประสพ
ด.ญ.ราตรี ครุฑเครือ
น.ส.วรรณวิศา ประสานศรี
น.ส.พัชรินทร์ กิตติมหาธรรม
นายพนาวัฒน์ เอี่ยมสะอาด
น.ส.อาทิยา พลายแก้ว

-รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง
สานักงานเขต
(กาพย์ยานี11) ระดับ ม.1-3
พื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63
มัธยมศึกษา เขต
-รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง
8
(กาพย์ยานี11) ระดับ ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
-รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือระดับ
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
เรียงความและ คัดลายมือระดับ
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
-รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) ระดับ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
- รางวัลระดับได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการแต่งบทร้อย
กรอง (อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63
-รางวัลระดับได้เข้าร่วม รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ประเภท
นักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์
และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
นายประพันธ์ กล้าสืบการ
นายปิยพันธ์ หมอนวด
นายธารเทพ ชมสาคร
น.ส.เจนจิรา แก้วศรีเมือง
นายพนาวัฒน์ เอี่ยมสะอาด
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ดีเด่น ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.มันฑนา พุทธา
ด.ญ.ราตรี ครุฑเครือ
ด.ช.ถิรายุ สุริยธน
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ดีเด่น ระดับ ม.ปลาย
นายธารเทพ ชมสาคร
น.ส.เจนจิรา แก้วศรีเมือง
น.ส.จีรารัตน์ กาญจนไตรภพ
นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงสุดในปี
การศึกษา 2556 ม.ต้น
ด.ญ.มัณฑนา พุทธา
ม.ปลาย
น.ส.เจนจิรา แก้วศรีเมือง
แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
63 ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัด
ครูผู้ฝึกซ้อม นายสุริยะ บินซอและฮ์
นักเรียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรวงษ์ตุ้ม
2. เด็กชายกฤษณพงษ์ พานแก้ว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

-ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน
-รองประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน
-ประธานชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
-ประธานชุมนุมสื่อสารมวลชน
-ประธานชมรมอิ่มบุญ
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.97
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.83

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

โรงเรียน

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.81

ผลคะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) สูงสุดในปีการศึกษา
2556 ระดับ ม.ต้น

โรงเรียน

ผลคะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) สูงสุดในปีการศึกษา
2556 ระดับ ม.ปลาย

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3
ได้รับรางวัลในระดับเข้าร่วม อันดับ 4

สพม.8

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
นักเรียน
1. เด็กชายศิวกร เกตุสวาสดิ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ เหมือนหงส์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์
ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

สพม.8

ครูผู้ฝึกสอน
นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
นักเรียน
1. นายปิยณัฐ บุญนราพิทักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์
ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยะ บินซอและฮ์
นักเรียน
1. เด็กชายชาคริต ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายสมชาย หงสาวดี

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ได้รับรางวัลในระดับเข้าร่วม อันดับ 4

ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยะ บินซอและฮ์
นักเรียน
1. นายปฐมพร ปานขาว
2. นางสาวอภิวันท์ พลายแก้ว

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก คอมพิวเตอร์ ม.4-6
ได้รับรางวัลในระดับเข้าร่วม อันดับ 4

ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทอง
นักเรียน
1. เด็กชายนนทพัทธ์ ทรัพย์สิน
2. เด็กชายพรชัย แซ่ตัน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-3 ได้รับรางวัลในระดับเข้าร่วม อันดับ 5

ประเภท
ครูผู้ฝึกซ้อม
นายจรัญ มูลจันทร์
นักเรียน
1. เด็กหญิงศิริพร แซ่ตัน
2. เด็กชายวัฒนา มีเย็น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6
ครูผู้ฝึกซ้อม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทอง
นักเรียน
1. นายพรหมภพ เหมือนมิ่ง
2. นายชินพัฒน์ แก้วกุล
ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
นักเรียน

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 5

1. นายอภิสิทธิ์ พาสูงเนิน
2. นางสาวกมลฉัตร พุ่มเทียน

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
นักเรียน

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 5

1. นายอภิสิทธิ์ พาสูงเนิน
2. นางสาวกมลฉัตร พุ่มเทียน

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
นักเรียน
1. นายจิรายุ จินดา
2. นายเสฏฐวุฒิ สามเพชรเจริญ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 4

สพม.8

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
นักเรียน
1. นายปิยะพันธ์ หมอนวด
2. นายพลากร วงศ์คเชนทร์
3. นางสาววนิดา เลิศศักดิ์ศรีสกุล

การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
นักเรียน
1. นายกิตติพงษ์ เล้าอรุณ
2. นางสาวธิติกาญจน์ จินดา

การแข่งขันการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
นักเรียน
1. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์กลาง
2. เด็กชายณัฐกฤษณ์ เซี่ยงฉิน
3. เด็กชายบรรณสรณ์ ผิวทองดี

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุริยะ บินซอและฮ์นักเรียน
1. นายอนวัฒน์ เสนารักษ์
2. นายจุลดิศ ปานกลาง
3. นายอิทธิฤทธิ์ เกิดประดับ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวรัชนี ละว้า การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
รางวัลชมเชย
นักเรียน 1. นายณฐกร ปิยรัตน์
2. นายวีรพงศ์ ดาริห์

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกซ้อม นางเนตรดาว นิลเพ็ชร การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
นักเรียน เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญเล็ก
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6
ครูผู้ฝึกซ้อม นายนคร เรืองศรี
นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์
นักเรียน
1. เด็กหญิงดารารัตน์ อานวยทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา สมรูป
3. เด็กหญิงโสภิดา บุญจง

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุพรรษา พลเสน
นักเรียน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์ สืบแจ้ง
2. เด็กชายวีรเทพ สุนทรโอวาท
3. เด็กชายอนุชา จงเจริญถาวรกุล

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสมพร ผาดา
นักเรียน 1. นางสาวจุไรรัตน์ ทิมทอง
2. นายธารเทพ ชมสาคร
3. นายมนัสนันท์ คาทวี
4. นางสาวรัชนีกร จงเจริญถาวรกุล
5. นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม นางจิตนา บุญชิต
นักเรียน เด็กหญิงกมลชนก พึงประสพ

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5

ครูผู้ฝึกซ้อม นางทัศนา ใจภักดี
นักเรียน
นางสาววรรณวิศา ประสานศรี

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ
ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพม.8

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อม นายสุบิน ติณภูมิ
นักเรียน นายกรรชัย กล้วยหอม

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ

สพม.8

ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์วดี รักษ์อาจ
นักเรียน 1. นางสาวชุติมา เหตะโยธิน
2. นางสาวณัฐนันท์ ชานาญ
3. นายทศพล ฤกษ์สาเร็จ
4. นายปรัชญา สงวนศักดิ์
5. นายพิทยากร รัตนวรรณ
6. นายพิเชษฐ์ เมืองเก่า
7. นางสาววริยา ช้างเพชร
8. นางสาวอาภาภรณ์ เสนาบุตร

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์วดี รักษ์อาจ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นักเรียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา เที่ยงตรง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์ พุทธชู
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)
3. เด็กหญิงชุติมา ม่วงบังยุง
4. เด็กหญิงนิรชา ภูดีทิพย์
5. เด็กหญิงมาธวี เปียสนิท
6. เด็กหญิงสุภาษิณี ศรีทอง
7. เด็กหญิงสุมิตรา โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสุวนันท์ วัลลา
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาวปาณิศา บ่อทรัพย์
2. นางสาวพิชานันท์ จันทมัด
นักเรียน 1. เด็กชายณัฐกร สกุลเพ็ชร
2. เด็กหญิงบุญญิสา ภูบาล

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
(ได้ไปต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพิชานันท์ จันทมัด
นักเรียน นายประพันธ์ กล้าสืบการ

การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

สพม.8

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย
2. นายพจนะ ศรีวิริยะ
นักเรียน 1. เด็กหญิงวีรยา เมืองเก่า
2. เด็กหญิงสรัญญา คล้ายแค

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางภาวิณี เพชรสุวรรณ
2. นายสกล ประกอบ
นักเรียน 1. นายปฏิภาณ เมืองเก่า
2. นางสาวสุภาภรณ์ ปิยรัตน์

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์
นักเรียน นางสาวลักขณา ใบบัว

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร
นักเรียน นายจักริน แดงโสภา

การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางพนาไพร ศิริรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์
นักเรียน
1. นายธนวัฒน์ เอี่ยมสาอาง
2. นายภาคภูมิ วิเศษสิงห์
3. นายอาทิตย์ มั่นทัน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 5

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายฐิติโชต ชูธัญญะ
2. นางเงาแข ด้วงศรี
นักเรียน 1. เด็กหญิงธิดา ไข่หวาน
2. เด็กชายอนนท์ พวงเงิน

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 6

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสิริยากร เลิศล้า
นักเรียน 1. เด็กหญิงกมลชนก แสงไฟ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1

สพม.8

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายสุบิน ติณภูมิ
นักเรียน
1. เด็กหญิงวรัญญา บุตรวังหิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์
2. นางสาวพิชานันท์ จันทมัด
นักเรียน
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงน้าฝน เซี่ยงฝุง
3. เด็กหญิงปาริชาติ บุญริทธิ์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2)
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสริตา ดาบแก้ว
นักเรียน
นางสาวสุชาดา วงศ์คเชนทร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 4

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสาวรัชนี ละว้า
2. นางวาสนา หนูขาว
นักเรียน 1. เด็กชายถิรายุ สุรยิ ธน
2. เด็กหญิงน้าทิพย์ สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอัญชลี เทียนชัย

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 7

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสิริยากร เลิศล้า
นักเรียน เด็กหญิงปาลิตา หมื่นอาจ

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสิริยากร เลิศล้า
นักเรียน เด็กหญิงสุพัตรา ม่วงสีเสียด

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสิริยากร เลิศล้า
นักเรียน 1. เด็กชายฉัตรชัย แช่มช้อย
2. เด็กหญิงปาริชาติ ปานสุวรรณ

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 5

สพม.8

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์
2. นางสุประวีณ์ พัทธ์วงศ์
นักเรียน 1. นายอภิชัย บุญชู
2. นางสาวอัจฉรียา อ่อนศรี

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
นักเรียน เด็กหญิงมัณฑนา พุทธา

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 7

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา
นักเรียน
นางสาวกุลิศรา เถากระโทก

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 4

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา
นักเรียน
นายนิธิพัฒน์ ช่วยชุ่ม

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 5

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสมใจ พูนนาเภา
นักเรียน เด็กชายดนุพล ธรรมจง
เด็กชายวรพจน์ เทพสุรินทร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 6

ประเภท
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
นักเรียน
นางสาวจีรารัตน์ กาญจนไตรภพ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

สพม.8
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 5

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา
นักเรียน เด็กหญิงพวงทอง สังข์แก้ว

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 4

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา
นักเรียน นายภาณุวัฒน์ ใบสงวนพร

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสริตา ดาบแก้ว
นักเรียน เด็กหญิงผริตา ผาสุข

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน อันดับที่ 5

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์วดี รักษ์อาจ
นักเรียน 1. นางสาวชุติมา เหตะโยธิน
2. นางสาวณัฐนันท์ ชานาญ
3. นายทศพล ฤกษ์สาเร็จ
4. นายปรัชญา สงวนศักดิ์
5. นายพิทยากร รัตนวรรณ
6. นายพิเชษฐ์ เมืองเก่า
7. นางสาววริยา ช้างเพชร
8. นางสาวอาภาภรณ์ เสนาบุตร

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5

สพฐ.

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์วดี รักษ์อาจ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นักเรียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา เที่ยงตรง
รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 24
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์ พุทธชู
3. เด็กหญิงชุติมา ม่วงบังยุง
4. เด็กหญิงนิรชา ภูดีทิพย์
5. เด็กหญิงมาธวี เปียสนิท
6. เด็กหญิงสุภาษิณี ศรีทอง
7. เด็กหญิงสุมิตรา โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสุวนันท์ วัลลา
ครูผู้ฝึกซ้อม นายนคร เรืองศรี
นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์
นักเรียน
1. เด็กหญิงดารารัตน์ อานวยทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา สมรูป
3. เด็กหญิงโสภิดา บุญจง

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 44

ครูผู้ฝึกซ้อม นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
นักเรียน 1. นายกิตติพงษ์ เล้าอรุณ
2. นางสาวธิติกาญจน์ จินดา

การแข่งขันการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4

ครูผู้ฝึกสอน นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
นักเรียน 1. นายปิยณัฐ บุญนราพิทักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
คอมพิวเตอร์ ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 29

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพิชานันท์ จันทมัด
นักเรียน นายประพันธ์ กล้าสืบการ

การแข่งขัน A Math
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 18

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพฐ.

