สรุปผลการไดรับเกียรติบัตร โล รางวัล ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประจําปการศึกษา 2557
ที่

วัน เดือน ป

รายการ

หนวยงานที่จัด/มอบ

1. 2 ธ.ค. 2557 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ไดรับรางวัลดีเดนดานคุณธรรม และ
จริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเดนดาน
คุณธรรม และจริยธรรม

ธนาคารออมสินรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. 9 ธ.ค. 2557 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบโล
และเกียรติบัตรใหแกโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม
จากการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคารบอนต่ํา
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย กรุงเทพฯ

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

3. 5 ม.ค. 2558

ธนาคารออมสิน
สาขาหนองกี่

ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่ มอบโลรางวัลดีเดน
สายสามัญศึกษาใหแกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ในการประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการออม
ใหไว ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
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สรุปผลการไดรบั เกียรติบตั ร โล รางวัล ของผูบ ริหาร และครูโรงเรียนหนองกีพ่ ิทยาคมประจําปการศึกษา 2557
ผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม ไดรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ประจําปการศึกษา
2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกีพ่ ิทยาคม โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกาธิการ ใหเกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัล ดังนี้
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
1. นายอุเทน ระวะใจ ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ระดับ ม.ปลาย ประจําปการศึกษา 2557
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
1. นางรัชนี บอกประโคน ครู กลุมสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. นางพรพรรณ อาภรณพงษ ครู กลุมสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รางวัลครูดเี ดน
1. นางอัมพร บุญชัยสุข ฝายบริหาร
2. นายฉลวย สงเสริม ครู กลุมสาระฯ ภาษาไทย
3. นางจิรภัทร ยันละหา ครู กลุมสาระฯ ภาษาไทย
4. นางศุภลักษณ ไชยชนะ ครู กลุมสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
5. นางสาวสายสุนีย ศรีทองสุข ครู กลุมสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
6. นางวนัสนันท บัวชุม ครู กลุมสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7. นายสําราญ บัวชุม ครู กลุมสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
8. นางสาวผกามาศ อาญาเมือง ครู กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
9. นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม ครู กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
10. นางสาวชุดารัตน นวมจิตร ครู กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
11. นางสาวภาสินี สุทธิธรรม ครู กลุม สาระฯ วิทยาศาสตร
12. นางกรรณิการ เลิศกระโทก ครู กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
13. นางอาภาพร พระพาตะนันท ครู กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
14. นางทิพวัลย ลุนพรม ครู กลุมสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา
15. นายวราวุฒิ เหลาจินดา ครู กลุมสาระฯ ศิลปะ
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สรุปผลการไดรับเกียรติบัตร โล รางวัล ของนักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประจําปการศึกษา 2557
ประเภทนักเรียน
1. 9 - 12 พ.ค. 2557 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม เขารวมการแขงขันแบดมินตันรายการ
Badminton Kumpoo-Zuenwan Ubon open 2014 จัดโดย ซืนวานรวมกับชมรมแบดมินตันอุบลราชธานี
ณ สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองวารินชําราบอุบลราชธานี นางสาวชลิดา มากชุมแสง ม.6/2 และเด็กหญิงกรธิชา
บัวชุม 3/10 ไดรับรางวัลที่ 3 ประเภทหญิงคู รุนอายุ 18 ป ผูฝกสอน ครูสาํ ราญบัวชุม และครูวนัสนันท บัวชุม
2. 6 – 16 ก.ค. 2557 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43

บุรรี ัมยเกมส” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ไดรับรางวัลดังนี้
รายการแขงขัน
แบดมินตัน ทีมหญิง

ผลการแขงขัน
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ฟุตบอลหญิง ประเภท
ประชาชนทั่วไป
กีฬาวูซู รุนน้ําหนัก
52 กก.

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน
ด.ญ.ทวีติยา มากชุมแสง ม.3/5 ครูสําราญ บัวชุม
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม ม.3/10
ครูวนัสนันท บัวชุม
น.ส.ชลิดา มากชุมแสง ม.6/2
ครูกุหลาบ แสนจันทร

หมายเหตุ

เปนตัวแทน
เขาแขงขัน
ระดับประเทศ
น.ส.กรกนก พวงทอง ม.5/9
ครูสมพร ไชยจักร
“นครราชสีมาเกมส”
9 - 19 ธ.ค. 2557
3. 6 – 16 ก.ค. 2557 นักกีฬาฟุตบอลหญิง ไดรางวัลชนะเลิศ เปนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย เขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครัง้ ที่ 36 เชียงรายเกมส (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาที่ 3)
ผูฝกสอน ครูกุหลาบ แสนจันทร
4. 29 ก.ค. 2557 นักเรียนเขารวมการแขงขันเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติในงาน
“ภาษาไทยใตรมพระบารมี” จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมกีฬา และการทองเทีย่ วกรุงเทพมหานคร รวมกับสโมสร
ยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป ณ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัล ดังนี้
- นางสาวณัฐฐิชา นุการรัมย นายจักรพันธ สุดหอม นางสาวอังศุมาลี กลมกลาง นักเรียนชั้น ม.5/1
นางสาวเปรมฤทัย คลังกูล ม.6/1 ไดรับรางวัลชมเชย ในการแขงขันตอบปญหาสนุกกับภาษาไทย
5. 15 ส.ค. 2557 ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแขงขันรอยกรองชิงโลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําป 2557 กลุมสาระฯ ภาษาไทย ไดสง นักเรียนเขารวมการแขงขัน ไดแก นายนันทวัฒน ทองดี
นายจักรพันธ สุดหอม น.ส.นิรัชพร ภูวงศ นางสาวอังศุมาลี กลมกลาง ม.5/1 และนายธีรพงศ สายทรัพย ม.6/1
ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลชมเชย ผูฝกสอน ครูฉลวย สงเสริม ครูธันววดี สุรสรรคสิริ

6. 21 ส.ค.2557 นักเรียนเขารวมการประกวดกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติประจําป 2557 ผลการแขงขันปรากฏวา นายนันทวัฒน ทองดี นายจักรพันธ
สุดหอม และน.ส.นิรัชพร ภูวงศ ม.5/1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยสมาคมนักกลอน
แหงประเทศไทยรวมกับหนังสือพิมพสยามรัฐ และคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฝกสอนโดย นายฉลวย สงเสริม นางสมพร จิตตคง
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7. 4 ก.ย. 2557 สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศลิ ป รวมกับสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร จัดงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี”ครัง้ ที่ 37 ณ ศูนยเยาวชน(ไทย-ญี่ปุน)ดินแดง
กลุมสาระฯภาษาไทย สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ไดรบั รางวัลดังนี้
- การแตงบทรอยกรองประเภทเดีย่ วระดับมัธยมศึกษาตอนตน ด.ญ.พรธีรา สุธรรม ม.2/10 ไดรางวัลชมเชย
พรอมเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบตั ร ผูฝกสอน ครูสมพร จิตตคง
- การแตงบทรอยกรองประเภทเดีย่ วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนันทวัฒน ทองดี ม.5/1 ไดรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

และในงานเดียวกันนี้ไดมีพิธีเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรใหแกนกั เรียนที่ผานโครงการเพชรยอด
มงกุฎรอยกรองรุนที่ 8 นักเรียนของโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม ไดแก นายนันทวัฒน ทองดี ม.5/1 ไดอันดับ 1
ไดรับเชิดชูเกียรติเปนเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง ประจําป 2557 ไดรับถวยเกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล
2,000 บาท และพวงมาลัยจาก พ.ต.อ.วิวัฒน ศิริสุนทร ประธานกลุม K กรุป และอาจารยนารถกิตติ
วรรณกร ประธานสโมสรยุวกวี นายกสมาคมเทพศรีกวีศิลป น.ส.นิรัชพร ภูวงศ ม.5/1 ไดอันดับที่ 8 ไดรับ
เกียรติบัตร ผานการพัฒนาเขียนบทรอยกรอง และเงินรางวัล 1,000 บาท ผูฝกสอน ครูฉลวย สงเสริม
ครูสมพร จิตตคง
8. 7 - 9 ต.ค. 2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจําปการศึกษา 2557 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 “สุดยอดมัธยมบุรรี ัมย กาวนําสูสากล 56”
โรงเรียนสงนักเรียนเขารวมการประกวด แขงขันรายการตาง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
จังหวัดครัง้ ที่ 64 ประจําป 2557 ผลการแขงขันมีดังนี้
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ

ผลการแขงขัน
3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง เขารวม 1 รายการ
2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง เขารวม 1 รายการ
2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

ศิลปะ

12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
4 เหรียญทองแดง
สุขศึกษา และพลศึกษา 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
การงานอาชีพ
10 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
และเทคโนโลยี
2 เหรียญทองแดง เขารวม 1 รายการ
ภาษาตางประเทศ
4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง เขารวม 5 รายการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
รวม

45 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน
11 เหรียญทองแดง เขารวม 8
รายการ

สรุป
รวม 9 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
1 รายการ
รวม 7 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
2 รายการ
รวม 4 เหรียญ
รวม 10 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
1 รายการ
รวม 22 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
7 รายการ
รวม 2 เหรียญ
รวม 14 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
5 รายการ
รวม 9 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
2 รายการ
รวม 3 เหรียญ ไปแขงตอระดับภาคฯ
2 รายการ
รวม 81 เหรียญ
ไปแขงตอระดับภาคฯ 20 รายการ
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9. 9 - 18 ต.ค. 2557 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 3 เชียงรายเกมส (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาที่ 3) ณ จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2557
ปรากฏผลการแขงขันดังนี้
รายการแขงขัน
ผลการแขงขัน
แบดมินตัน หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เดี่ยว
แบดมินตัน ชายเดี่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2
แบดมินตัน หญิงคู
รองชนะเลิศอันดับ 1
ฟุตบอลหญิง
รุนอายุไมเกิน 18 ป

ชนะเลิศ

ผูเขาแขงขัน
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม ม.3/10
ด.ช.นันทวัฒน ขุมทอง ม.3/2
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม ม.3/10
น.ส.ชลิดา มากชุมแสง ม.6/2
ทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิง

ผูฝกสอน
ครูสําราญ บัวชุม
ครูวนัสนันท บัวชุม

ครูกุหลาบ แสนจันทร

หมายเหตุ
เปนตัวแทน
ไปแขงขันตอ
ในะดับ
ประเทศที่
จ.เชียงราย

10. 1 พ.ย. 2557 นายชวิศ สีหานาม ม.6/8 เขารวมการแขงขันสุนทรพจน และทักษะภาษาจีนระดับโลก
โครงการสะพานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 ทีเ่ มืองคุนหมิง และเมืองปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานความคิดสรางสรรค ประเภทบุคคล รางวัลชมเชยประเภททีม และคะแนน
โหวตยอดเยีย่ ม อันดับ 4 ของโลก
11. 5 พ.ย. 2557 นายนันทวัฒน ทองดี ม.5/1 เขารวมโครงการประกวดขอเขียนแรงบันดาลใจจาก
หนังสือ “ชีวิตใหม 2” ทัง้ รอยแกว และรอยกรอง จัดโดยมูลนิธิอมตะ มีผสู งผลงานเขาประกวดกวา 500 สํานวน
ผลการประกวด ไดรับรางวัลชมเชย ไดโลเกียรติยศ และเช็คเงินสด 4,750 บาท โดยรับรางวัลจากคุณวิกรม
กรมดิษฐ ประธานมูลนิธิอมตะ ณ เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพ
ฝกสอนโดย ครูฉลวย สงเสริม และครูสมพร จิตตคง
12. 21 พ.ย. 2557 นายนันทวัฒน ทองดี นายจักรพันธุ สุดหอม และนางสาวปณิตา สารคาม ม.4/1
ไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมการแขงขันประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน
ประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 “รอยกวีเฉลิมพระเกียรติ” ณ หอประชุมโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
อ.แสวงหา จ.อางทอง จัดโดยสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทยจังหวัดอางทอง อําเภอแสวงหา และสภาวัฒนธรรม
อําเภอแสวงหา ฝกสอนโดย ครูฉลวย สงเสริม
13. 22 พ.ย. 2557 นายนันทวัฒน ทองดี ม.5/1 ไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมการแขงขันแตงบท
กลอน ประเภทบุคคล คัดเลือกตัวแทนภาค เพื่อเปนตัวแทนแขงขันตอระดับประเทศ โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับสโมสรไลออนสสากล ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝกสอนโดย ครูฉลวย สงเสริม
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14. 17 – 29 พ.ย. 2557 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 31
“จันทบุรีเกมส” คัดเลือกตัวแทนภาค 3 ที่จงั หวัดมุกดาหารไดรบั รางวัลดังนี้
ประเภท

ผูแขงขัน

ผลการ
แขงขัน
น.ส.มินตรา มาทะเล ม.3/6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1

กีฬาวูซู ประเภท
ประลองยุทธ
รุนน้ําหนักไมเกิน
52 กิโลกรัม
กีฬาฟุตบอลหญิง
ทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิง
รุนอายุไมเกิน 17 ป
แบดมินตันหญิง
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม ม.3/10
เดี่ยว

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ผูฝกสอน

หมายเหตุ

ครูกุหลาบ แสนจันทร เปนตัวแทนภาค 3
ไปแขงขันตอ
ระดับประเทศที่
จ.จันทบุรี
ครูสําราญ บัวชุม
ครูวนัสนันท บัวชุม

15. 27 - 29 พ.ย. 2557 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เขารวมการแขงขันกีฬาสหวิทยาเขตหนองกี่
ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม นักกีฬาที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนสหวิทยาเขตหนองกีเ่ ขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2557 “ลํามาศเกมส” ในวันที่ 8 – 24 ธ.ค. 2557 มีดงั นี้ ฟุตบอล
รุน 14 ป ชาย, ฟุตบอลหญิง, ฟุตซอลหญิง, ฟุตซอล รุน 16 ป และ 18 ป ชาย, วอลเลยบอลชายหาด รุน 14 ป
ชาย, ปงปอง รุน 14 ป ชายเดี่ยว และชายคู, ปงปองรุน 16 ป ชายคู, ปงปองรุน 18 ป ชาย (เดีย่ ว) และชาย (คู),
ปงปองหญิงเดีย่ วทุกรุน, เปตอง รุน 14 ป หญิง 16 ป หญิง, วิง่ 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร ชาย และหญิง
รุนอายุ 14 ป, วิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร ชาย รุนอายุ 16 ป, วิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร
1,500 เมตร ชาย รุนอายุ 18 ป, วิง่ 1,500 เมตร หญิง รุนอายุ 18 ป, ทุมน้ําหนักชาย, ทุมน้ําหนักหญิง ขวางจักร
ชาย ขวางจักรหญิง รุนอายุ 14 ป, กระโดดไกลชาย รุนอายุ 16 ป, พุง แหลนชาย รุนอายุ 18 ป
16. 9 - 11 ธ.ค. 2557 นักเรียนเขารวมการประกวดแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 64
ประจําปการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร และไดรบั รางวัลดังนี้
กลุมสาระฯ
รายการ
คณิตศาสตร คิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ม.4 - ม.6
สังคมศึกษาฯ เพลงคุณธรรม ม.4 – ม.6
ภาษาไทย

การเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ

ผลการแขงขัน
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
เหรียญทองแดง ด.ช.พิชญากร กองเกิด
ไดเขารวม
น.ส.ทัตพร อินทรีย
การแขงขัน
เหรียญทอง น.ส.ณัฐฐินี เจริญดี น.ส.นภาพร พิมานรัมย
น.ส.ยุวดี พวงกระโทก น.ส.ศุภลักษณ ลีลงบับ
น.ส.อาภัสรา หลาสูงเนิน
เหรียญทอง น.ส.อรยา บูรณะ

ผูฝกสอน
ครูพรทิพย แสนจันทร
ครูสุธาสินี สิงหประโคน
ครูรัชนี บอกประโคน
ครูพรพรรณ อาภรณพงษ
ครูจิรภัทร ยันละหา
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กลุมสาระฯ
ศิลปะ

การงาน
อาชีพฯ

รายการ
วงดนตรีลูกทุง
ประเภททีม ข ม.1 – ม.6

ผลการแขงขัน
เหรียญทอง

ขับรองเพลงไทยลูกทุง
ชาย ม.4 - ม.6
ขับรองเพลงไทยลูกกรุง
หญิง ม.1 - ม.3
ขับรองเพลงไทยลูกกรุง
หญิง ม.4 - ม.6
ขับรองเพลงสากล
ชาย ม.1 - ม.3
ขับรองเพลงสากลหญิง
ม.1 - ม.3
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ชาย ม.4 - ม.6
แปรรูปอาหาร ม.1 – ม.3

เหรียญเงิน

นายจักริน เส็งนา

ผูฝกสอน
ครูมนพ กึมรัมย
ครูวราวุฒิ เหลาจินดา
ครูสมหมาย ชนพิมาย
ครูฆองเสฏฐวุฒิ ธานี

เหรียญทอง

ด.ญ.จิราภรณ ศรีชุมพล

ครูกรกฎ ลัทธิ

เหรียญทอง

น.ส.นันญารัตน อินทรนอก

เหรียญทอง

ด.ช.ลาภยศ สุขอวน

เหรียญทอง

ด.ญ.ชฎาพร ศรีหินกอง

แปรรูปอาหาร ม.4 – ม.6

กลุมสาระฯ
ภาษา
ตางประเทศ
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

ประดิษฐของใชจาก
วัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
แกะสลักผักผลไม
ม.1 – ม.3
แกะสลักผักผลไม
ม.4 – ม.6
รายการ
พูดภาษาญี่ปุน ม.4 – ม.6
พูดภาษาจีน ม.4 – ม.6
สภานักเรียน ม.1 – ม.6
หนังสือเลมเล็ก ม.1 – ม.6

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
คณะวงดนตรีลูกทุง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

เหรียญทองแดง นายอภิเชษฐ สีหนองโคตร
เหรียญทอง

ด.ญ.ธนาภรณ โพธิ์ทา ด.ญ.ฤทัย ทิพยรมย
ด.ญ.อินทิรา บุญรวม
เหรียญทอง น.ส.จันจิรา คุณแผน น.ส.ชญานี สุภารักษ
น.ส.อัญชลี เสรักษา
เหรียญทอง ด.ช.ยศกร ปราบภัย ด.ช.วสันต ชื่นสําโรง
ด.ญ.ศศิธร มณีภาค
เหรียญทอง ด.ญ.กันยารัตน ทองบอ ด.ญ.จิราภรณ โสภา
ด.ญ.วิไล บุญสมศรี
เหรียญทอง น.ส.ธัญญารัตน ถินกระโทก น.ส.นิษฐา ฉิมจารย
น.ส.ประกายดาว ทิศกระโทก
ผลการแขงขัน
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ไดเขารวม
น.ส.สุจิตรา แกวศรีนวล
การแขงขัน นายชวิศ สีหานาม
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

คณะกรรมการสภานักเรียน
น.ส.กาญจนา บุญลอม น.ส.วรสิริ คําไมตรีวุฒิกุล
น.ส.สุลักขณา บรรดาศักดิ์

ครูบุปผา โชยรัมย
ครูอภิญญา ยงศิริ
ครูสายสุนีย ศรีทองสุข
ครูประเสริฐ กลาวรัมย
ครูศุภลักษณ ไชยชนะ

ผูฝกสอน
ครูน้ําออย เจียมรัมย
Ms.Wang dao
ครูปาริฉัตร โพธิกุล
ครูธนวิชญ ไรนา
ครูวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์

8
17. 12 – 24 ธ.ค. 2556 นักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป 2557 “ลํามาศเกมส” ปรากฏผลดังนี้
ลําดับ
รายการ
ที่
1. แบดมินตัน
2. ประเภทเดี่ยว
3.
4.
5.
6. แบดมินตัน
ประเภทคู
7.

ประเภท

ผลการแขงขัน

อายุไมเกิน 14 ป ชาย
อายุไมเกิน 14 ป หญิง
อายุไมเกิน 16 ป หญิง
อายุไมเกิน 18 ป หญิง
ไมจํากัดอายุชาย
อายุไมเกิน 14 ป ชาย

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

อายุไมเกิน 16 ป ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 1

8.

อายุไมเกิน 14 ป หญิง

ชนะเลิศ

9.

อายุไมเกิน 16 ป หญิง

ชนะเลิศ

10.

ไมจํากัดอายุหญิง

รองชนะเลิศอันดับ 1

อายุไมเกิน 14 ป

ชนะเลิศ

12.

อายุไมเกิน 16 ป

รองชนะเลิศอันดับ 1

13.

ไมจํากัดอายุ

ชนะเลิศ

อายุไมเกิน 18 ป ชาย
อายุไมเกิน 18 ป หญิง
อายุไมเกิน 14 ป ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1

อายุไมเกิน 16 ป หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

ผูเขาแขงขัน

18.
19.
20.

ฟุตบอล
ฟุตซอล
ฟุตบอล

หญิง
หญิง
อายุไมเกิน 14 ป ชาย

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.นันทวัฒน ขุมทอง
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม
ด.ญ.ทวีติยา มากชุมแสง
น.ส.ชลิดา มากชุมแสง
นายพิชุตม พันธศรี
ด.ช.นันทวัฒน ขุมทอง
ด.ช.เอกลักษณ ประโพเทติ
ด.ช.ธนภัทร ผูมสี ัตย
ด.ช.ภูวดล กวนกระโทก
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม
ด.ญ.นวพรรษ พรมมาแสง
ด.ญ.มริสสา เทียบพล
ด.ญ.ทวีติยา มากชุมแสง
น.ส.ชลิดา มากชุมแสง
น.ส.สุกัญญา บุญนาค
ด.ช.นันทวัฒน ขุมทอง
ด.ญ.กรธิชา บัวชุม
ด.ช.ธนภัทร ผูมสี ัตย
ด.ช.ภูวดล กวนกระโทก
นายพิชุตม พันธศรี
น.ส.ชลิดา มากชุมแสง
นายธนวรรธน สิมาจารย
น.ส.สุณิสา หนองพงษ
นายเอกภพ ธาตะนะ
นายยุทธการ อิ่นออย
น.ส.เบญจวรรณ แจมกระโทก
น.ส.พรพิมล ขอสวาง
ทีมฟุตบอลหญิง น.พ.
ทีมฟุตซอลหญิง น.พ.
ทีมฟุตบอลชาย น.พ.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

วอลเลยบอลชายหาด
ทุมน้ําหนัก

อายุไมเกิน 14 ป ชาย
อายุไมเกิน 14 ป ชาย
อายุไมเกิน 14 ป หญิง
อายุไมเกิน 14 ป ชาย
อายุไมเกิน 14 ป หญิง
อายุไมเกิน 18 ป ชาย
น้ําหนักไมเกิน
42 กก. หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ทีมวอลเลยบอลชายหาดชาย น.พ.
ด.ช.สืบสกุล คะรุณรัมย
ด.ญ.ตราเงิน รามสูงเนิน
ด.ช.สืบสกุล คะรุณรัมย
ด.ญ.ตราเงิน รามสูงเนิน
นายนันทวัฒน คงอุน
น.ส.ชฎาพร มีสิทธิ์

11.

14.
15.
16.

แบดมินตัน
ประเภทคูผสม

เทเบิลเทนนิส
ประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส
ประเภทคู

17.

ขวางจักร
วิ่ง 1,500 เมตร
มวยสากลสมัครเลน
รุน เปเปอรเวท

ผูฝกสอน
ครูสําราญ บัวชุม
ครูวนัสนันท บัวชุม

ครูพิกุลแกว นวลวรรณ
ครูกรณิกา กันทะมา

ครูกุหลาบ แสนจันทร
ครูสมพร ไชยจักร
ครูสุเนตร บอกประโคน
ครูอาคม ผลาเลิศ
ครูพุทธะพร ศรีทะลับ
ครูอศัลยา ลันขุนทด

ครูภาณุ ลุนพรม
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ลําดับ
รายการ
ที่
28. มวยสากลสมัครเลน
รุนไลทฟลายเวท
29. มวยสากลสมัครเลน
รุนฟลายเวท
30. มวยสากลสมัครเลน
รุนเฟเธอรเวท
31. มวยไทยสมัครเลน
รุนเปเปอรเวท

ประเภท
น้ําหนักไมเกิน
48 กก. หญิง
น้ําหนักไมเกิน
51 กก. หญิง
น้ําหนักไมเกิน
57 กก. หญิง
น้ําหนักไมเกิน
42 กก. หญิง

ผลการแขงขัน

ผูเขาแขงขัน

รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส.ผกาพรรณ ทองพระพักตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส.จิรัชญาพร สิงหทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส.ณัฐนภา เขินไพร

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.เกศรินทร เทศกระโทก

ผูฝกสอน

18. นักเรียนเขารวมการประกวดในโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียนประจําป 2557 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย ผลปรากฏวา ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตรสั้น ไดรับเกียรติบตั รพรอมเงินรางวัล 4,000 บาท นักเรียนที่ไดรับ
รางวัลไดแก
เด็กชายทนงศักดิ์ สุภา ม.1/4 เด็กชายประกาษิต รวดเร็ว ม.1/5 นางสาวธนัญญา ฉิมจารย นางสาววรรณภา หาลี
นางสาววนิชา พุฒสุข นางสาวธัญญลักษณ มาลัยทอง นางสาวสุกัญญา สุขทวี นายธีรพงศ สายทรัพย ม.6/1
ผูฝกสอน ครูจิรภัทร ยันละหา ครูสุจติ รา กุสิรัมย

ผลงานนักเรียนดีเดนระดับประเทศ
1. นายชวิศ สีหานาม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะภาษาจีนดังนี้
1) เขารวมการประกวดในรายการ สุนทรพจน และความรูภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7
ในหัวขอ Learn Chinese Double your world จัดโดย สพฐ. รวมกับสํานักสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจําประเทศไทย โดยไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันในระดับตาง
ๆ ดังนี้
13 มิ.ย. 2557 ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเปนตัวแทนภาคเพื่อเขาแขงขันตอในรอบรองชนะเลิศจากผูเขาแขงขันจากทุกภาคทั่วประเทศไทย
27 มิ.ย. 2557 ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรเหรียญทอง
เปนตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาแขงขันตอในรอบชิงชนะเลิศ
2 ก.ค. 2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนตัวแทนของประเทศไทย ไปแขงขันระดับ
นานาชาติที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับถวยรางวัลตัวแทนประเทศไทย เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท ทุนศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 4 ป ที่มหาวิทยาลัยจี้หนาน
เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบรางวัลโดยอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
1 พ.ย. 2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานความคิดสรางสรรค ประเภทบุคคล รางวัลชมเชย
ประเภททีม และคะแนนโหวตยอดเยี่ยม อันดับ 4 ของโลก จากการเขารวมการแขงขันสุนทรพจน
และทักษะภาษาจีนระดับโลก โครงการสะพานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง
และเมืองปกกิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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2) ชนะเลิศการแขงขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 4/2557 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับสถาบันขงจื่อ ไดรับโลเกียรติยศ พรอมทุนการศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมจีน 8 วัน ณ มหาวิทยาลัยเซาทเวสต นครฉงชิ่ง จีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2557
ฝกสอนโดย Miss Wang Dao Miss Xu Feiyan ตําแหนงครูอัตราจางสอนภาษาจีน
สนับสนุนโดย ครูสริตา มากชุมแสง ครูผกามาศ อาญาเมือง และครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
2. นายนันทวัฒน ทองดี นักเรียนชั้น ม.5 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดเงินรางวัล
2,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ และเกียรติบัตร จากการเขารวมการแขงขันแตงบทรอยกรองประเภทเดี่ยว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งไดรบั รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรผานโครงการเพชรยอดมงกุฎ
รอยกรองรุนที่ 8 ไดรับเชิดชูเกียรติเปนเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง ประจําป 2557 ไดรับถวยเกียรติยศ
เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท และพวงมาลัยจาก พ.ต.อ.วิวัฒน ศิริสุนทร ประธานกลุม K กรุป
และอาจารยนารถกิตติ วรรณกร ประธานสโมสรยุวกวี นายกสมาคมเทพศรีกวีศิลป ในงานยุวกวี
เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี”ครั้งที่ 37 จัดโดยสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป รวมกับ
สํานักวัฒนธรรม กีฬา การทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 ณ ศูนยเยาวชน
(ไทย-ญี่ปุน)ดินแดง ผูฝ กสอน ครูฉลวย สงเสริม ครูสมพร จิตตคง
3. น.ส. ภัสสร ภูชุม นักเรียนชั้น ม.3 ไดรับรางวัลอันดับที่ 4 ในการแขงขันซูโดกุ รุนมัธยมศึกษา
ตอนตน ไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 500 บาทจากการเขารวมการแขงขันรายการ แม็กซพลอยส เอแม็ท
ชิงแชมปประเทศไทย ครัง้ ที่ 9 ชิงโลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.ย. 2557 ณ ศูนยการคาเดอะมอลล นครราชสีมา ผูฝก สอน ครูศรีจันทร ภูชุม
4. นักกีฬาฟุตบอลหญิงโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยป 2557 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. - 8 พ.ค.
2557 ณ จังหวัดมุกดาหาร ผูฝ กสอน ครูกหุ ลาบ แสนจันทร และครูพรทิพย แสนจันทร
5. นางสาวกรกนก พวงทอง นักเรียนชั้น ม.5 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันกีฬาวูซู
ประเภทประลองยุทธ รุนน้ําหนักไมเกิน 52 ก.ก.ในกีฬาแหงชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส”
ที่ จ.นครราชสีมา ระหวางวันที่ 9 - 19 ธ.ค. 2557 ผูฝ กสอน ครูกุหลาบ แสนจันทร และครูสมพร ไชยจักร

