สรุปผลการไดรับเกียรติบัตร โล รางวัล ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประจําปการศึกษา 2556
ประเภทโรงเรียน
ที่ วัน เดือน ป
รายการ
1.
26-27 การประกวดโครงการ
มิ.ย.56 สถานศึกษารวมใจ
สรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน ประจําป 2556

รางวัล
เปนตัวแทน
ระดับ
ภาคอีสาน
เขาแขงขัน
ในระดับ
ประเทศ
อันดับ 3

หนวยงานที่จัด/มอบ ผูรับผิดชอบ
-น.ส.ณัฐกมล
สํานักงานขนสง
โพธิ์ใส
จ.บุรีรมั ย

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จ.บุรรี ัมย

นางจิรภัทร
ยันละหา
และคณะ

-นางสิริลักษณ
ผลาเลิศ

2.

15 พ.ย.56 โครงการยุวชนประกันภัย
ระดับจังหวัด
-ประเภทโรงเรียน

3.

28 พ.ย.56 โครงการเด็กไทยทําได
ระดับจังหวัด

ปายประกาศ
เกียรติคุณ
โรงเรียน
อย.นอย ระดับ
ดีเยี่ยม

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรรี ัมย

-น.ส.สายสุนีย
ศรีทองสุข
-น.ส.สมพร
เรืองไพศาล

4.

16 ธ.ค.56 การธํารงรักษามาตรฐาน
สถานศึกษาตนแบบ
ดานการอนุรกั ษพลังงาน
และสิง่ แวดลอม

โลและ
เกียรติบตั ร

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
(กฟผ.)

-นายสมชาย
ชัยวงศ
และคณะ

5.

26 ธ.ค.56 รับพระราชทาน
เกียรติบัตรขั้นที่ 1
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

เกียรติบัตร

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

-นางณัฐกฤตา
ศิริกิจ และคณะ

2
ที่ วัน เดือน ป
รายการ
6. 22 มี.ค.57 รางวัลโรงเรียนมาตรฐาน
โครงการโรงเรียน
สรางสรรคสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2556
7. 31 มี.ค.
2557

โรงเรียนทีม่ ีผล
ทางการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ชั้นม. 3 ปการศึกษา
2556 สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ

รางวัล
ไดรับโล
ประทานพระ
เจาวรวงศเธอ
พระองคเจา
โสมสวลี
พระวรราชา
ทินัดดามาตุ
เกียรติบัตร

หนวยงานที่จัด/มอบ ผูรับผิดชอบ
โรงเรียนหนองกี่
บริษัทฮอนดา
ออโตโมบิล
พิทยาคม
(ประเทศไทย) จํากัด

โรงเรียนหนองกี่
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิทยาคม
เขต 32

3

สรุปผลการไดรบั เกียรติบตั ร โล รางวัล ของผูบ ริหาร และครูโรงเรียนหนองกีพ่ ิทยาคมประจําปการศึกษา 2556
ที่ วัน/เดือน/ป

รายการ

อันดับรางวัล

หนวยงานที่จัด/
มอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(สกสค.)
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
จ.บุรีรมั ย
สมาคมผูบริหาร
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย

ผูทําคุณประโยชน
ทางดานการศึกษา
เปนแบบอยางที่ดี
ในดานการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
(ระดับประเทศ)
15 พ.ย.56 โครงการยุวชนประกันภัย
ระดับจังหวัด ประเภทครู
ที่รับผิดชอบโครงการ

รับเกียรติบัตร
และเข็ม
เชิดชูเกียรติ

3.

13 มี.ค.
2557

รางวัลผูอํานวยการ
สถานศึกษาดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2556

ไดรับโล

4.

11-13
ธ.ค.57
(ระดับภาค)
17- 18
ก.พ.57
(ระดับ
ประเทศ)

รางวัลทรงคุณคา
สพฐ. OBEC
AWARDS
ประเภทครูผูสอน
ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียน
การสอน สาขา
คณิตศาสตร ระดับม.
ตน ปการศึกษา 2556

เหรียญทอง
คุรุสภา
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญเงิน
ระดับประเทศ

1.

2.

9 ก.ย.56

อันดับ 3

ผูรับรางวัล
นางอัมพร บุญชัยสุข
รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

นางจิรภัทร ยันละหา

และคณะ

นายประชัย พรสงากุล

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นางพรทิพย
แสนจันทร
ครูผูสอน
กลุมสาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตร

4
5. เกียรติบตั ร และรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ประจําป 2557
16 ม.ค. 2557 ผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ไดรับเกียรติบตั ร และรางวัล
เนื่องในโอกาสวันครู ประจําป 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม โดยมีนายยงยุทธ จรเสมอ นายอําเภอ
หนองกี่ ใหเกียรติมอบเกียรติบตั ร และรางวัล ดังนี้
ครูดีเดนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ประจําป 2557 มีดงั นี้
1. นายอุดม ไชยชนะ รองผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับรางวัลครูดีเดนประเภทผูบ ริหารสถานศึกษา
2. ครู และบุคลากรที่ไดรับรางวัลครูดีเดนมีดงั นี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์

2.

นางสาวบุปผา โชยรัมย

3.

นายอิศดล ชํานินอก

4.

ชื่อ-สกุล

กลุมสาระการ ลําดับ
เรียนรู
ที่

กลุมสาระการ
เรียนรู

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

7.

นายสุเนตร บอกประโคน สังคมศึกษาฯ

8.

นางสาวเสงีย่ ม บุญลอม

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

9.

นายธิตพัฒน บูรณเจริญ

ภาษาไทย

นายชาญณรงค อาภรณพงษ

10.

นางกรกฎ ลัทธิ

ศิลปะ

5.

นางศรีจันทร ภูชุม

11.

นายจําลอง รถเพ็ชร

ชางไม

6.

นางขวัญหลา เหลาจินดา
3. ครู ที่ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ. 2556 มีดงั นี้

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

กลุมสาระ
การเรียนรู

ลําดับ
ที่

วิทยาศาสตร

9.

นางสมพร จิตตคง

กลุมสาระ
การเรียนรู

1.

นายประภาส จูงพันทาว

ภาษาไทย

2.

นางสาวภาสินี สุทธิธรรม

10.

นางสุภาพชน ขันทอัต

3.

นางกรรณิการ เลิศกระโทก

11.

นางพิมพภัชฎา พิกุลทอง

4.

นางแสงเทียน ศรีทองสุข

12.

นางสาวสริตา มากชุมแสง ภาษา
ตางประเทศ

5.

นางสาวอาภาพร เปลี่ยนรัมย

13.

นางสาววาสนา กีรติ
รวีวัฒน

สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

5
ลําดับ
ที่
6.

ชื่อ-สกุล

นายภาณุ ลุนพรม

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษา

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

14.

นางจิตรีวรรณ วุฒิปญ
 ญา
อิสกุล

และพลศึกษา

กลุมสาระ
การเรียนรู

7.

นางทิพวัลย ลุนพรม

15.

นางมัณฑนา ฤทธิมงคล

8.

นางลักขณา เลาหศิริวงศ

16.

นางนุชสรา ปานเพ็ชร

17.

นางรัตนาภรณ
ปะภาเวสัง

คณิตศาสตร
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สรุปผลการไดรับเกียรติบัตร โล รางวัล ของนักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประจําปการศึกษา 2556
ประเภทนักเรียน
ที่
1.

2.

3.

วัน เดือน ป
รายการ
1-10 พ.ค.56 ฟุตซอลตานยาเสพติด ประจําป
2556 “สระวานพระยาฟุตซอล
เกมส”
2 มิ.ย.56 วิ่งมินิมาราธอน ประเภท
FUN HALF รายการ
“รมยบุรมี าราธอน ครั้งที่ 1”
- นางสาวอินทุอร ศรีสงิ ห
- นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา
14 มิ.ย.56 การประกวดสุนทรพจน
ภาษาจีนระดับชาติ
-นายชวิศ สีหานาม ม.5/8

4.

15 มิ.ย.56

5.

28 มิ.ย.56

6.

23 ก.ค.5 ส.ค.56

7.

27 ก.ค.56

8.

26 ก.ค.56

รางวัล
อันดับ 3

อันดับ 1
อันดับ 5
อันดับ 4

หนวยงานที่จัด/มอบ
ผูรับผิดชอบ
อบต.สระวานพระยา ครูอาคม ผลาเลิศ
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ร.ร.รมยบุรพี ิทยาคม ครูฉลวย สงเสริม
ครูกุหลาบ แสนจันทร
รัชมังคลาภิเษก

สพฐ.

MS.Wang Dao

(ไดไปเขาคาวัฒนธรรม
ณ กรุงปกกิง่
ประเทศจีน
ในวันที่ 12-21 ก.ค.56)
ครูฉลวย สงเสริม

การแขงขันทักษะภาษาไทย
-ด.ญ.มัลลิกา รินสารัมย ม.2/1
การแขงขันประชันกลอนสด
ประเภททีม
-น.ส.กนกอร แปนชุมแสง ม.4/1
-นายนันทวัฒน ทองดี ม.4/1
-นายครองขวัญ ผูมสี ัตย ม.6/1
การแขงขันกีฬาฟุตซอล
ขุนศรีคัพ

อันดับ 2

สพม.32

อันดับ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูฉลวย สงเสริม
ครูศศิวิมล สงเสริม
บุรรี ัมย

ชนะเลิศ

เทศบาล
ต.ศาลเจาพอขุนศรี

-นายภาณุ ลุนพรม
-นายภานุวัฒน บุญมี
-นายเพียร ทุนเพิ่ม

เดิน-วิ่ง พนัสนิคม ซุปเปอร
มินิมาราธอน ครั้งที่ 11
-นายนันทวัฒน คงอุน
ประชันกลอนสด
-นายนันทวัฒน ทองดี ม.4/1
-น.ส.มินตรา สมบูรณ ม.4/1
-น.ส.นิรัชพร ภูวงศ ม.4/1

อันดับ 2

เทศบาลเมืองพนัส
นิคม

-นายกัมปนาท แนประโคน

ชมเชย

สมาคมนักกลอน
แหงประเทศไทย

ครูฉลวย สงเสริม
ครูศศิวิมล สงเสริม

7
ที่
9.

วัน เดือน ป
รายการ
รางวัล
4 ส.ค. 56 กีฬาฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 15 อันดับ 2
ป ในการแขงขันกีฬาธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน
ระดับเขต ประจําป 2556
10. 5 -15 ส.ค. ฟุตบอลมวลชนคัพ ครั้งที่ 6
อันดับ 2
56

หนวยงานที่จัด/มอบ
ผูรับผิดชอบ
ธนาคารออมสิน
ครูอาคม ผลาเลิศ

11.

7 ส.ค.56

อันดับ 3

ศาลจังหวัดนางรอง

12.

17 ส.ค.56

อันดับ 2

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ครูจิรภัทร ยันละหา
เขต 32

13.

19-26
ส.ค.56

14.

19-29
ส.ค.56
27 ส.ค.56

15.

การแขงขันตอบปญหา
ทางกฎหมายเนื่องในวันรพี
-นายสุริวงษ พรมชื่น
-น.ส.ณภัทรวรรณ
รัตนเวชตระกูล
การแขงขันในกิจกรรม
อาเซียนศึกษา
-การเขียนเรียงความ
(น.ส.อารยา บูรณะ ม.5/1)
-การพูดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ
(นายอภิสิทธิ์ คุมโพธิ์ ม.4/1)
กีฬาระหวางโรงเรียน
สวนภูมิภาค ประจําป 2556
รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดบุรรี ัมย
การแขงขันกีฬาหวยหินคัพ ครั้ง
ที่ 1
การแขงขันเขียนบทรอยกรอง
ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ
“วันยุวกวี”
-ประเภทบุคคล
นายนันทวัฒน ทองดี ม.4/1
-ประเภททีม

จัดโดยสํานักงาน
ทองเที่ยว และกีฬา
จังหวัดบุรรี ัมย

ครูผกามาศ อาญาเมือง

อันดับ 3

แสดง
ในหนา 5

แสดง
ในหนา 5

-อันดับ 2
-อันดับ 3

ครูภาณุ ลุนพรม
ครูสุเนตร บอกประโคน
ครูอาคม ผลาเลิศ
ครูสมพร เรืองไพศาล

-

แสดงในหนา 5

โรงเรียนหวยหิน
แสดงในหนา 5
พิทยาคม
ครูฉลวย สงเสริม
แขงขัน
ครูชาลี ขาวงาม
ณ ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
ไทย-ญี่ปุน เขตดินแดง

8
ที่ วัน เดือน ป
รายการ
16. 30 ต.ค.56 ผูทําคุณประโยชน
ตอกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด
ประเภทเยาวชน
ประจําปพทุ ธศักราช 2556
-น.ส.ธิดารัตน สมสา ม.6/1
17.
8-10
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ต.ค.56
ครั้งครั้งที่ 63

18.

5 - 15
พ.ย.56

19.

15 พ.ย.56

20.

16 - 24
พ.ย. 56

กีฬาเยาวชนคัดเลือกตัวแทน
ภาค 3 ที่จังหวัดเลย
“เลยเกมส”
โครงการยุวชนประกันภัย
ระดับจังหวัด
-ประเภทนักเรียน
(ประเภททอลกโชว)
-ประเภทนักเรียน
(ประเภทการแสดง)
กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 35 คัดเลือกตัวแทนเขต
การศึกษาที่ 3 “อํานาจเจริญ
เกมส”
- นักกีฬาฟุตบอลหญิงของ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

รางวัล หนวยงานที่จัด/มอบ
รับ
กระทรวงวัฒนธรรม
เกียรติบัตร

ผูรับผิดชอบ
-

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32

งานวิชาการ

59 เหรียญทอง
21 เหรียญเงิน

12 เหรียญ
ทองแดง
แขงตอระดับ
ภาค 22
รายการ
แสดง
ในหนา 5

-อันดับ 3
-ชมเชย
ชนะเลิศ
เปนตัวแทน
เขตการศึกษา
ที่ 3 แขงขัน
ระดับประเทศ
ที่จังหวัด
เพชรบูรณ
“เพชรบูรณ
เกมส”

-

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
จ.บุรีรมั ย
-

แสดงในหนา 5

ครูจิรภัทร ยันละหา
และคณะ

ครูกุหลาบ
แสนจันทร
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ที่ วัน เดือน ป
รายการ
21. 23 - 24 การแขงขันประวัติศาสตร
พ.ย.56
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
-นายชวิศ สีหานาม ม.5/8
22. 27 - 29 กีฬาสหวิทยาเขตหนองกี่
พ.ย. 56
23. 11 – 13 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ประจําปการศึกษา
ธ.ค. 56

รางวัล
-ชมเชย
(อันดับ 5)

24.

15 – 26
ธ.ค. 56

แสดง
ในหนา 9

25.

17-18
ก.พ.57

2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร

การแขงขันกีฬานักเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรรี ัมย
ประจําป 2556
การแขงขันพูดภาษาจีนงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ
- นายชวิศ สีหานาม ม.5/8

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 30
ศรีสะเกษเกมส
- นางสาวพิมพิไล พะวรรัมย
แขงขันกีฬาวูซู ประเภทประลอง
ยุทธ รุนน้ําหนักไมเกิน 52
กิโลกรัม
27. 21 - 25 เม.ย. รายการแบดมินตัน
ตานยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจําป
2557
2557

26.

28.

แสดง
ในหนา 6
แสดง
ในหนา 7

เหรียญทอง

กีฬาฟุตบอลเยาวชน
และประชาชนชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทยป 2557
ณ จังหวัดมุกดาหาร
- นักกีฬาฟุตบอลหญิงโรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม

-

แสดงในหนา 6

สํานักงาน
แสดงในหนา 7
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-

แสดงในหนา 9

สํานักงาน
กลุมสาระ
คณะกรรมการ
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-

13 – 23
มี.ค.57

29 เม.ย.8 พ.ค.57

หนวยงานที่จัด/มอบ
ผูรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ครูสมพร เรืองไพศาล
รวมกับมูลนิธิรม ฉัตร

ครูกุหลาบ แสนจันทร
และครูพรทิพย
แสนจันทร

เหรียญ
ทองแดง

แสดง
ในหนา 10

อันดับ 3

จัดโดยสมาคม
แบดมินตันบุรีรัมย
รวมกับโรงพยาบาล
บุรีรัมย

-

แสดงในหนา 10

ครูกุหลาบ แสนจันทร
ครูพรทิพย แสนจันทร
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19 – 26 ส.ค. 2556 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เขารวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค
ประจําป 2556 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย ผลการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ในรุน อายุไมเกิน 18 ป มีดังนี้
1. ชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลหญิง 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตซอลหญิง
ผูฝกสอน ครูกุหลาบ แสนจันทร ครูพลาพล กลมลี
2. นางสาวชลิดา มากชุมแสง ม.5/2 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันแบดมินตันหญิงเดี่ยว
3.. นางสาวชลิดา มากชุมแสง ม.5/2 และเด็กหญิงกรธิชา บัวชุม ม.2/1 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันแบดมินตัน
หญิงคู
4. เด็กหญิงกรธิชา บัวชุม ม.2/1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันแบดมินตันหญิงเดี่ยว
5. เด็กหญิงทวีติยา มากชุมแสง ม.2/5 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันแบดมินตันหญิงเดีย่ ว
6. นายอานาจ ศรีศักดา ม.6/4 และนายณัฐวุฒิ เหลาอูด ม.6/5 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
แบดมินตันชายคู ผูฝกสอน ครูสาราญ บัวชุม และครูวนัสนันท บัวชุม
7. เด็กชายสืบสกุล ครุณรัมย ม.1/2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทุมนาหนักชาย และการแขงขัน
ขวางจักรชาย
8. เด็กหญิงตราเงิน รามสูงเนิน ม.1/4 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทุมนาหนักหญิง
9. นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา ม.6/8 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันวิง่ 5,000 เมตร ชาย
ผูฝกสอน ครูกัมปนาท แนประโคน
รายการที่ 1 3 4 ไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทน
เขต 3 ระหวางวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดอํานาจเจริญ
19 - 29 ส.ค. 2556 นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคมเขารวมการแขงขันกีฬาหวยหินคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬา
โรงเรียน หวยหินพิทยาคม อาเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย
ผลการแขงขัน
- ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล 7 คน รุนอายุไมเกิน 12 ป ผูฝกสอน ครูภาณุ ลุนพรม ครูเพียร ทุนเพิ่ม
ครูภาณุวฒ
ั น บุญมี
- ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล 7 คน รุนอายุไมเกิน 15 ป ผูฝกสอน ครูอาคม ผลาเลิศ
ครูสุเนตร บอกประโคน
- เด็กชายพลวัฒน ดานอก ม.1/7 นักกีฬาฟุตบอล 7 คน รุนอายุไมเกิน 12 ป ไดรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
5- 15 พ.ย. 2556 การแขงขันกีฬาเยาวชนคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ที่จังหวัดเลย “เลยเกมส”
ประเภทกีฬา
การแขงขันแบดมินตัน
ยุวชน รุนอายุไมเกิน
13 ป ประเภทหญิง
เดี่ยว
กีฬาวูซู รุน น้ําหนักไม
เกิน 52 กิโลกรัม
ฟุตบอลหญิง

ผูแขงขัน
เด็กหญิงกรธิชา บัวชุม
ม.2/1
นางสาวพิมพิไล พะวรรัมย
ม.6/4
ทีมฟุตบอลหญิง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ไดเหรียญ
ทองแดง
ไดเหรียญ
ทองแดง
เหรียญทอง

ผลการแขงขัน
เปนตัวแทนภาค 3
ไปแขงขันตอ
ระดับประเทศที่
จังหวัด
ศรีสะเกษ

ผูฝกสอน
ครูสําราญ บัวชุม
ครูวนัสนันท บัวชุม
ครูกุหลาบ
แสนจันทร
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27 – 29 พ.ย. 2556 กีฬาสหวิทยาเขตหนองกี่
นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เขารวมการแขงขันกีฬาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองกี่ และไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนไปรวมการแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ในเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 63 รายการ
(จากที่มีการแขงขันทัง้ หมด 150 รายการ) ดังนี้
รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย รายการทีไ่ ดเปนตัวแทนไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส(ชายเดีย่ ว, ชายคู) แบดมินตัน
(ชายเดีย่ ว, ชายคู) วิง่ 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน
รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส(หญิงเดีย่ ว, หญิงคู) แบดมินตัน
(หญิงเดี่ยว, หญิงคู) วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน
รุนอายุไมเกิน 14 ป คูผสม รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน
รุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เทเบิลเทนนิส (ชายคู) แบดมินตัน
(ชายเดีย่ ว, ชายคู) วิง่ 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 800 เมตร 4 X 100 เมตร กระโดดไกล
รุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก เปตอง เทเบิลเทนนิส(หญิงเดี่ยว, หญิงคู) แบดมินตัน
(หญิงเดี่ยว, หญิงคู) วิง่ 3,000 เมตร
รุนไมจํากัดอายุ ชาย รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก บาสเกตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส(ชายเดีย่ ว, ชายคู) วิ่ง 100 เมตร
200 เมตร 400 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร
รุนไมจํากัดอายุ หญิง รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล เซปคตะกรอ วอลเลยบอลชายหาด
เปตอง เทเบิลเทนนิส (หญิงเดีย่ ว, หญิงคู) วิง่ 1,500 เมตร 3,000 เมตร ทุมน้ําหนัก
รุนไมจํากัดอายุคูผสม รายการที่ไดเปนตัวแทนไดแก เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน
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11 - 13 ธ.ค. 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจําปการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
โรงเรียนสงนักเรียนเขารวมการประกวด แขงขันไดรับรางวัลเหรียญทอง 10 รายการ เหรียญเงิน 6 รายการ
เหรียญทองแดง 2 รายการ รวม 18 เหรียญ และไดไปแขงขันตอระดับประเทศ 1 รายการ ดังนี้
กลุมสาระฯ
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ

รายการ
คิดเลขเร็ว ม.1 – ม.3
เพลงคุณธรรม
ม.4 – ม.6

สุขศึกษา
โครงงานสุขศึกษา
และพลศึกษา และพลศึกษา ม.4 – ม.6
เดี่ยวฆองวงใหญ
ศิลปะ
ม.4 – ม.6
ขับรองเพลงไทยสากล
ชาย ม.1 – ม.3
ขับรองเพลงไทยสากล
หญิง ม.1 – ม.3
ขับรองเพลงสากล ชาย
ม.1 – ม.3
ขับรองเพลงสากล ชาย
ม.4 – ม.6
ขับรองเพลงสากล หญิง
ม.1 – ม.3
การงาน
แปรรูปอาหาร
อาชีพฯ
ม.1 – ม.3
แปรรูปอาหาร
ม.4 – ม.6
แกะสลักผักผลไม
ม.1 – ม.3
สราง Webpage ประเภท
Text Editor ม.4 – ม.6
ภาษา
พูดภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ Impromptu Speech
ม.4 – ม.6
พูดภาษาจีน ม.4 – ม.6

เหรียญ
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ที่ไดจาก
การแขงขัน
เงิน
ด.ช.ธรณธันย ยงศิริ
ทอง
น.ส.จินตนา จูมเกษ น.ส.นภาพร พิมานรัมย
น.ส.พรพิไล สุดหอม ด.ญ.ศุภลักษณ ลีลงบัง
ด.ญ.อภิญญา โฮนกระโทก
ทอง
น.ส.ทัศนาวรรณ บุญทูล น.ส.อนุชตา หาลากรณ
น.ส.อรทัย จินโจ
ทองแดง น.ส.มินตรา สมบูรณ

ผูฝกสอน
ครูพรทิพย แสนจันทร
ครูรัชนี บอกประโคน
ครูพรพรรณ อาภรณพงษ
ครูทิพวัลย ลุนพรม
ครูกรกฎ ลัทธิ

ทอง

ด.ช.กฤตเมธ คําแกว

ทอง

ด.ญ.นันญารัตน อินทรนอก

ทอง

ด.ช.ลาภยศ สุขอวน

เงิน

นายวันเฉลิม โลนุด

เงิน

ด.ญ.พรฤดี พรมมณี

เงิน

ครูบุปผา โชยรัมย
ครูอภิญญา ยงศิริ

ทอง

ด.ญ.ทวีติยา มากชุมแสง น.ส.สุวรรณา แสงรัมย
ด.ญ.อรวรรณ สมนึก
น.ส.มะลิวรรณ แวงชิน น.ส.สุมาลี ขาวหมื่นไว
น.ส.สุรียวรรณ แตงอยู
ด.ญ.จิราภรณ โสภา ด.ญ.ศิริวิไล บุญสมศรี
ด.ช.อูเพชร ดวงศรี
น.ส.ปวิดา แสงแสน น.ส.สาวิตรี นามไธสง

ทอง

นายอภิสิทธิ์ คุมโพธิ์

ครูผกามาศ อาญาเมือง

เงิน
ทอง

ทอง
นายชวิศ สีหานาม
(รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดไปแขงขันตอระดับประเทศ)

ครูศุภลักษณ ไชยชนะ
ครูรัชดาภรณ เชื้อหงษ

Ms.Wang dao
ครูปาริฉัตร โพธิกุล
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กลุมสาระฯ
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

รายการ
สภานักเรียน

เหรียญ
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ที่ไดจาก
การแขงขัน
ทองแดง คณะกรรมการสภานักเรียน

หนังสือเลมเล็ก

เงิน

ยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ม.4 – ม.6

เงิน

ซูโดกุ

ทอง

น.ส.วรรณิศา บุตรชานนท
น.ส.อณุธิดา หารไพรี น.ส.อาทิตยา เบกไธสง
นายประดิษฐ โทนหงสสา
น.ส.สิริยากร อินทรสอน ด.ญ.พรรณรายณ ฉิม
พาลี
ด.ญ.ภัสสร ภูชุม

ผูฝกสอน
ครูสิริลักษณ ผลาเลิศ
ครูธนวิชญ ไรนา
ครูวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์
ครูวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์
ครูสมพร ศรีกระสังข
ครูศรีจันทร ภูชุม

14
15 – 26 ธ.ค. 2556 การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรรี ัมย ประจําป 2556
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2556
ณ โรงเรียนละหานทรายรัชฎาภิเษก ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศ 11 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 10 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 10 รายการ รวม 31 รายการ ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รายการ
แบดมินตัน ประเภทเดี่ยว

แบดมินตัน ประเภทคู

แบดมินตัน ประเภทคูผสม

เทเบิลเทนนิส ประเภท
เดี่ยว
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู

เทเบิลเทนนิส ประเภท
คูผสม

ประเภท
14 ป ชาย
14 ป หญิง
16 ป ชาย
16 ป หญิง
ไมจํากัดอายุชาย
ไมจํากัดอายุหญิง
14 ป ชาย
14 ป หญิง
16 ป ชาย
16 ป หญิง
ไมจํากัดอายุชาย
ไมจํากัดอายุหญิง
14 ป
16 ป
ไมจํากัดอายุ
14 ป หญิง

ผลการแขงขัน
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

16 ป หญิง
14 ป ชาย
14 ป หญิง
ไมจํากัดอายุชาย
14 ป

รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2

22.
23.

ฟุตบอล

16 ป
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไมจํากัดอายุหญิง ชนะเลิศ

24.

ฟุตซอล

16 ป ชาย

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชนะเลิศ

ไมจํากัดอายุหญิง ชนะเลิศ
วอลเลยบอลชายหาด
ทุมน้ําหนัก
ขวางจักร
วิ่ง 200 เมตร

ไมจํากัดอายุหญิง
14 ป ชาย
14 ป หญิง
14 ป ชาย
14 ป หญิง
ไมจํากัดอายุชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 2

ผูฝกสอน
ครูสําราญ บัวชุม
ครูวนัสนันท บัวชุม

ครูพิกุลแกว นวลวรรณ
ครูกรณิกา กันทะมา

ครูกุหลาบ แสนจันทร
ครูพลาพล กลมรี
ครูอาคม ผลาเลิศ
ครูสุเนตร บอกประโคน
ครูกุหลาบ แสนจันทร
ครูพลาพล กลมลี
ครูวรวิทย จีนเกา
ครูกัมปนาท แนประโคน

15
21 - 25 เม.ย. 2557 รายการแบดมินตันตานยาเสพติด ครัง้ ที่ 1 ประจําป 2557
นักกีฬาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการแบดมินตันตานยาเสพติด
ครั้งที่ 1 ประจําป 2557 จัดโดยสมาคมแบดมินตันบุรีรัมยรวมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย ไดรบั รางวัลดังนี้
1. นางสาวชลิดา มากชุมแสง ม.6/2 และเด็กหญิงกรธิชา บัวชุม ม.3/10 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู รุนทั่วไป
2. นายณัฐวุฒิ เหลาอูด ศิษยเกา และเด็กชายนันทวัฒน ขุมทอง ม.3/2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายคู รุนทั่วไป
3. เด็กหญิงทวีติยา มากชุมแสง ม.3/5 และเด็กหญิงมริสสา เทียบพล ม.3/10 ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงคู รุนมือใหม

