พ.ศ. 2558
1. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปี 2556 ของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 12
ตุลาคม 2558
2. รางวัลระดับยอดเยี่ยม การดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่
23 มกราคม 2559 จากศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 25
3. รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น โรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 จัดโดย จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.25
4. รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา ประจาปี 2558
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
5. รางวัลโรงเรียนแกนนาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่1 ชมรม TO BE NUMBER ONE
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
6. รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน
15 ปี “กีฬา สพม.25 เกมส์”
7. รางวัล 15 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 2 จาก 20 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ 7-9
เดือน ธันวาคม 2558

พ.ศ. 2557
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือ
เจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2556 รับโล่พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (26 พ.ค.2557) ของสภากาชาดไทย
2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2555
ของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557
3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจาปี 2557 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
4. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map
Contest) ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ
“โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา” ของสมาคม
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/
ศิลปะพื้นบ้าน โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทนักเรียน/
เพลง โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2557 เงินรางวัล11,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
9. รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม
ประจาปี 2557 ประเภทโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 2,001-3,000 คน จากธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม
2557
10. รางวัล 15 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จาก 20 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 9-11
เดือนธันวาคม 2557
11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจาปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

พ.ศ. 2556
1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประจาปี 2557
2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจาปี 2556 โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี 2556 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
4. รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการ
แข่งขันร้อยกรองสด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 9 ของงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
7. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 13-15 กรกฎาคม 2556
ประจาปี 2556
8. รางวัล 54 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง จาก 120 รายการ ของการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25
9. รางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 25 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน
ธันวาคม 2556

10. รางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 13 รายการ ของการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 13 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I
Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ระดับประเทศ ณ
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปีการศึกษา 2556
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปีการศึกษา 2556
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker
I Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจาปี
การศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

พ.ศ. 2555
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 13-15 กรกฎาคม 2555 ประจาปี 2555
3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี 2555 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจาปี 2555 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่สานักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี
5. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจาปี 2555 โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ของธนาคารออม
สินประจาปี 2555 พร้อมรับโล่เงินรางวัล 30,000 บาท ประจาปี 2555
7. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2555
8. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2555 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี 2555
9. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างใจ สร้างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัด
ขอนแก่นปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจาปี 2555
10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556
11. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint ) กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremecy with Grace and Wisdom
13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทย
มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremecy with Grace and and Wisdom 13-15
มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

14. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ คิดเลขเร็ว ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

พ.ศ. 2554
1. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบ่งชี้และระดับดี
2 ตัวบ่งชี้ ประจาปี 2554
2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจาปี 2554
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปีที่ 2
โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ประจาปี 2554
4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาค
โลหิต ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา
2554 รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญ
โภคภัณฑ์
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตใน
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่
พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวด
สวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
7. รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ประจาปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโล่พร้อมเงินรางวัล
20,000 บาท ประจาปี 2554
8. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2554
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม
11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬา
นักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก้าวล้า สู่ผู้นาอาเซียน” Nurturing Talent Towards
Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint ) กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
“สุดยอดเด็กไทยก้าวล้า สู่ผู้นาอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27
มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขัน “แต่งคาประพันธ์ อินทร
วิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าว
ล้า สู่ผู้นาอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้า สู่ผู้นา
อาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี
17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้า สู่ผู้นาอาเซียน”
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี
18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่ม
นักเรียนเรียนร่วม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้า สู่ผู้นาอาเซียน”
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี

พ.ศ. 2553
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจาปี 2553
3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจาปี
การศึกษา 2553 (ปีที่ 2) จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
4. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard
School) 1 ใน 500 โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เนื่องในสัปดาห์
อนุรักษ์ทรัพยากรน้าแห่งชาติและวันน้าโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหล่งน้าชุมชนแหล่งเรียนรู้ของ
เรา” รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ที่อิมแพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศพร้อม
เงินรางวัล 15,000 บาท
7. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจาปี 2553

8. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนแกนนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจาปี 2553
9. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจาปี 2553
พ.ศ. 2543
- รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2543

