
 
 
 
1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ. 2563 
1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่า              

(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จ่านวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน สามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg ประจ่าปี ๒๕๖๒ วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

2. โรงเรียนขามแก่นนครเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมร่าบวงสรวง ๑๐  สิ งศักด์ิสิทธิ์คู่เมือง
ขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี ยว และงานกาชาด                  จัด
หวัดขอนแก่น ประจ่าปี ๒๕๖๒ วันที  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จาก จังหวัดขอนแก่น 

3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้ม            
ข้าวใหญ่ ประเพณีเทศน์มหาชาติประจ่าปี ๒๕๖๓ วันที  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโดย มหาวิทยาลัย                
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 

พ.ศ. 2562 
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        

ในสถานศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559 
2. โรงเรียนได้รับโล่รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดหนังส้ัน “NO DRUGS HUG KAEN 

THE STORY” รณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที  31 สิงหาคม 2562 จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
3. โรงเรียนขามแก่นนคร ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั น อนุรักษ์ สรรพสิ ง  

สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกของครูและเยาวชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที  1 จากโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช อันเนื องมาจากพระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

4. ได้รับรางวัลการด่าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีเยี ยม ปีการศึกษา 2560 
 

พ.ศ. 2561 
  1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการ
ประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ่าปี 2560 จากส่านักงานคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  
  2. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ่าปี 2560 ในวันที  22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   
  3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที  28  ธันวาคม  2560   
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 



  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่น                    
ระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยู่ระหว่าง               
การด่าเนินการส่งประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป    
  5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ยาเสพติด ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจ่าปี 2560 
   6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณที มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด       ใน
วันที  22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม          ยา
เสพติด กระทรวงยุติธรรม 
  7. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่โรงเรียนที มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ใน
วันที  27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 

พ.ศ. 2560 
  1. เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจ่าปี 
2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)           ที รักษา
มาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีที  2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
  3.  รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้่าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารที  21  กุมภาพันธ์  2560     จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ่าปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครส้ัน  เรื อง  “บังเอิ๊ญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ่าปี  2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด                   
“ล่าประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ่าปี  2560 
  7.  ได้รับโล่ เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที จัดการแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                             
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที  6-8 กันยายน  2560 จัดโดยส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที  3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ                
จังหวัดขอนแก่น 
  9.  ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื องมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด่าริ                โดย
โรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื อวันที  28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได้รับรางวัลอันดับที  1 ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                  
ประเภทสถานศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 



พ.ศ. 2559 
1. รับโล่พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษา

ดีเด่น  ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค  ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปี
การศึกษา 2556  วันที   1  สิงหาคม  2559 

2. รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที  1 ในการประกวดวงดนตรี(วงสตริง)ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุ              
ไม่เกิน25  ปี  จัดโดย  สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที   24  มีนาคม  2559 

3. รับโล่และประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนน่าร่องโครงการเผยแพร่ความรู้  เรื องความปลอดภัยนาโน
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที   31  มีนาคม  2559 

4.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ผลงานเครื องดักยุ่ง ประเภทโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ งประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น วันที   28  มีนาคม  2559   

   5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแอนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดตัวแทน  เขต 4 ใน
ระหว่างวันที    2 - 12  พฤศจิกายน 2559  จังหวัดอุดรธานี 

 6 .  รั กษามาตรฐาน ต้นแบบ   TO BE NUMBER ONE  ร ะ ดับภาคตะวันออก เฉ ลียง เหนื อ                    
ประจ่า2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE    ในสถานศึกษา   ในวันที   2  กุมภาพันธ์  2560 

7. ได้รางวัล  ดีเด่น  สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558 
8. รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                   

ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้่าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  จากมูลนิธิศุภนิมิต               
แห่งประเทศไทย  ในวันที   21  กุมภาพันธ์  2560 

 
 

 


