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สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 
 สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
มีดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
  2. ประวัติโรงเรียน 
  3. พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
  4. พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  5. ข้อมูลโรงเรียน 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 106 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 84 คน ครูอัตราจ้าง 2 
คน ลูกจ้างประจ า 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 13 คน มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,646 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 ที่ตั้งปัจจุบัน 
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ 80 ไร่ 
64 ตารางวา เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170   
      โทรศัพท์ : 02-4821153-5   โทรสาร : 02-4821153-5 
    Website : http://www.rsbs.ac.th  
    E-mail : rattanakosin_salaya@rsbs.ac.th  
    Fanpage : โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  
 
2. ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 92   หมู่ 3 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170 ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.-      2522  
เริ่มแรกใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบวรนิเวศพิทยา  ต่อมาในวันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบวรนิเวศศาลายา นับตั้งแต่ประกาศตั้งโรงเรียนจนถึงวันที่ 16 เมษายน 
พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ได้ก าหนดให้โรงเรียนแห่งนี้เป็น
อนุสรณ์การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยโรงเรียนหนึ่งชื่อว่า โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา  
 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอนันต์ คงถาวร ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศมารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ในระยะแรกได้อาศัยโรงเรียนวัดสาลวัน
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว พร้อมกับกรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ
รัตนโกสินทร์สมโภช 4 ชั้น 20 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง มีนักเรียนจ านวน 137 คน ครู    11 คน ต่อมา
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้การบริหารราชการของโรงเรียนขึ้นตรงต่อ
จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2527 อาคารเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จ จึงได้น านักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่
คือสถานที่เรียนในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร มีเนื้อที่    80 ไร่ 64 ตารางวา หลังจากที่
โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ จ านวนครูและนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปีโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น 
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จนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเวลาต่อมาโรงเรียนได้ทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช- 
สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์อุปถัมภ์ และมีหนังสือ  ตอบรับจากส านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัด
บวรนิเวศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ว่าพระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนจึงมีชื่อว่า โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 ต่อมาวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2435 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดส่วนกลางพิเศษ โดยให้สังกัดกลุ่มที่ 9 กรม
สามัญศึกษา และในปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาสั่งให้ยุบโรงเรียนในสังกัดส่วนกลาง    กลุ่มที่ 9 
ทั้งหมดลง โดยให้ขึ้นตรงกับจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ “หนึ่งอ าเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ให้เป็นโรงเรียนในฝันของอ าเภอพุทธมณฑล และปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับ
การยกย่องให้เป็น “โรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง” จากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ในปีการศึกษา 2552 เป็น “โรงเรียนมาตรฐานสากล” และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพ้ืนที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4   โรงเรียนยังได้รับรางวัลรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ตามนโยบาย “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักด”ี ประจ าปีการศึกษา 2560  ในปีการศึกษา 
2561 ได้มีการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์ หรือ นาคาแคมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ภายในโรงเรียน และในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนให้การสนับสนุน
ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และยังได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
อีกหลายรายการ  
 ปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสู่มาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
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3. พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรส มีพระนาม
เดิม คือ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ประสูติเมื่อวันพฤหัสที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2403 (ร.ศ.79) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 47 ใน
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแพ 
 ทรงผนวชเป็นสามเณรในปีระกา พ.ศ. 2416    ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ครั้นถึงปีเถาะ พ.ศ. 
2422 ทรงผนวชได้ 3 พรรษา ได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นวชิรญาณ 
วโรรส มีต าแหน่งเป็น เจ้าคณะรองแห่งธรรมยุตติกนิกาย (ต่อมา
ภายหลังได้รับเลื่อนพระยศเป็นถึงกรมหลวงในปีพ.ศ. 2449) 

 พ.ศ. 2435 เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระเจ้าคณะใหญ่แห่งคณะธรรมยุตติกนิกาย ลุถึง พ.ศ.2453 
แผ่นดินของรัชกาลที่ 6 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเลื่อน
พระยศขึ้นเป็น “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา” และ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระมหาสังฆป
ริณายกท้ังพระราชอาณาเขต” 
 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2464 ด้วยพระอาการวัณโรคเรื้อรัง ถวายพระเพลิง   ที่เมรุ
มาศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2465 
 ทุกปีการศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม ทางโรงเรียนจะจัดงาน “วันกตัญญู” เพ่ือระลึกถึง     พระมหา
กรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่มีต่อโรงเรียน ในวันนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน สมาคมครู 
ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการคุณจะมอบทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน 
 
4. พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงประสูติในสกุล “คชวัตร”เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ณ ต าบลบ้าน
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อนายน้อย  คชวัตร  
พระชนนีชื่อ นางกิมน้อย  คชวัตร  
 พ.ศ. 2469 อายุ 13 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม 
(วัดเหนือ) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาย้ายมาศึกษาพระปริยัติ
ธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร ถึงพ.ศ. 2476 กลับไปอุปสมบท เป็นพระภิกษุ 
ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี เมื่อออกพรรษาแล้ว ได้กลับมาอยู่ที่วัด
บวรนิเวศวิหาร  ทรงอุปสมบทซ้ าเป็นธรรมยุตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่  
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15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 
19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มี พระชันษามากกว่าสมเด็จ
พระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี 
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต 
 ล าดับสมณศักดิ์ 
  พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระโศภนคณาภรณ์ 
  พ.ศ. 2495 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม 
  พ.ศ. 2498 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม 
  พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์ 
  พ.ศ. 2504 เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระสาสนโสภณ 
  พ.ศ. 2515 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร 
  พ.ศ. 2532   เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามเดิม 

(ที่มา : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 
5.  ข้อมูลโรงเรียน 
 

ข้อมูล สัญลักษณ์ 

ตราประจ าโรงเรียน 

 
(ตรา จปร.) 
 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 
    (เหลือง,ด า) 
 

อักษรย่อของโรงเรียน     รส.บศ. 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 
(ต้นทรงบาดาล) 
 

คติพจน์ของโรงเรียน 
ปุญญา  นราน   รตน  

“ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 
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ข้อมูล สัญลักษณ์ 

วิสัยทัศน์ (VISION) สถาบันผู้น าแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

ปรัชญาโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มแย้ม  ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสด ี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 

   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง ทัดเทียม และมีคุณภาพ 
   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนรวมเพ่ืเสริม
สร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการ
จัดการศึกษา 
   5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

   1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทัดเทียม และมี
คุณภาพ  
   3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
   4. โรงเรียน ครู และนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัด
กิจกรรมและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณา
การการจัดการศึกษา 
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ข้อมูล สัญลักษณ์ 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

   6. การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนด าเนินการ
อย่างสร้างสรรค์ รองรับการกระจายอ านาจ ทุกคนท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
   7. บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้น าที่มีความรู้ สามารถพัฒนา
นักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานสากล 
   8. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class) เป็นเลิศ
ด้านวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ 
   9. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
   10. นักเรียนได้รับการส่งเสริมตามกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
   4. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
   5. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
   6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 
   7. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) 
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เพลงประจ าโรงเรียน 
           “บวรฯ ที่รัก” 
 
   ผู้ประพันธ์  : อาจารย์เอ็นดู  ส่องแสง  
   เนื้อร้อง   : อาจารย์เอ็นดู  ส่องแสง 
   ท านอง  : อาจารย์เอ็นดู  ส่องแสง 
   จังหวะมาร์ช 
 
     จากทุ่งนาฟ้ากว้างอย่างที่เห็น 
    หลอมรวมเป็นบวรฯ อันยิ่งใหญ่ 
    รัตนโกสินทร์ถิ่นเกรียงไกร 
    ภาคภูมิใจไทยฉลองสองร้อยปี 
     เราร่วมกันสรรค์สร้างอย่างมุ่งหวัง 
    งามสมดังทรงบาดาลนามราศี 
    เรียนเด่นเน้นน าจิตมิตรไมตรี 
    รู้หน้าที่มีวินัยใจนักกีฬา 
     บวรฯ ศาลายาสง่าศักดิ์ 
    ร่วมใจภักดิ์รักชาติศาสนา 
    เทิดทูนองค์ราชันย์ขวัญประชา 
    ลูกนาคาเหลืองด าทรนง 
     องค์สมเด็จพระญาณสังวรฯ 
    เป็นอมรรัตนะอันสูงส่ง 
    เป็นศูนย์รวมจิตใจไว้มั่นคง 
    ให้ด ารงแต่คุณงามและความดี 
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 แผนที่โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเดินทาง 
      เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทาง จากท่ารถศาลายา ระยะทางประมาณ  
2.5 กิโลเมตร 
      เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทาง จากท่ารถนครชัยศรี ระยะทางประมาณ  
10 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ. ศาลายา

ม.มหิดล
วข.ศาลายา

โรงพิมพ์มหา

มงกุฏฯ
กฟภ.

อ. พุทธมณฑล
สภอ. พุทธมณฑล

นาฏศิลป์

หัตถสิลป์

ทหารเรือ ร.ร.มหิดล

ถ.ป่ินเกล้า-นครชัยศรีไปนครปฐม

ถ.
พุท

ธม
ณ

ฑล
สา

ย 5

ถ.ศาลายา-นครชัยศรี

ถ.
พุท

ธม
ณ

ฑล
สา

ย 4

 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 

  สมโภชบวรนเิวศศาลายา
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สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
 

 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ของโรงเรียนโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีดังต่อไปนี้ 
  1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
  2. ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 
1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจที่ก าหนดในมาตรา 34(2) วรรคสามและวรรคสี่ของ
พระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2547 โดยมี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียนดังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียน ดังนี้ 
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1. งานแผนงานและจดัท าค าขอ
งบประมาณ 
2. งานตรวจสอบติดตามประเมนิผล
และรายงาน 
3. งานการเงนิและการบัญช ี
4. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
5. งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ
เพื่อการศกึษา 
6. งานจัดหาผลประโยชน ์
กับทรัพย์สนิ 
7. งานกองทุนเพือ่การศกึษา 
8. งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 
9.งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบาย 
และแผน 
10.งานสารสนเทศโรงเรียน 
11.งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
12.งานจัดระบบการบริหาร 
และพัฒนาองคก์ร 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
2.งานทะเบียนประวตัิและยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ
3. งานวนิัยและการรักษาวนิัย 
และออกจากราชการ 
4.งานพัฒนาส่งเสรมิข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. งานกจิการนกัเรียน 
8.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
9.งานต่อต้านสารเสพติด 
ในสถานศกึษา 
10.งานคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
11.งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
 

1. งานด าเนินงานธรุการ 
2. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศกึษา 
3. งานพัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
4. งานอนามัยโรงเรียน 
5. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
6. งานดูแลอาคารสถานที ่
และสภาพแวดล้อม 
7. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
8. งานส่งเสริม สนับสนนุและประสานการศึกษา
ของบุคลากร ชมุชน องคก์รหนว่ยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 
9.งานวางแผนการบริหารงานการศกึษา 
10.งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการจดัตั้ง 
ยุบ รวมหรอืเลกิสถานศึกษา 
12.งานประสานการจัดการศกึษา 
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
13. งานโภชนาการ 
14. งานทัศนศึกษา 
15. งานประชาสมัพันธง์านการศกึษา 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
ผลการเรียน 
4. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
6. งานพัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู ้
7. งานนเิทศการศกึษา 
8.  งานพัฒนาและด าเนินงานสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น 
9.  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
10. งานจัดการเรียนการสอน 
11. งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติงานดา้น
วิชาการของสถานศกึษา 
12. งานคัดเลอืกหนังสือแบบเรียน 
เพื่อใช้ในสถานศกึษา 
13. งานแนะแนว 
14. งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ 
15. งานประสานความร่วมมือ 
ในการพฒันาวิชาการฯ 
16. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ 
17.งานรับนกัเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคคล 
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2. ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 

1. นายอนันต์  คงถาวร ผู้อ านวยการ 2425-2531 
2. นายสังเวียน  บุญค า ผู้อ านวยการ 2531-2534 
3. นางจงพิศ  กันหลง ผู้อ านวยการ 2534-2535 
4. นางสาวลักขณา  นฏานนท์ ผู้อ านวยการ 2535-2537 
5. นายประทุม  นวลเขียว ผู้อ านวยการ 2537-2540 
6. นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์ ผู้อ านวยการ 2540-2543 
7. นายวรพจน์  นาคนคร ผู้อ านวยการ 2543-2544 
8. นายอุทัย  สงวนพงศ์ ผู้อ านวยการ 2544-2545 
9. นางพัชรา  ทิพนทัศน์ ผู้อ านวยการ 2545-2546 
10. นายสมบูรณ์  ตรีธนะกุล ผู้อ านวยการ 2546-2547 
11. นายสามารถ  รอดส าราญ ผู้อ านวยการ 2547-2554 
12. ดร.วรรณะ  บุษบา ผู้อ านวยการ 2554-2555 
13. นายสิทธิ์  สิริพิเดช ผู้อ านวยการ 2556-2557 
14. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน ผู้อ านวยการ 2557-ปัจจุบัน 
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แนวทางการจัดการศึกษา 
 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  มีแนวทางการจัดการศึกษา 
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-class standard school) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น โดยด าเนินการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 
3 สาระ ประกอบด้วย  
  IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and knowledge Formation)  
  IS 2 - การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation)  
  IS 3 - การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้พิจารณาทบทวนจุดที่เป็นปัญหาใน    การ
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติส าหรับให้สถานศึกษาใช้ใน  การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
 ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) หมายถึงโรงเรียนที่ พัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner 
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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 จุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนา
หลายมิติไปพร้อม ๆ กัน และต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียน
มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ  
   1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง 
สร้าง  แรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถ
วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ และ
ส านึกในการบริการสังคม  
   2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่าง
กัน     มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก         
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็น
รายบุคคล เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ  
   3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จที่หลากหลายเพ่ือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจเริ่มต้นจาก  การประสานความร่วมมือใน
ชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพของ
เยาวชน คือ อนาคตของชุมชนความหวังของชาติ และของมวลมนุษยชาติ 
 
 คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล 
  การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่  
   Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้น
ใหม่  
   Leaning to do : หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท าซึ่งอาจน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม  
   Learning to with the others : หมายถึงการเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคน 
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อ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน  
   Learning to be : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้รู้ถึงศักยภาพ      
ความถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับ
นานาอารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีส าคัญ ดังนี้  
  1 ) ความรู้ พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู้ พ้ืนฐานที่จ า เป็นทาง
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information Literacy) รู้ 
พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักส านึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness)  
  2) ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถใน  การ
ปรับตัว สามารถจัดการกับสภาวการณ์ท่ีมีความซับซ้อนเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถก าหนด/        ตั้งประเด็น
ค าถาม (Hypothesis Formulation) เพ่ือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้        มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) ใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  3) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถใน  
การรับและส่งสาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน การ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพัน ธ์และ  การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และไปสู่การปฏิบัติ/น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public service) ซึ่งหมายถึง การ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)  
  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้น หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่
หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ของโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2562 
  3. คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์ ประธานกรรมการ 
2. ร้อยตรีสุธน ชัยสนิท กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อ าพร กรรมการผู้แทนครู 
4. นายเพิ่มศักดิ์  แจ้งเสม  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายอ านวย เหมือนวงศ์ธรรม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายสมพงษ์  เขียวค ารพ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. พระมหาวิจิตร กัลยาณจิตโต กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
9. นายบรรเจิด  รูปสูง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาววิชยา  อุบลจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายบุญเจิด  ขุนทรง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสุวิทย์  พ่ึงเกษม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายปริญญา  คงแย้ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายถนอม     อ่อนเกตุพล นายกสมาคมฯ 
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน  อุปนายกคนที่ 1 
3. นายศุภชัย สุรพงษ์ประชา อุปนายกคนที่ 2 
4. นายสมเกียรติ ฐานบัญชา นายทะเบียน 
5. นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ผู้ช่วยนายทะเบียน 
6. นายบุญฤทธิ์      วิชัย  เหรัญญิก 
7. นางสาววชิราภรณ์   สวุรรณวรางกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. นายสุรมิตร        ศรีเสนพิลา เลขานุการ 
9. นางสาววนิดา     เลี้ยงอ านวย ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายฉัตรชัย       คะชา ปฏิคม 
11. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุข  ผู้ช่วยปฏิคม 
12. นายสุวิทย์ พ่ึงเกษม  ประชาสัมพันธ์ 
13. นางสาวจุฑารัตน์  สายอรุณ  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
14. นายเอกราช อยู่ฤกษ์ กรรมการ 
15. นางสาวสุพัชรินทร์   เขียวปั้น กรรมการ 
16. นายณรงค์ นิ่มอนงค์ กรรมการ 
17. นายสมชาย       เชาว์ไวพจน์   (เสียชีวิต) กรรมการ 
18. นางสาวนัดดา สุวรรณคด ี กรรมการ 



 
 

 | 18  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
3. คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอรรถพล เสียงใส ประธานสภานักเรียน 
2. นายชัยชนะ  สอยเหลือง รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1 
3. นางสาวภาวิณี  สินค้าประเสริฐ รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 
4. นางสาวบัญจลักษณ์ แสงลุน รองประธานสภานักเรียนคนที่ 3 
5. นายเมธี   ไม้สน รองประธานสภานักเรียนคนที่ 4 
6. นางสาวสุทธิดา สุริยวงศ์ ผู้แทนคณะสีขาว 
7. นางสาวศริิเพชร บุญชูศรี ผู้แทนคณะสีฟ้า 
8. นางสาวสุพรรษา ไชยพงศ์ ผู้แทนคณะสีเขียว 
9. นางสาววิลาสินี  จรูญธนมนตรี ผู้แทนคณะสีแสด 
10. นางสาวศศินา วิจิตรศรี เหรัญญิก 
11. นางสาวพิญญาดา ปิ่นทอง ประชาสัมพันธ์ 
12. นายประกฤษฎ์  สันโดษ ฝ่ายกิจกรรม 
13. นายวลัญช์    สมคูณ ผู้ช่วยกิจกรรม 
14. นางสาวอารยารักษ์ ธรรมลังกาวงศ์ เลขานุการ 
15. นางสาวภัณฑิรา สวัสดิ์ดวง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
(ที่มา : ค าสั่งที่ 142/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สภาพชุมชนโดยรวม มีรายละเอียดนี้ 
  1. อ าเภอพุทธมณฑล 
  2. สภาพชุมชนโดยรวม 
 
1. อ าเภอพุทธมณฑล 

      
ค าขวัญประจ าอ าเภอ 
         “ดินแดนธรรมะ  พระปางลีลา     
      การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาคุณธรรม” 
 
 อ าเภอพุทธมณฑลเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่
น้อยที่สุดของจังหวัดนครปฐม เดิมขึ้นอยู่
กับอ าเภอ นครชัยศรี ด้วยเหตุที่อ าเภอนคร
ชัยศรีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมือง
มาก จึงมีการแบ่งพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอ
นครชัยศรีมาตั้ ง เป็น “กิ่ งอ า เภอพุทธ
มณฑล” ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2534 
และตั้งเป็น “อ าเภอพุทธมณฑล” เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 
 
 
 

 อ าเภอพุทธมณฑล มีพ้ืนที่ 52.3 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลศาลายา
(SalaYa) มี 6 หมู่บ้าน ต าบลคลองคลองโยง (Khlong Yong) มี 8 หมู่บ้านและต าบลมหาสวัสดิ์(Maha 
Sawat) มี 4 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 39,550 คน (พ.ศ. 2559) ความหนาแน่นของประชากร 756.21 
คน/ตารางกิโลเมตร 
 
 
 



 
 

 | 20  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  อ าเภอพุทธมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดนครปฐม มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 
   • ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ าเภอบางเลน 
   • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 
(จังหวัดนนทบุรี) และเขตทวีวัฒนา (กรุงเทพมหานคร) มีคลองนราภิรมย์และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่ง
เขต 
   • ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอสามพราน 
   • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอนครชัยศรี 
 
 ลักษณะภูมิอากาศ  
  อ าเภอพุทธมณฑลมีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกับอ าเภออ่ืน ๆในภาคกลางกล่าวคือมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน    ในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้เริ่มพัดผ่านในเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จึงมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดตลอดปี 
 
 สถานศึกษาในอ าเภอพุทธมณฑล  
  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
   1. โรงเรียนวัดมะเกลือ    คลองโยง พุทธมณฑล  
   2. โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์   คลองโยง พุทธมณฑล  
   3. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์    คลองโยง พุทธมณฑล  
   4. โรงเรียนบ้านคลองโยง    มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล  
   5. โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์   มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล  
   6. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล 
   7. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม    ศาลายา พุทธมณฑล  
   8. โรงเรียนวัดสาลวัน    ศาลายา พุทธมณฑล 
 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
   1. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ศาลายา พุทธมณฑล  
   2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล  
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  มหาวิทยาลัยในอ าเภอพุทธมณฑล 
   1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
        2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
        3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 
         4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
2. สภาพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง    ที่ก าลังขยายตัว 
มีประชากรประมาณ 40,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน
ราชการ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา อาชีพ
หลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ร าบ เนื่องจากที่ตั้งของ
โรงเรียนติดถนนนครชัยศรี-ศาลายา และใกล้สถานีรถไฟศาลายาจึงท าให้การคมนาคมขนส่งสะดวกเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน ท าไร่ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ 
ฯลฯ ส าหรับต าบลศาลายา ส่วนใหญ่จะมีอาชีพค้าขาย มีตลาด มีหอพัก ร้านอาหารจ านวนมาก เนื่องจาก
อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นต าบลที่มีประชากรหนาแน่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่     จบการศึกษา
ระดับ ม.6  อาชีพหลักคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครวัต่อปี 150,000  บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 โรงเรียนอยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้  ซึ่ ง เป็นสถาบันทางการศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 
สถาบันวิชาการทหารเรือ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   จึงได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีทั้งด้านงบประมาณ แหล่ง
เรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่น 
 สถานที่ส าคัญในเขตอ าเภอพุทธมณฑลที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีดังนี้  
  1. พุทธมณฑล สร้างข้ึนในวาระฉลอง 25 พุทธศตวรรษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
  2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานจัดการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
  3. ชุมชนการเรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ 
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 
 สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆรา-
ชูปถัมภ์ มีรายละเอียดนี้ 
  1. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  4. ผลงานนักเรียน 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 
 1.1 ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามเพศและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 7 159 121 280 8 159 141 300 
ม.2 7 137 129 266 7 149 121 270 
ม.3 7 136 93 229 7 130 126 256 

รวม ม.ต้น 21 432 343 775 22 438 388 826 
ม.4 8 98 196 294 9 143 159 302 
ม.5 9 102 145 247 8 94 183 277 
ม.6 9 109 174 283 9 96 145 241 

รวม ม.ปลาย 26 309 515 824 26 333 487 820 
รวมทั้งหมด 47 741 858 1,599 48 771 875 1,646 

 
(แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ.  10 มิถุนายน 2562) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 

 

 
 
 1.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552–2562 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
2552 903 1,157 2,060 
2553 952 1,085 2,037 
2554 905 1,045 1,950 
2555 850 931 1,781 
2556 846 926 1,772 
2557 800 970 1,770 
2558 805 945 1,750 
2559 818 925 1,743 
2560 732 889 1,621 
2561 741 858 1,599 
2562 771 875 1,646 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552-2562 

 

 
 
 1.3 ข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวม 

ม.1 121 87 70 278 
ม.2 92 82 71 245 
ม.3 91 80 56 227 
ม.4 86 111 87 284 
ม.5 71 116 82 269 
ม.6 61 94 75 230 
รวม 522 570 441 1,533 

ร้อยละ 34.05 37.18 28.77 100 
 

(หมายเหตุ : คิดจากจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ) 
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 1.4  ข้อมูลสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาลของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

อาการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 
1. ปวดศีรษะ เป็นไข ้ 43 159 165 192 113 9 142 107 89 123 1 1,143 
2. ปวดท้อง ท้องเสีย โรค
กระเพาะ 

29 79 82 75 56 6 47 59 42 54 1 530 

3. ปวดประจ าเดือน 17 55 43 58 36 2 41 29 34 24 0 339 
4. ปวดฟัน 2 4 12 5 4 1 2 2 1 3 0 36 
5. เป็นลม 1 3 3 2 2 0 0 5 6 4 0 26 
6. ลมพิษ 1 6 10 8 4 0 3 4 3 3 0 42 
7. แมลงต่อย 8 25 28 33 25 1 29 15 27 24 0 215 
8. เลือดก าเดาออก 1 3 4 2 3 0 1 1 2 2 0 19 
9. ลมชัก โรคทางจิต 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 10 
10. อุบัติเหตุจากกีฬา
ทั่วไป บาดแผล  
ข้อเท้าแพลง 

15 51 58 61 50 4 65 49 47 30 0 430 

11. นอนห้องพยาบาล 14 44 48 50 34 1 48 42 42 46 0 369 
12. ส่งโรงพยาบาล 0 3 2 2 2 0 1 2 0 1 0 13 

รวม 131 433 456 489 330 24 380 317 295 315 2 3,172 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 347 229 426 520 233 1043 260 356 

ม.2 188 195 372 446 176 950 234 282 

ม.3 215 97 253 553 138 916 205 283 

รวม 750 521 1,051 1,519 547 2,909 699 921 

ร้อยละ 46.07 32.00 48.17 46.65 33.60 89.34 42.94 56.57 

ม.4 321 215 348 445 159 433 380 452 

ม.5 370 215 606 237 251 397 341 366 

ม.6 452 243 164 301 202 289 300 342 

รวม 1,143 673 1,118 983 612 1,119 1,021 1,160 

ร้อยละ 71.35 42.01 66.59 44.97 38.20 69.85 63.73 72.41 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
รวม 

 

S.D. 

นักเรียนที่ได้  
3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 3,230 722 502 669 459 371 237 166 84 13 7 3,210 2.82 1.00 1,893 58.61 

คณิตศาสตร์ 5,533 1,132 603 705 833 801 648 517 234 45 15 5,473 2.54 1.11 2,440 44.10 

วิทยาศาสตร์ 7,476 2,190 1,284 1,310 958 789 419 300 181 29 16 7,431 2.97 0.99 4,784 63.99 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8,427 2,195 987 1,329 1,153 1,091 742 560 317 40 13 8,374 2.74 1.09 4,511 53.53 

สุขศึกษาและพลศกึษา 6,550 3,509 1,183 882 499 274 93 44 30 23 13 6,514 3.50 0.70 5,574 85.10 

ศิลปะ 3,230 713 498 509 420 394 266 296 59 74 1 3,155 2.74 1.04 1,720 53.25 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6,311 1,827 1,219 1,163 755 541 348 265 110 72 11 6,228 3.02 0.96 4,209 66.69 

ภาษาต่างประเทศ 9,268 2,791 1,143 1,373 1,132 1,106 718 622 297 58 28 9,182 2.83 1.09 5,307 57.26 

รวม 50,025 15,079 7,419 7,940 6209 5367 3471 2770 1,312 354 104 49,567 2.91 1.05 30,438 60.85 

ร้อยละ 100 30.14 14.83 15.87 12.41 10.73 6.94 5.54 2.62 0.71 0.21 99.08 

 

 

  
  
  2.2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.3 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560–2562 

 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 51.31 57.09 54.59 

ภาษาอังกฤษ 29.30 28.11 30.80 
คณิตศาสตร ์ 25.90 28.56 25.28 
วิทยาศาสตร์ 32.28 35.65 30.49 

 
    (ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)) 

 
แผนภูมิแสดงค่าคะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียนของผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560-2562 
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  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560–2562 

 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 47.33 45.56 41.25 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.78 34.59 37.04 
ภาษาอังกฤษ 24.88 27.40 25.65 
คณิตศาสตร ์ 19.92 27.11 21.44 
วิทยาศาสตร์ 26.70 28.35 26.02 

 
แผนภูมิแสดงค่าคะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียนของผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560-2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 | 31  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 2.4 ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้านความสามารถในการ… 
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 294 293 285 292 292 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 251 227 250 259 259 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 242 243 234 247 247 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 286 265 267 269 277 277 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 270 264 257 266 263 263 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 237 234 221 217 228 228 

รวม 1,601 1,550 1,511 1,521 1,566 1,566 
ร้อยละของนักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ ์
- 96.81 94.19 95.00 98.31 97.81 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

- 3.19 5.81 5.00 1.69 2.19 

 
 2.5 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา 2562 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 0 1 99 194 293 99.66 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 0 2 63 195 258 99.23 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 0 13 64 177 241 94.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 286 0 10 104 172 276 96.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 270 0 6 72 192 264 97.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 237 0 5 48 184 232 97.89 

รวม 1,601 0 37 407 1,114 1,564 97.69 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ในระดับดีขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6 ข้อมูลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
ที่ไม่ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ม.3 129 125 254 123 125 248 97.64 6 - 6 2.36 
ม.6 94 143 237 88 141 229 96.62 6 2 8 3.38 
รวม 223 268 491 211 266 477 97.15 12 2 14 2.85 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 ที่ส าเร็จการศึกษา 

และไม่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.64 96.62

2.36 3.38

0

20

40

60

80

100

120

ม.3 ม.6

นกัเรียนท่ีจบการศึกษา

นกัเรียนท่ีไมจ่บการศึกษา



 
 

 | 34  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 0 2 81 211 292 99.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 0 2 56 202 258 99.23 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 0 12 54 188 242 95.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 286 0 3 83 200 283 98.95 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 270 0 1 47 222 269 99.63 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 237 0 3 35 199 234 98.73 

รวม 1601 0 23 356 1222 1578 98.56 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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4. ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. เด็กหญิงมนัสวิธา  สีชะนะ 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอ่ียมเขียว 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองนรินทร์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นางสาวกมลชนก  ข าต้นวงษ์ 
นางสาวกนกวรรณ  นรขุน 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่  
(โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. เด็กหญิงภัคพร  มงคลปริวัฒน์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-
ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

5. นางสาวพลอยชมพู อัมรนันท์ รางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. เด็กหญิงปิ่นวดี  เทพศรี รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียง

ร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

7. นางสาวสุทธิดา  สุริยะวงศ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

8. เด็กหญิงชลากร  สุนทรวัฒน์ รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

9. เด็กหญิงสมาภรณ์  แก่นลออ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

10. เด็กหญิงศุภกานต ์  
ศุภมิตรโชคชัย 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

11. นายศุภกร  วัฒโน รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1.  นายธนภูมิ  กลิ่นแพทย์กิจ 

 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. 9 

2. นางสาวเดียรยา  แจงงาม รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. 9 

3. เด็กหญิงรัตนา  ดิษาภิรมย์ 
เด็กหญิงอลิสา  เถายา 
เด็กหญิงเนตรรัศมี  บุญฤทธิ์ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. นางสาวชวัลรัตน์  หวัใจเพ็ชร์ 
นายพิพัฒน์  ผานิ 
นางสาวมาริษา  โคตมา 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

5. เด็กหญิงพรพรรณ  แก่นคง รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. นางสาววรัญญา  กลีบเมฆ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  

กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขอชิดกลาง 
เด็กชายธนารัตน์  บุญมี  

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 5 กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

8. เด็กหญิงสุพัชญา  กมลเลิศ 
เด็กหญิงอนัญญพร  โนนค าพันธ์ 
เด็กหญิงอภิญญา  ธนินพรเกียรติ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5 กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.
1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

9. นางสาวพิมพ์ตะวัน  พัฒนายุกุล 
นายศุภัสสินธุ์  ทองสุขแสงเจริญ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 6 กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

10. เด็กชายธนวินท์  คงบวรเกียรติ รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 7  
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
11. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วมณีโชติ รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 9  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

12. เด็กชายธฤต  สุขเกษม 
เด็กชายภาคิน  แก้วพลงาม 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 12  
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

13. เด็กชายธนาธิป  แก้วมณี รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

14. นายเกียรติกุล  รอดเย็น รางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 13  
กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

15. เด็กชายธนวินท์  คงบวรเกียรติ 
เด็กชายธนาธิป  แก้วมณี 

รางวัลอันดับที่ 121 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ-
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 
ประเทศไทย  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
16. เด็กชายศรัณยู  กระจ่างวงค์ 

เด็กชายเมธี  พ่วงพงษ์ 
รางวัลอันดับที่ 153 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ 
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

17. เด็กชายยศภัทร  ทองเขียว 
เด็กชายภาคิน  แก้วพลงาม 

รางวัลอันดับที่ 159 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

18. นายกีรติ  ณัถฤทธิ์ รางวัลอันดับที่ 169 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

19. นายศุภัสสินธุ์  ทองสุขแสงเจริญ รางวัลอันดับที่ 179 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

20. นายเมธี  ไม้สน รางวัลอันดับที่ 203 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ 
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

21. เด็กหญิงอภิญญา  ธนินพรเกียรติ 
เด็กหญิงสุพัชญา  กมลเลิศ 

รางวัลอันดับที่ 45 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

22. เด็กหญิงจารุกัญญ์  สร้อยน้อย 
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์ 

รางวัลอันดับที่ 114 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ 
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

23. นางสาวศศิวิมล  วิลุนละพันธ์ รางวัลอันดับที่ 32 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ 
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

24. นางสาวเดียรยา  แจงงาม รางวัลอันดับที่ 104 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

25. นางสาวพิมพ์ตะวัน พัฒนายุกุล รางวัลอันดับที ่154 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

26. นางสาววรัญญา  กลีบเมฆ รางวัลอันดับที่ 85 ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนา
ตัวเลข รุ่นสมัครเล่น 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

27. นางสาวศรีสกุล  ทองนาค รางวัลอันดับที่ 118 ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนา
ตัวเลข รุ่นสมัครเล่น 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

28. นางสาวนันทิกานต์  สนเท่ห์ รางวัลอันดับที่ 120 ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนา
ตัวเลข รุ่นสมัครเล่น 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
29. นางสาวชลิดา  พรธวัชชัย รางวัลอันดับที่ 134 ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนา

ตัวเลข รุ่นสมัครเล่น 
สมาคมครอส
เวิร์ดเกมฯ  

30. นายพีรณัฐ  ไข่มุกข์ 
นางสาวกนกวรรณ  นรขุน 
นางสาวอาทิตติยา  สนั่นวงค์สังข์ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
“ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

31. เด็กชายฬีญาภณ  นาคะวัณณัง 
เด็กหญิงตฤณมัย  ผินกลับ 
เด็กชายแสนรัก  สีกล่ า 
เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง 
เด็กชายธนารัตน์  บุญมี 
เด็กชายธฤต  สุขเกษม 

เข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 
12 (MWIT Square XII) ในงาน MWIT Open 
House 2019 

โรงเรียน
มหิดล 
วิทยานุสรณ์ 
 

32. นางสาวศศิกานต์  องอาจ 
นายจักรกฤษณ์  วรรณสอน 
นายหัฏฐกร  สงค์จันทร์ 
นายณัฐวุฒิ  ทิพย์เจริญศรี 
นางสาวกมลฉัตร  ญาติปลื้ม 

เข้าร่วมการแข่งขัน MWIT Challenge 2019-
MWIT Gravity Car ในงาน MWIT Open 
House 2019 

โรงเรียน
มหิดล 
วิทยานุสรณ์ 
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 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายฐิติภูม ิ ชูช่วย   

นายคณนาถ  ศรีรัตนสุภาานนท์   
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 

เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

2. เด็กชายกิตติธัช ดุสดีภักดิ์   
เด็กหญิงสรัล  นุชทรัพย์ 
เด็กหญิงกุศลิน  ปักษี 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นางสาววรินยุพา นิลพัฒน์ 
นางสาวณัชชา สีชะนะ 
นายปัญญาวัตร คุ้มคลองโยง 
นายทินพร รักแผ่นดินธรรม 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. ด.ญ.ณิชากร กิตติสรนนท์  
ด.ญ.วราภรณ์ สุพร  
ด.ญ.อรุณกมล ชัยรัตน์   

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
5. เด็กหญิงณิชากร  กิตติสรนันท์  

เด็กหญิงวราภรณ์  สุพร  
เด็กหญิงอรุณกมล  ชัยรัตน์  

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

6. นางสาวพรสุดา ทองทา  
นางสาวบุษกร นาคแกมทอง  
นางสาวเนตรดาว ชายวันดี  

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

7. นางสาวเนตรดาว ชายวันด ี
นางสาวพรสุดา ทองทา 
บุษกร นาคแกมทอง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

8. เด็กชายศรีปริยัติ ทองชาวนา 
เด็กชายเมธี พ่วงพงษ์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

9. เด็กหญิงสุชาดา อ่วมพันธ์ 
เด็กชายณภัทร เสาวดี 
เด็กชายสรยุทธ หอมหวล 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

10. นายกีรติ ณัถฤทธิ์  
นางสาวปริญญา สืบจันทร์  
นางสาวศศิวิมล วิลุนละพันธ์ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
11. นายทินพร รักแผ่นดินธรรม  

นายยปัญญวัตร คุ้มคลองโยง  
นางสาวณัชชา สีชะนะ 

เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

12. นายพชรกฤตย์ สุขกุลพิพัฒน์ 
นายพชรกฤตย์ สุขกุลพิพัฒน์ 
นางสาวจริยา  แสนสะอาด 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา. 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

13. นายปัญญวัตร  คุ้มคลองโยง   
นางสาวณัชชา  สีชะนะ  
น.ส.ศรัญพร  วังคะฮาด   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์                                                  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

14. นายกีรติ นัถฤทธิ์  
นางสาวพัชรณัฐ บิดาโส 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 22  
ชิงถ้วยพระราชทาน 

วิทยาลัย
แพทยศาสต
รพระมงกุฏ
เกล้า 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. เด็กหญิงกาญจนา  แจงบ ารุง   

เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง 
เด็กหญิงนภาดา  ดุลยนัย 
เด็กหญิงนิพรรัตน์  ดอกสี 
เด็กหญิงวริธร  คันทะโสม 
นางสาวจิราภา ทับทิมสี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

2. เด็กชายเจตริน  สุดใจ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นายบูรพา  ไทยประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. นางสาวกัลยารัตน์  เลี้ยงรักษา 
นางสาวธิดาพร  บูชา 
นางสาวสุนิตา  แสนหนองหว้า 
นางสาวอาริญา  พุฒพิมพ์ 
นางสาวไอยริน  จินดานิล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

5. เด็กชายพงศกร  สวัสดิ์กว้าน 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ้อยหวังผล 
 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. เด็กชายศรีปริยัติ  ทองชาวนา 

เด็กหญิงภัคพร  มงคลปริวัฒน์ 
เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 11 

มูลนิธิ 
   ร่มฉัตร 

7. นายกีรติ  ณัถฤทธิ์ 
นางสาวณัฐมล  ทองปาน 
นายฐิติภูม ิ ชูช่วย 
นายณัฏฐเอก  ภุมราดี 
นางสาวธิดาวรรณ  เอ่ียมลือนาม 

เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 11 

มูลนิธิ 
   ร่มฉัตร 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายประสิทธิชัย ไชยนอก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” 

กรมพล
ศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7)  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพล
ศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
รอบคัดเลือก ภาค 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี 

กกท. 

2. นายธนพัทธ หอมจ าปา   
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” 

กรมพล
ศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ  
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก 
ระดับเขต (เขต 7) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพล
ศึกษา 

3. นางสาวกุลนันท์ บุญทน รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพล
ศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบ
คัดเลือกภาค 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี 

กกท. 

4. นางสาวมินทร์รดา อาษากิจ รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพล
ศึกษา 

5. นางสาวกุศลิน เจริญลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 7) ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพล
ศึกษา 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. นายพิพัฒน์ ผานิ 

นายอนุลักษณ์ โพธิ์บัลลังก์ 
นายพีรยุทธ เลี้ยงรักษา 
นายสิทธิโชค ห้วยหงส์ทอง 
นายเอกรินทร์ ฤทธิ์ค ารพ 
นายกริชนินทร์ ผ่อนผัน 
นายราเชนท์ เล็กดวง 
นายพีรณัฐ ไข่มุกข์ 
นายธินภัทร อ่อนหวาน 
นายพงศธร ชุ่มบัว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่น 18 ปี  
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพล
ศึกษา 

7. นางสาวสุทธิดา ดวงตา 
นางสาวจิราวดี หลักค า 
นางสาวพรรณี จันทร์เมฆา 
นางสาวสุนิชา แสนกล้า 
นางสาวมาริษา โคตรมา 
นางสาวฐิติกานต์ นัทธีศรี 
นางสาวจริยา แสนสะอาด 
นางสาวปริญญา ดารงค์ 
นางสาวภัทรวดี เหมาะสมาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 18 ปี  
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพล
ศึกษา  

8. นางสาวปภัสรา สุขเจริญ 
นางสาวสุภัชชา ขุมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง  
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพล
ศึกษา 

9. นางสาวอนัญพร บางทราย 
นางสาวธัญญาพร เส็งนา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง  
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพล
ศึกษา 

10. เด็กชายอนุเทพ สุขโพธิ์เพ็ชร 
เด็กชายกิตติชัยน์ คุมอติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองคู่ชาย  
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพล
ศึกษา 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นางสาวเบญญาภา  พลับสอาด 

นางสาวณริสสา  ชมยาน 
นางสาวภราดา  ตู้จินดา 
นางสาวยติยา  ส่งติริพันธ์ 
นางสาวภัทราพร  จันทร์แสง 
นางสาวพัชรินทร์  ด าแดง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562  

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562  

สพม.9 

2. นายอนุสรณ์  จิรชยา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นางสาวพิญญาดา  ปิ่นทอง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

4. นายกฤตณัฐ  สังข์สุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

5. นางสาวทิพรดา  ผลวิเศษ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ถา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

7. นายธีรพงษ์  นนทชัยวรกุล รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

8. เด็กหญิงตฤณมัย  ผินกลับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยว
จะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

9. เด็กหญิงสร้อยสกล  กาเผือก 
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์ 
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์ 
นางสาวพิชามญชุ์  ก๋งเกิด 
นางสาวณภัชดา  โตมอญ 
นางสาวกัญญารัตน์  เจริญมี 
นางสาวสุกัญญา  อัฒจักร 
นางสาววรรณธิชา  วิเศษ 
นางสาวรัตติยากร  เดือนแจ่ม 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1   
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

10. นางสาวเบญญาภา  พลับสะอาด 
นางสาวณริสสา  ชมยาน 
นางสาวภราดา  ตู้จินดา 
นางสาวยติยา  ส่งติริพันธ์ 
นางสาวภัทราพร  จันทร์แสง 
นางสาวพัชรินทร์  ด าแดง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
11. เด็กหญิงณิชากร  จันทร รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

12. นางสาวกุศลิน  เจริญลักษณ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

13. นางสาวชนกานต์  ทองสาร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

14. นางสาววิภาดา  เลิศศักดิ์ศรีสกุล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายธนาวุฒิ  แก้วแสนเมือง 

นายมารุต  โตทรัพย์ 
นางสาวกัลยสรวง  ทองมูลตน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

2. เด็กหญิงมนต์วลี  พนแดง 
เด็กหญิงแพรวา  บัณฑิต 
เด็กหญิงมาลิษา  ไชยสมบูรณ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1- 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

3. เด็กชายญาณภัทร ปฐมพุฒิพงศ์ 
เด็กชายศิวกร  ศิริปกะ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. นายณัฐภัทร  เบญจทรัพย์ 
นายนิทัศน์  สอนกระต่าย   

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
5. นายพงศกร  กาเหล่าลาย 

นายสิงห์ทอง  รุ่งเรืองวิทย์ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

6. นายนนธวัช  ถนอมเกียรติกุล 
นายภควัต  ตีระแพทย์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

7. เด็กชายธีรนันท์  พ่วงจีน 
เด็กหญิงกันยกร  ไทยประเสริฐ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

8. เด็กชายธนกฤต   
กฤตธนาชาญพงษ์ 
เด็กขายธนดล  ปุญญาถาวร 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

9. เด็กชายกฤตพจน์  จันทร์ศรี 
เด็กหญิงณิชา  รัตนวราหะ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

10. นายคณธัช  บัวจันทร์ 
นายรชต  ลิ้มรัตนพันธุ์ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
11. นางสาวฐิติภัทร  เอ่ียมภิญญโญ 

นางสาวสุภลักษณ์  อังโชติพันธุ์ 
รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

12. เด็กชายแสนรัก  สีกล่ า 
เด็กชายสิปปกร  ชลารักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้าง  Webpage ประเภท Text Editor 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

13. ด.ช.ศตนันท์  แย้มทวี 
ด.ช.อัฐพล  เรียนรอบกิจ 
ด.ช.เมธาวี  วิสัชนาม 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

14. นายชัยชนะ  สายเหลือง 
นายธีรภัทร  ดอกสวย 
นางสาวภาวิณี  สินค้าประเสริฐ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 
 
 
 
 

15. ด.ช.กันติทัต  เกื้อกูลศาสนกิจ 
ด.ญ.จิณณพัต  แก้วค า 
ด.ช.เจษฎา  อินขุน 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

16. ด.ญ.จิรัชยา  หอมจีน 
ด.ญ.พรชิดา  แก่นลออ 
ด.ญ.สุชานุช  ศรีอ้นยู้ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการประกวดการแปรรูปอาหาร  
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
17. ด.ญ.ศิริธร  บุตรสาร 

ด.ญ.สุธาสิณี  ถิ่นนารา 
ด.ญ.อทิติญาพร  ปากวิเศษ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด  
เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

18. น.ส.กชกมล  สีมันตะ 
น.ส.เพ็ญนภา  แซ่เล้า 
น.ส.โยษิตา  บุญจวง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด  
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 
 
 
 
 

19. ด.ช.ธนะวัฒน์  สมพงษ์ 
ด.ช.สิทธิศักดิ์  โพธิ์สวรรค์ 
ด.ญ.พิมชนก  คูณเทือกเถา 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

20. น.ส.นิติณัฐดา  วงศ์ไชย 
น.ส.เสาวภาคย์  กลิ่นหอม 
นายพุทธิ  แสงอาจ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นางสาวชมพูนุช  ลีลาวิมลวรรณ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด

ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

2. นางสาวธาราทิพย์  เฉยชิต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นางสาวปนัดดา  สุกใส รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

4. นางสาวปนัดดา  สุกใส เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 

สถาบันขงจื่อ
การแพทย์

แผนจีน ฝ่าย
จีน 

5. Miss Jiraporn  Pooprapai เข้าร่วมกิจกรรม “Spelling Bee for Senior 
High School” 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

6. Miss Cheeraphat  Ichihara เข้าร่วมกิจกรรม 
“Spelling Bee for Senior High School” 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขอชิดกลาง 
เด็กชายธนารัตน์  บุญมี 

รางวัลอันดับที่ 118 ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  
รายการแบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ  
ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562  

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ-
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 
แห่งประเทศ
ไทย 
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สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ มีรายละเอียดนี้ 
  1. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  และการจัดการเรียนการสอน 
  2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        - กิจกรรมแนะแนว 
        - กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ชุมนุม) 
        - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  3. วิจัยในชั้นเรียน 
 
1. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  และการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ข้อมูลรายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนคาบ และจ านวนบุคลากร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
บุคลากร 

คาบสอน
ทั้งหมด 

คาบสอน 

เฉลี่ยต่อคน 

หัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  7 142 20.29 นายวิศิษฐ์  มีศร ี

คณิตศาสตร์  14 201 14.36 น.ส.ฐิตริัตน์  จันทร์อ าพร 

วิทยาศาสตร์  14 220 15.71 นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม  
11 216 19.64 นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา 

สุขศึกษาและพลศกึษา  5 106 20.40 นายเอกราช  อยู่ฤกษ์ 

ศิลปะ  5 66 13.20 นางจิรฐา  ธรรมรักษ ์

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 14 215 15.36 นายฉัตรชัย  คะชา 

ภาษาต่างประเทศ  13 263 20.23 น.ส.จุฑารัตน์  สายอรณุ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 48 48.00 นางทรัพย์  ถวิล 

รวม 84 1,473 17.54  
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
บุคลากร 

คาบสอน
ทั้งหมด 

คาบสอน 
เฉลี่ยต่อคน 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย  8 152 19.00 นายวิศิษฐ์  มีศร ี
คณิตศาสตร์  14 201 14.36 น.ส.ฐิตริัตน์  จันทร์อ าพร 
วิทยาศาสตร์  13 209 16.08 นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

12 204 17.00 นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา 

สุขศึกษาและพลศกึษา  5 102 20.40 นายเอกราช  อยู่ฤกษ์ 
ศิลปะ  5 71 14.20 นางจิรฐา  ธรรมรักษ ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  14 237 16.93 นายฉัตรชัย  คะชา 
ภาษาต่างประเทศ  14 263 16.93 น.ส.จุฑารัตน์  สายอรณุ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 48 48.00 นางทรัพย์  ถวิล 

รวม 86 1,487 17.29  
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 1.2 โครงสร้างเวลาเรียน 
  หลักสูตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
ดังนี้ 
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 | 66  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      2.1 กิจกรรมแนะแนว  
  สรุปผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 294 294 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 260 260 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 254 254 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 286 286 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 270 270 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 237 237 - 

รวม 1,601 1,601 - 
 
  1. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 1 : สถานะการศึกษาต่อ-ไม่ศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 

1 ศึกษาต่อ 222 95 

2 ไม่ศึกษาต่อ 4 2 

3 ไม่จบการศึกษา 6 2 

4 ติดต่อไม่ได้ 2 1 

รวม 234 100 
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222, 95%

4, 2%
6, 2%

2, 1%

แผนภูมิแสดงสถานะการศึกษาต่อ-ไม่ศึกษาต่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ ไม่จบการศึกษา ติดต่อไม่ได้

 
แผนภูมิสถานะการศึกษาต่อ-ไม่ศึกษาต่อ ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2 : ประเภทสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

1 (ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม 148 63 

2 (ม.3) ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 45 19 

3 (ม.3) ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 4 

4 (ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนอ่ืน ในกรุงเทพมหานคร 8 3 

5 (ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนอ่ืน ในต่างจังหวัด 4 2 

6 (ม.3) ศึกษาต่อ ปวช. 4 2 

7 (ม.3) ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ 4 2 

8 ไม่ศึกษาต่อ 2 1 

9 ไม่จบการศึกษา 6 2 

10 ติดต่อไม่ได้ 4 2 

รวม 234 100 
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148, 63%
45, 19%

9, 4%

8, 3%
4, 2%
4, 2%

4, 2% 2, 1% 6, 2%

4, 2%

แผนภูมิแสดงประเภทสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562

(ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม
(ม.3) ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
(ม.3) ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
(ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนอ่ืน ในกรุงเทพมหานคร
(ม.3) ศึกษาต่อ ม. 4 โรงเรียนอ่ืน ในต่างจังหวัด
(ม.3) ศึกษาต่อ ปวช.
(ม.3) ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ
ไม่ศึกษาต่อ
ไม่จบการศึกษา
ติดต่อไม่ได้
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  2. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 1 : สถานะการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 

1 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 202 85 

2 อยู่ระหว่างการรอผลศึกษาต่อ 4 2 

3 ประกอบอาชีพ 17 7 

4 ติดต่อไม่ได้ 15 6 

รวม 238 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202, 85%

4, 2%

17, 7%
15, 6%

แผนภูมิแสดงสถานะการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการรอผลศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ ติดต่อไม่ได้
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ตารางท่ี 2 : ประเภทของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ   

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

1 รัฐ 158 66 

2 เอกชน 44 19 

3 อยู่ระหว่างการรอผลศึกษาต่อ 4 2 

4 ประกอบอาชีพ 17 7 

5 ติดต่อไม่ได้ 15 6 

รวม 238 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

158, 66%

44, 19%

4, 2%

17, 7%
15, 6%

แผนภูมิแสดงประเภทของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ -ประกอบอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

รัฐ เอกชน
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นกัเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

1 น.ส.นนธิกานต์  ด้วงแดง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์

จิตรกรรมปติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

ทัศนศิลป ์ ม.6/1 

2 น.ส.ผลานันต ์ สุขสมกิจ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ ์

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

เทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร ์

ม.6/1 

3 น.ส.สุธิชา  แก้วเขียว ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง มนุษยศาสตร ์ ภาษาจีน ม.6/1 

4 น.ส.ชลธิชา  พวงศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยับูรพา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ม.6/1 

5 นายณัฐวุฒิ  ทิพย์เจรญิศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวะเครื่องกล ม.6/2 

6 นายประสพโชค  สมบรูณ์บตัร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส์ และห่วงโซ่
อุปทาน 

ธุรกิจออนไลน ์ ม.6/2 

7 นายจักรกฤษณ ์ วรรณสอน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา 

วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวะเครื่องกล ม.6/2 

8 นายณรงค์ศักดิ์  คุม้คลองโยง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์ วิศวะกรรม เครื่องกล ม.6/2 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

9 นายพงศกร  กาเหว่าลาย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาศาสตร ์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ม.6/2 

10 นายหัฏฐกร  สงคจ์ันทร ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยนเรศวร วิศวกรรมศาสตร ์ คอมพิวเตอร ์ ม.6/2 

11 น.ส.จิราวดี  หลักค า ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา 

คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

การขนส่งทางทะเล ม.6/2 

12 น.ส.ศศิกานต์  องอาจ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ม.6/2 

13 น.ส.สุธดิา  ดวงตา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย ม.6/2 

14 น.ส.อรสิรา  เนตตะสูต ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.6/2 

15 น.ส.อาจรยี์  ช่ืนบาน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

ศิลปศาสตร ์ ธุรกิจการบิน ม.6/2 

16 น.ส.ธิดารัตน์  พนาอุดม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ม.6/2 

 
 



 
 

 | 31  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   74 

ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

17 น.ส.พิมพ์พัสชา  ไสยาศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ การจัดการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 

ม.6/2 

18 น.ส.ภสัศิริพร  บุตรวัง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ม.6/2 

19 น.ส.สภุาพร  อาจด่อน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

เทคโนโลยีชีวภาพ ม.6/2 

20 น.ส.อรณุสวสัดิ์  ศรไีพร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจสิติกส์
และซัพพลายเซน 

การจักการโลจิ
สติกส ์

ม.6/2 

21 น.ส.ธนิกา  แซ่ค ู ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา วิทยาการจัดการ บัญช ี ม.6/2 

22 น.ส.จุฑาทิพย์  ส าราญ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส์ และห่วงโซ่
อุปทาน 

การจัดการโลจิ
สติกส์  

ม.6/2 

23 น.ส.พรรณี  จันทร์เมฆา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั คณะสังคมศาสตร ์ การปกครอง ม.6/2 

24 น.ส.อารียา  ค าแสนโคตร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส์และซัพพลาย
เชน 

สาขาการจดัการการ
ขนส่งทางอากาศ 

ม.6/2 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

25 น.ส.สริิภญิญา  ศรเีพียงจันทร ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา 

บริหารธรุกิจ บัญช ี ม.6/2 

26 น.ส.อริศรา  ก้านพุดซา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

โลจสิติกส ์ พานิชยนาว ี ม.6/2 

27 น.ส. กมลฉตัร ญาติปลื้ม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชภัฏสวนสุนันทา โลจสิติกส์และซัพพลาย
เชน 

การจัดการโลจิ
สติกสส์ าหรับธุรกิจ
ออนไลน ์ 

ม.6/2 

28 นายมินทร์ธาดา  ค าฝอย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์อาหาร ม.6/3 

29 นายวัชรพล  สุพร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรต ิ

วิทยาศาสตร์เเละ
วิศวกรรมศาสตร ์

วิศวกรรมเครื่องกล
เเละการผลติ 

ม.6/3 

30 นายกีรติ  ณัถฤทธ์ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร ์ วิชาสังคมศึกษา 
การศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) 

ม.6/3 

31 นายคณนาถ  ศรรีัตนสุภานนท ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มทร.ศาลายา วิศวกรรมศาสตร ์ โทรคมนาคม ม.6/3 

32 นายฐิติภูมิ  ชูช่วย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี วิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส ์

ม.6/3 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

33 นายธนพัฒน์  สุขทิพย์กิจ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา เทคโนโลยีดิจิทลั วิศวะกรรม
คอมพิวเตอร ์

ม.6/3 

34 นายภากร  เอี่ยมสุวรรณ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เกษตร เกษตร ม.6/3 

35 นายภาณุมาศ  อิ่มแมน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

วิศวกรรมศาสตร ์ เครื่องกล ม.6/3 

36 นายมนัสวิน  อินแป้น ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร ์ การผลิต ม.6/3 

37 นายอานนท์  ไวยนิกร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์บณัฑติ
เอกออกก าลังกาย 

ม.6/3 

38 น.ส.ลภัสรดา  มงคลแท้ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมปโิตรเคมี
ภัณฑ์และพอลเิมอร ์

ม.6/3 

39 น.ส.นฤภร  ศรีสมชัย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มทร.รตันโกสินทร์ ศาลายา บริหารธรุกิจ บัญช ี ม.6/3 

40 น.ส.บัวชมพู  สวัสดิ์จุ้น ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เกษตรศาสตร ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร 

ม.6/3 

41 น.ส.ปนัดดา  จารุพงศ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร ์ ม.6/3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

42 น.ส.พรชนก  ปานบุญลือ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ อุตสาหการ ม.6/3 

43 น.ส.ภัคจริา  พิศมร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ศิลปศาสตร ์ จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การ 

ม.6/3 

44 น.ส.ลักษิกา  คงแก้ว ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
  

การตลาด  ม.6/3 

45 น.ส.วงศ์ชนก  สุนทรวงษ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

สาขาเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์และ
ห้องผ่าตัด 

ม.6/3 

46 น.ส.ศศิวิมล  วิลุนละพันธ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาการจัดการ บัญช ี ม.6/3 

47 น.ส.ศิริพร  สวนโต ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ ม.6/3 

48 น.ส.สรัลนุช  กุมสรุะ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชมงคลรตันโกสินทร ์ วิศวกรรม วิศวโทรคมนาคม ม.6/3 

49 น.ส.สภุิญญา  อุตมูล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะพละศึกษา ผู้น านันทนาการ ม.6/3 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

50 น.ส.อธิตา  ร่วมสุข ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มทร.ศาลายา วิศวกรรม เครื่องกล ม.6/3 

51 น.ส.อารญัญา  สรุวิทย ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร ์ อังกฤษ ม.6/3 

52 น.ส.ณัฐณิชา  สุปัตต ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี ปฐมวัย ครุศาสตร ์ ม.6/3 

53 น.ส.อภิญญา  หอมจีน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

- - - ม.6/3 

54 นายศุภกร  ชนะกิตติภักด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ดิจิทัลมเีดียและศลิป
ภาพยนต ์

สิอดิจิทัล ม.6/3 

55 นายณพงศกร  บุญอาจ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ การวัดคุม ม.6/4 

56 นายธนพล  คงอุดมทรัพย ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ เกษตรและ
ทรัพยากร 

ม.6/4 

57 นายนัฐวุฒ ิ ช่ืนแสงจันทร์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชมงคลรตันโกสินทร์ ศาลายา สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ 

เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

ม.6/4 

58 นายอมรเทพ  อัสสานนท์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

เกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

ม.6/4 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

59 นายณัฏฐเอก  ภุมราด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยับูรพา นิติศาสตร์รัฐศาสตร ์ การปกครองท้องถิ่น ม.6/4 

60 นายต้นตระการ  ศักดิ์ศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี วิศวกรรมศาสตร ์ เลือกสาขาตอบปี2 ม.6/4 

61 น.ส.ฉัตรกาญจน์  ยิ้มขลิบ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหาธุรกิจ การบัญชี4ปีปกต ิ ม.6/4 

62 น.ส.สริียากร  จริไชยสิงห ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส์และซัพพลาย
เชน 

การจัดการซัพพลาย
เชนธุรกิจ (การ
จัดการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ) 

ม.6/4 

63 น.ส.เกตนส์ิรี  ช่ืนเกษร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล โครงการจดัตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจรญิ 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

ม.6/4 

64 น.ส.ชนาภา  ปึกไธสง  ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ม.6/4 

65 น.ส.นภาพร  แสงสว่าง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล โครงการจดัตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจรญิ 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

ม.6/4 

66 น.ส.บุรสักร  เจริญสุข ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการ
อาหาร 

ม.6/4 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

67 น.ส.พลอยไพลิน  แก้วอินธ ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต วิทยาการจัดการ เลขานุการทาง
การแพทย์ 

ม.6/4 

68 น.ส.ลลิตาวดี  ธงกลาง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาศาสตร ์ สิ่งแวดล้อม ม.6/4 

69 น.ส.วารณิี  กลางถิ่น ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
อ านาจเจรญิ 

สาธารณสุข โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจรญิ 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

ม.6/4 

70 นายธัญพิสิษฐ ์ รัศมี (ซ้ าช้ัน) ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ การวัดคุม ม.6/4 

71 นายมาฆะ  ชุ่มมา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ศิลปวิจิตร จิตรกรรม ม.6/5 

72 นายเสริมชาติ  อินทะนาม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ คณะบริหารกจิ สาขาการตลาด ม.6/5 

73 นายชิษณุพงค์  จันตา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ออกแบบดิจิตอล
อาร์ต 

ม.6/5 

74 นายธนากร  ทองนพ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ออกแบบดิจิทัล
อาร์ต 

ม.6/5 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

75 นายนนทพัทธ ์ ชาโชติ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

สังคมศึกษา ม.6/5 

76 นายธนพล  รุ่มนุ่ม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร ์ Data Science ม.6/5 

77 นายพิพัฒน์  ผาน ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นิเทศศาสตร ์ ม.6/5 

78 น.ส.ณฏัฐิณี  สอนศาสตร ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม บริหารธรุกิจเพื่อ
สังคม 

ม.6/5 

79 น.ส.พรรณภัทร  แสนค า ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์ วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมอุตสา
หการ 

ม.6/5 

80 น.ส.มาริษา  โคตมา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชมงคลรตันโกสินทร์ศาลายา บริหารธรุกิจ บัญชีบัณฑิต ม.6/5 

81 น.ส.สมิิลัน  บุญลอม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

การโรงแรมและการ
จัดการ 

ม.6/5 

82 น.ส.สุทธิดา  สุริยะวงษ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.6/5 

83 น.ส.สุนิชา  แสนกล้า ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตก าแพงแสน 

ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 

ม.6/5 
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84 น.ส.สุธินันท ์ โชติศรีลือชา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสิทรศ์า
ลายา 

- เทคโนโลยีนิเทศ
ศิลป ์

ม.6/5 

85 น.ส.ปุณยภา  สิทธิแพทย ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห ์ ม.6/5 

86 น.ส.เกตน์นภิา  คุ้มแว่น ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

Yunnan University School of 
International 
Education 

Chinese 
Language 

ม.6/5 

87 น.ส.สุชญา  เขมะรังษ ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

การออกแบบสื่อ
ดิจิทัล 

ม.6/5 

88 น.ส.นฤมล  รอดไพบูลย ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาไทย ม.6/5 

89 น.ส.กนกพร  อังคเศกวินัย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ 

ม.6/5 

90 น.ส.กัลยารัตน์  เลี้ยงรักษา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร ์ ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ม.6/5 

91 น.ส.ฐปน ี บรรจงวิภารัตน ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา การโรงแรม การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ม.6/5 
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92 น.ส.ฐิติกานต์  นัทธีศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศึกษาศาสตร ์ ภาษาไทย ม.6/5 

93 น.ส.ขนิษฐา  ปู่เณร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหารธรุกิจ การตลาด ม.6/5 

94 น.ส.ธิดาพร  บูชา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

วิศวกรรมศาสตร ์ วิศกรรมโยธา ม.6/5 

95 น.ส.พิมพร  ตรีสงค ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหาร บัญช ี ม.6/5 

96 น.ส.มาลินี  วิชา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา บัญช ี บัญช ี ม.6/5 

97 น.ส.วรางค์ศริิ  คุณวุฒิปกรณ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธรุกิจเพื่อ
สังคม 

การเงิน ม.6/5 

98 น.ส.ไอยริน  จินดานลิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว 

ม.6/5 

99 นายภาสกร ชนะกิตตภิักด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ม.6/5 

100 นายสิงห์ทอง  รุ่งเรืองวิทย์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหารธรุกิจ พัฒนาซอฟต์แวร ์ ม.6/6 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

101 ด.ช.วิทวัส  อภิวัฒนาวาสน ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สวนนันทา นิเทศ ภาพยนตร ์ ม.6/6 

102 นายกันทรากร  ศาตนันทน์
วงศ์ 

ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

สวนสุนันทา วิทยจัดการ นิเทศ โทรทัศน์ ม.6/6 

103 นายนิทัศน ์ สอนกระตา่ย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหารธรุกิจ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย ม.6/6 

104 นายภัทรชยุต  บุรพลสกลุ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชมงคลรตันโกสินทร์ศาลายา บริหาร มัลตมิีเดยี ม.6/6 

105 นายวิษณุรักษ์  จิตต์จ านงค ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

บริหารธรุกิจ มัลตมิีเดยี ม.6/6 

106 นายภควัต  ตรีะแพทย ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัคนโกสินทร ์

บริหาร เทคโนโลยีมลัติมเีดีย ม.6/6 

107 นายภานุพงศ ์ กากาล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชมงคลรตันโกสินทร์ศาลายา บริหาร พัฒนาซอฟต์แวร ์ ม.6/6 

108 นายเมธาสิทธ์ิ  มหิงษา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มทร.รตันโกสินทร์ศาลายา บริหารธรุะกิจ มัลตมิีเดยี ม.6/6 

109 น.ส.อมลณัฐ  อินทร์สอน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา พาณิชนาวี โลจสิติกส ์ ม.6/6 
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110 น.ส.วันวิสา  ปองสุข ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชภัฎนครปฐม คณะการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ม.6/6 

111 น.ส.อารสิา  อุบลจินดา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัคนโกสินทร ์

สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ 

การออกแบบสื่อ
ดิจิทัล 

ม.6/6 

112 น.ส.นภสัวรรณ  นาคเสวก ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.6/6 

113 น.ส.ลลิตา  กลิ่นนิม่นวล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยราชภัฏนครปฐม การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ม.6/6 

114 น.ส.ออมสิน  เอี่ยมอนงค์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
(ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล) 

ม.6/6 

115 นายศรณัยู  จันทร์กระจ่าง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ พลศึกษา ม.6/7 

116 นายรัชตะ  มะณีโนนโพธิ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ การขนส่งทางบก ม.6/7 

117 นายวุฒิรัตน์  ค าเจยีง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ การขนส่งทางบก ม.6/7 

118 นายโกศล  แสงพิทักษ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ โลจสิติกส ์ ม.6/7 
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119 นายเดชาพล  บัวเผื่อน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ โลจสิติกส ์ ม.6/7 

120 นายเทวาราช  ดวงฟู ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ การจัดการการ
ขนส่ง 

ม.6/7 

121 นายสุรเดช  สาธุภาค ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

วิทยาลัย ช่างทองหลวง  เครื่องประดับ ช่างทอง ม.6/7 

122 น.ส.อริษา  แก้วงาม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สังคมศาสตร ์ การปกครอง ม.6/7 

123 นายปรัชญา  เกตสมภาร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา การจัดการการขนส่ง ขนส่ง ม.6/8 

124 น.ส.ชรินรตัน์  อิ่มใจ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา 

คณะบริหาร การตลาด ม.6/8 

125 น.ส.ธนิญาดา  ตะวันหะ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขต ศรีราชา 

การจัดการ การจัดการ ม.6/8 

126 น.ส.ปนัดดา  สุกใส ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

- - - ม.6/8 

127 น.ส.เพ็ญนภา  แซ่เล้า ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา 

บริหารธรุกิจ บัญช ี ม.6/8 
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128 น.ส.สมุาลี  โพธิ์ศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยราชภัฏนครปฐม มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาษาจีน ม.6/8 

129 น.ส.อรัญตา  แย้มสรวล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง มนุษย์ศาสตร ์ วิชาภาษาจีน ม.6/8 

130 นายถิรวัฒน์  มากบาง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

บริหารการตลาด cp all ม.6/9 

131 นายสุวพิชญ์  เหล็กขนาย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

บริหารธรุกิจ สื่อสารมัลติมีเดีย ม.6/9 

132 นายชาญธาดา  กริชสริิมา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.6/9 

133 นายอภิวัฒน ์ จันทบาล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง นิติศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ม.6/9 

134 นายปรเมษฐ ์ ถีคง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การจัดการโรงเเรม
เเละธุรกิจท่ีพัก 

ม.6/9 

135 นายปัณณธร  อูปต๊ะ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

สถาปัตยกรรม การจัดการงาน
ก่อสร้าง 

ม.6/9 

136 นายกฤตณัฐ  สังขส์ุวรรณ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ศึกษาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.6/9 
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137 นายศิรพิชญ์  โลหิตานนท์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย ศึกษาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.6/9 

138 นายปั้นหยา  ตันหยง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา นิเทศฯ วิทยุกระจายเสียง ม.6/9 

139 นายภควัต  โยธะการ ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา 

บริหารธรุกิจ การตลาด ม.6/9 

140 นายวัชรพงศ ์ กิจสงวน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ราชภัฏพระนคร มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.6/9 

141 นายสิทธินนท์  ใจดี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

142 นายณพวัฒน์  กระสินธุ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

143 นายณัฐพล  จารุสาร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ ซัพพลายเชน 
พาณิชยนาวี 

ม.6/9 

144 น.ส.ภัทรสุดา  เกดิสินธุ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ศูนย์การศกึษา
นอกท่ีตั้งหัวหิน 

การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

ธุรกิจการบิน ม.6/9 

145 น.ส.ธมลวรรณ  จันทร์แสง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 
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146 น.ส.มณีรตัน์  ค าหวาน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ธุรกิจการภตัตาคาร ม.6/9 

147 น.ส.เกวลิน  นงคราญ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

วิทยาลัยการอาชีพ บางแก้วฟ้า การโรงแรม การโรงแรม ม.6/9 

148 น.ส.ธณัชชา  ไทรไกรกระ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัสวนสุนันทา คณะโลจสิติก พาณิชย์นาวี ม.6/9 

149 น.ส.ธัญชนก  เยี่ยมชัยภูม ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ศึกษาศาสตร ์ การสอนสังคม ม.6/9 

150 น.ส.วิจิตรา  โหรา ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

151 น.ส.ยุวดี  พึ่งค า ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ การขนส่งทาง
อากาศ 

ม.6/9 

152 น.ส.ชลิตา  ศรีอ่อนคง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตรกรรม
และการจัดการ 

การจัดการคุณภาพ ม.6/9 

153 น.ส.ทิพย์วรรณ  ศรีหะวงศ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาลัยราชภัฏนครปฐม มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.6/9 

154 น.ส.ประสติา  ฟักเทศ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

 



 
 

 | 47  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   90  

ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

155 น.ส.ปริศฬา  ส าเนานวล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

วิทยาลัยการอาชีพ  การตลาด การตลาด ม.6/9 

156 น.ส.พรพิมล  ถิ่นปวัต ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

157 น.ส.วิไลวรรณ  ภักด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ศึกษาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.6/9 

158 น.ส.โยษติา  บุญจวง อยู่ระหว่าง
การรอผล
ศึกษาต่อ 

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศิลปศาสตร ์ ภาษาไทย ม.6/8 

159 นายไทคณู  บุญฉิม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ นิเทศศาสตร ์ การผลิตอี
เว้นท์ และการ
จัดการนิทรรศการ
และการประชุม 

ม.6/1 

160 น.ส.ณัฐมล  ทองปาน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  

มหาวิทยาลยัหอการค้า บัญช ี บัญช ี ม.6/1 

161 น.ส.ธิติมา  แซ่อึ้ง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ 

การจัดการบริการ
ธุรกิจเรือส าราญ 

ม.6/1 

162 น.ส.วริศรา  เวชกุล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัรังสติ เทคนิคการแพทย ์ เทนิคการแพทย ์ ม.6/1 
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163 นายพิสิษฐ ์ โยธาจันทร ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม นิเทศศาสตร ์ ภาพยนต์และสื่อ
ดิจิทัล 

ม.6/2 

164 น.ส.ขนิษฐา  จ่างศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัเอเชียร์อาคเนย ์ บริหารธรุกิจ การบัญชี ม.6/2 

165 น.ส.ธิดาวรรณ  เอี่ยมลือนาม ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.6/2 

166 น.ส.อภัทรชา  อ่อนสัมพันธ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีน ม.6/2 

167 น.ส.ศิรสิงกรานต์  นามวงษ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาลัยอสีเทิร์นเอเชีย พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์ ม.6/3 

168 น.ส.กุสมุา  ใจตรง ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี บัญช ี บัญช ี ม.6/3 

169 น.ส.พิชชาพร  วิเรนทร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีน ม.6/3 

170 นายณัฐดนยั  ชาญนาวิน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี บริหารธรุะกิจ โลจสิต์ติกส ์ ม.6/4 

171 นายสุภรัตน์  พูลผล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัสยาม บริหารธรุะกิจ การตลาด ม.6/4 
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172 น.ส.ศิรริัตน์  เที่ยงราตร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย พยาบาลศาสตร ์ พยาบาล ม.6/4 

173 น.ส.ณัฐกานต์  โตแทนสมบัต ิ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี เทคโนโลยีดิจิทลั
มีเดีย 

ม.6/4 

174 นายอดิศร  พิมพิสาร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย การบิน บริหารการบิน ม.6/5 

175 นายธนากร  หล ารอด ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่บ้านคร ู

ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ม.6/5 

176 น.ส.จารุวรรณ  สอนจิ้น ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ บัญช ี บัญช ี ม.6/5 

177 น.ส.พรรวษา  จันทรเ์ชื้อแถว ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัสยาม ศิลปศาสตร ์ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

ม.6/5 

178 น.ส.จิตรานุส  จั่นกระแสร ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย การบิน บริหารกิจการการ
บิน 

ม.6/5 

179 น.ส.อารญีา  พุฒิพิมพ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ วิทยาการจัดการ การตลาด ม.6/5 

180 น.ส.เขมิกา  โพธิ์ตาด ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒณ ์ วิทยาการจัดการ บริหารบุคคลและ
องค์การ 

ม.6/5 



 
 

 | 50  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   93  
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181 น.ส.ธีรนันท์  พันสุข (ซ้ าช้ัน) ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ บริหารธรุกิจ ทรัพยากรมุนษย ์ ม.6/5 

182 นายนนธวัช  ถนอมเกียรติกุล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์
(พีไอเอ็ม) 

คณะการจัดการธุรกิจ
อาหาร 

สาขาการจดัการ
ธุรกิจภัตตาคาร 

ม.6/6 

183 ด.ช.ธนัตถ์  บางพาน ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง ม.6/6 

184 นายวรวิช  ทองไชย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  ช่างยนต์ ช่างยนต์ ม.6/6 

185 นายธนลักษ ์ โสรด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 

ม.6/6 

186 น.ส.จุฑามาศ  ค ามลู ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

กรุงเทพธนบุรี บริหารธรุกิจ การจัดการโลจิ
สติกส ์

ม.6/6 

187 น.ส.ดลฤทัย  ภิรมย์พร ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย บริหารธรุกิจ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

ม.6/6 

188 น.ส.ศรญัยา  เกิดภู ่ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาศรีปทมุ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

ธุรกิจการบิน ม.6/6 

189 น.ส.อชิรญา  คงศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม โลจสิติกส ์ โลจสิติกส ์ ม.6/6 
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190 นายภักดี  สืบเจรญิด ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี มัลตมิีเดยี มัลตมิีเดยี ม.6/7 

191 นายภูวนาท  วิชาเดช ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี บริหาร บริหาร ม.6/7 

192 น.ส.วิมลวรรณ  รักไทย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี บริหาร การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ม.6/7 

193 น.ส.กชกมล  สมีันตะ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

Yunnan University school of 
international 
education 

Chinese 
language 

ม.6/8 

194 น.ส.ธัญภา  ชลิทธิกุล ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาลัยธนบรุ ี คณะบริหารธรุกิจ การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ม.6/8 

195 น.ส.สโรชา  มาสมบูรณ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี คณะนิเทศศาสตร ์ สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบสื่อและ
การผลิตสื่อ 

ม.6/8 

196 น.ส.เบญจม์พร มศีร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัสยาม บริหารธรุกิจ การตลาด ม.6/8 

197 นายภาสวิชญ์  พราวศร ี ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

ม.สยาม บริหารธรุกิจ การตลาด ม.6/9 

 



 
 

 | 52  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   95  

ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ  ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

198 นายธีรภัทร์  นาคสีินธุ ์ ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  ช่างกล ช่างกล ม.6/9 

199 น.ส.วรรณวษา  โรจน์แสงแก้ว ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เอเชียอาคเนย ์ บริหาร การตลาด ม.6/9 

200 น.ส.ฉันทพิชา  เผ่าเกียรติ
เจริญชัย 

ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

ธุรกิจการบิน ม.6/9 

201 น.ส.ศศิธร  มงคลวาที ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เอเชียอาคเนย ์ บริหาร ทรัพยากรมนุษย ์ ม.6/9 

202 นายวัชรา  สินธุไสย ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี โลจสิติกส ์ พาณิชย์นาวี ม.6/9 

203 น.ส.กุลนภิา  ธรรมวิเศษ อยู่ระหว่าง
การรอผล
ศึกษาต่อ 

อยู่ระหว่างการรอ
ผลศึกษาต่อ 

- - - ม.6/2 

204 น.ส.ยลดา  มาตรา อยู่ระหว่าง
การรอผล
ศึกษาต่อ 

อยู่ระหว่างการรอ
ผลศึกษาต่อ 

- - - ม.6/3 
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ล าดับ  ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

205 น.ส.กัลย์สุดา  นุชสวาท อยู่ระหว่าง
การรอผล
ศึกษาต่อ 

อยู่ระหว่างการรอ
ผลศึกษาต่อ 

- - - ม.6/4 

206 นายธนกฤต  บุญอินทร ์ อยู่ระหว่าง
การรอผล
ศึกษาต่อ 

อยู่ระหว่างการรอ
ผลศึกษาต่อ 

- - - ม.6/8 

207 น.ส.อภิชญา  นรากล่ า ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ 
  

- - - ม.6/4 

208 น.ส.พรพิมล  ภูทว ี ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/4 

209 นายณัฏฐ์วรรธ  สุขประเสริฐ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/5 

210 นายน าชัย  ลือสุวรรณ ์ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/5 

211 นายยศวัฒน์  ยุติบรรณ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/5 

212 น.ส.ชวัลรตัน์  หัวใจเพ็ชร ์ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/5 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ  ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

213 นายธนาดล  อาจด่อน ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/6 

214 นายสิปปกร  ชิตอัครชัย ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/6 

215 น.ส.อริชา  งามเงิน ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/6 

216 นายจิรพัฒน์  ฉิมเพ็ชร ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/7 

217 นายธนกร  พันธ์ฮี้ค้า ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/7 

218 นายปิยทัศน์  นวชน ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/7 

219 นายธีรภัทร์  จ าปีทอง ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/8 

220 นายวีรภัทร  จันทร์วงษา ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/8 

221 น.ส.วชิรารตัน์  พลายบญุ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/8 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ  ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

222 น.ส.รสวรรณ  เพ็งจันทร ์ ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/8 

223 น.ส.อารีนาด  ลมดุทอง ประกอบ
อาชีพ 

ประกอบอาชีพ - - - ม.6/8 

224 น.ส.ปุณวินันท ์ พานโน ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/2 

225 น.ส.ชลิดา  จติรชัย ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/2 

226 นายไรวินท ์ ศรสีงคราม ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/3 

227 นายวรุตม์  แก้วบัวเคน ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/4 

228 นายศุภณัฐ  มาสุข ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/4 

229 น.ส.นิจจารีย์  จันทร์เจริญ ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/4 

230 น.ส.ธัญญาเรศ  มาลัยทอง ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/4 

231 น.ส.อฐิษา  เตชะ ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/4 

232 นายเลอสรรค ์ ทัดเทียม ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/5 

233 น.ส.สุทธิพร  มะนุภา ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/5 

234 น.ส.สุนติา  แสนหนองหว้า ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/5 
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ตารางท่ี 3 : รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ  ชื่อ – นามสกลุ นักเรียน สถานะ ประเภท ชื่อสถาบัน คณะ สาขา ชั้น 

235 น.ส.อรว ี สีค าไสย (ซ้ าช้ัน) ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/5 

236 น.ส.ศศิประภา  แซด่่าน ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/6 

237 นายพลกฤต  ทองมะณี (ซ้ า
ช้ัน) 

ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/8 

238 น.ส.พิมพ์ธาดา  นัดวาที ติดต่อไม่ได ้ ติดต่อไม่ได ้ - - - ม.6/9 
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 2.2 กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ชุมนุม) 
  1. สรุปผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ร้อยละของนกัเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 294 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 260 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 254 - 

รวม 808 808 - 

 
รายช่ือกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวนนักเรียน(คน) 
1 ลูกเสือเสนา 393 

2 ลูกเสือสมุทร 265 

3 ยุวกาชาด 150 

รวม 808 

 
  2. สรุปผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ร้อยละของนกัเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 294 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 260 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 254 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 286 286 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 270 270 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 237 237 - 

รวม 1,601 1,601 - 
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รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม จ านวนนักเรียน(คน) 
1 ติว O net  มัธยมศึกษาตอนต้น 254 

2 ติว O net  มัธยมศึกษาตอนปลาย 237 

3 เรื่องน่ารู้เล่าสู่กันฟัง 39 

4 คณิตศลิป์ด้วยเส้นด้าย 20 

5 ธนาคารโรงเรียน 55 

6 สมุดท ามือ 37 

7 ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 21 

8 ตัดต่อวิดโีอ 23 

9 เกมสส์ร้างสรรค ์ 19 

10 Movieday for soeialstudies 40 

11 งานสวยด้วยเศษวัสด ุ 26 

12 รักการอ่าน 21 

13 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์ 39 

14 บ าเพ็ญประโยชน์ 56 

15 ศิลปะหลากหลาย 26 

16 อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ 14 

17 รักษาดินแดน 116 

18 วอลเลย์บอลและเปตอง 37 

19 หมากรุก 42 

20 เซปักตะกร้อและวซู ู 48 

21 ฟุตซอล 21 

22 มารยาทไทย 20 

23 ช่างในบ้าน 20 

24 แกนน ายาเสพติด 23 

25 อย.น้อย 26 

26 ไมค์  จรสัแสง 11 

27 เชือกถัก 17 

28 Aul Art  Math 9 

29 ท่องเที่ยวไทยไปได้ทุกวัน 17 

30 เกมส์ทางวิทยาศาสตร ์ 21 

31 ภาษาจีนบันเทิง 45 
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รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อกิจกรรมชุมนุม จ านวนนักเรียน(คน) 
32 สู่โลกกว้าง 24 

33 จิตอาสา 19 

34 วิทย์สนุก 17 

35 ดนตรไีทย 19 

36 นาฎศิลป ์ 21 

37 วงโยธวาทิต 20 

38 ลูกเสือวิสามญั 57 

39 คัดลายมือ 24 

รวม 1,601 

 
      2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  สรุปผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสารธารประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ร้อยละของนกัเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 294 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 260 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 254 254 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 286 286 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 270 270 - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 237 237 - 

รวม 1,601 1,601 - 
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3. วิจัยในชั้นเรียน 
 สรุปข้อมูลวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562  
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนบุคลากร   จ านวนงานวิจัย ร้อยละ 

ภาษาไทย 7 7 100.00 
คณิตศาสตร ์ 14 13 92.86 
วิทยาศาสตร ์ 14 12 85.71 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 11 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 4 80.00 
ศิลปะ 5 5 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 14 13 92.86 
ภาษาต่างประเทศ 13 9 69.23 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 1 100.00 

รวม 84 75 89.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 | 104  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นายวิศิษฐ์ มีศร ี การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง ประโยคก ากวม ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2 นางชนชญา สังข์พญา การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/5 

3 นางสาววชิราภรณ์  
สุวรรณวรางกูร 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคญั ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4 นางสาวทัศนาภรณ์  
บัญชรมาศพรรณ 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

5 นายวัชรินทร์ แก้วด ารงค ์ การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

6 นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา การพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โดยใช้
กระบวนการของการอ่านตามทฤษฎีของ  
วิลเลยีม เอส เกรย ์

7 นางสาววีราวรรณ  
โฆษิตสุคต 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านส าหรับนักเรียนทีม่ีปัญหา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นางสาวฐิติรตัน์ จันทร์อ าพร ผลของการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั(Deductive Method)  
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2 นางสาวนันทนา  
พิสินนาวงษ ์

การบวกลบจ านวนเต็ม 

3 นางสิริพร ฉิมพาล ี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 

4 นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนโดมิโน 
เรื่อง สูตรการหาพื้นทีผ่ิวและปริมาตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

5 นางจีรวรรณ วรยศ ผลการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

6 นายจุมพล เนยีมแสวง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง โดยใช้แบบฝกึเสรมิ
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

7 นางสาวปัทมา โสภิตชาต ิ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย 

8 นางพัชรพร เผดิม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน 
เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 

9 นางสุวิมาศ เสมประวัต ิ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนจริงของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 
ปีท่ี 4/4 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

10 นางสาวอุษา ภิรมย์รักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ 
แบบฝึกทักษะเรื่อง ล าดับและอนกุรม ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

11 นายปธานิน สมบตัิบรริักษ์ การเปรยีบเทียบผลการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ระหว่างสอน
โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปญัหากับการสอนปกติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ ์

12 นางสาวสุดารัตน์ พูตา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ เรื่อง ผลของการจดักิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์

2 นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศร ี การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ว32241 ชีววิทยา 3 เรื่อง
โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรูโ้ดย 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค  Learning Together 

3 นายสิปแสง สุขผล ผลของการใช้เพลงช่วยจ าเรื่อง ฮอร์โมนพืช ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

4 นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ได้รับการสอนโดยใช้
ใบกิจกรรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

5 นายแสวง  ทองปาน รายงานการพัฒนาทักษะการแก้โจทยป์ัญหาวิชาฟิสิกส ์
ตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง ความหนาแน่นและความดัน 
ในของไหล  รายวิชา ว30204 ฟิสิกส์ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

6 นางนางสุรัสวดี เภารัศม ี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบา้น 
  

7 นางสาวจิราพร นลิาพันธ ์ การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปญัหาทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการคิดวเิคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว30221 เคมี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

8 นายดวงอนุชา  บัวงาม การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง งานและพลังงาน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9 นางสาวนฤมล   ศิริธานันท ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี4เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่โดยการเรยีนรู้แบบผงัมโทัศน์
ร่วมกับกนะบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

10 นางสาวพัสตราภรณ์  
บัญชรมาศพรรณ 

การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ปญัหา ของนักเรยีนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

11 นายชรินทร รุจิพูนพงศ ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning เรื่องคลื่นกล 
รายวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

12 นางสาวเนตรนภา  ดิษเจริญ ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นายสุรมิตร     ศรีเสนพิลา การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ัน ม. 3/7 

2 นายสมพร   เล็กจินดา การศึกษาผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 
โดยการจัดการเรยีนรู้แบบบทบาทสมมตุิ เรื่องการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 

3 นางสาวจุรีรตัน์  
 ชัยวรวิทย์กุล 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา เรื่อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

4 นางสาวอัญชลี  ล้อทนงศักดิ ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6  
ปีการศึกษา 2562 

5 นายคมกริช   น้อยจินดา การศึกษาทัศนคติในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

6 นางปุณยานช   ใจงาม การพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิด Mind Map ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

7 นางสาวสุทธญา  นิศากร ผลการใช้ผังกราฟิกแบบผังมโนทัศน์และผังความคิดในการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการจัดระบบข้อมลูของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

8 นางสาวศิรดา ผลวารินทร ์ การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ ์

9 นางสาวขวัญชนก จักรแก้ว การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องโลกของเรา (ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา) ด้วยวธิีการ
สอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรยีน 

10 นายทรรศรัล  เผ่าพันธ ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา รายวิชา ส21231 หน้าท่ี
พลเมือง 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ของนักเรยีนช้ัน 
ม.1/3   โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์   โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพื่อแก้ปัญหา การมเีวลาเรียนในช้ันเรียนไม่เพยีงพอ 

11 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศรญัญา ขาวผ่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรยีนการสอนแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิและทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ผลของการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนกิจกรรมพลศึกษาด้วยการกระโดดเชือก

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

2 นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวสัดิ ์ การสร้างแบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี
การศึกษา 2562 

3 นายประเสริฐ ดีเอี่ยม การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับช้ันปีท่ี 2 
4 นายสันตภิาพ อุปสิทธิ ์ การพัฒนาทักษะการเลย์อัพโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยสอนส าหรบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางจิรฐา ธรรมรักษ ์ การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ด้านศิลปะการวาดภาพ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2 นายวรเทพ กว้างสวาสดิ ์ การวาดภาพลายเส้นและภาพเหมอืน ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 5 โรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
3 นายสิทธิเทพ เลีย้งรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการสรา้งภาพทัศนียภาพ 

(Perspective) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
4 นางสาวจันทพร เมฆจันทร ์ การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพพิมพ์ ด้วยสีธรรมชาตจิากพืช กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้ศลิปะ ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

5 นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรยีนรู้ทางศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นายฉัตรชัย  คะชา รายงานการจดัการเรียนรู้โดยใช้ทักษะฝึกปฏิบตั ิ
2 นายมนัส  พังจุนันท์ การสร้างวินัยความรบัผิดชอบตนเองของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

6/9  ปีการศึกษา 2562 
3 นายพิชิต  ส่ าประเสริฐ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในการ

จัดการเรียนรู้รายวิชางานช่างในบ้าน 
4 นางสว่างจิตต์   

หิรัญสัจจาเลิศ 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน   
วิชาเทคโนโลยเีพิ่มเติม1 

5 นางบุญเรือน   
นวลประเสริฐสุข 

การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน/การบ้านของนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4/7และ4/8 

6 นางสุนันท์  มีศร ี เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านวินยัในห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันม.
4/6 

7 นางสาวประภาพร   
ทยาเลิศบวร 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนม.2/7 เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านใน
รายวิชา  ว22201 

8 นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ การวัดเจตคติที่มตี่อวิชาคณติศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนใน
ระดับชั้นม.4/6 

9 นายวีระพงษ์  วิชัย การใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
ของนักเรียนโรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ระดับชั้นม.6 

10 นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรียน 
การสอนรายวิชากราฟฟิกและการน าเสนอผลงาน  ง20203  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11 นายศักณรงค์  กาสินธุ์พิลา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนช้ันม.5 ปีการศึกษา  2562 

12 นางสาวศิริพร  ศรสีุข คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

13 นางสาวโชษิตา  มะลิทอง การวัดเจตคติของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ที่มีผลต่อ 
การเรยีนรู้รายวิชาการผลิตและน าเสนอสื่อมลัตมิิเดยี   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางสาวจุฑารตัน์  สายอรุณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-3,9 
2 นายรพีพัทร  แผ้วผา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

รายวิชา อ30217 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 โดยใช้การสอนด้วยเทคนิค KWL Plus  

3 นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ การพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึก 
การจดจ าค าศัพท์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 แผนการเรียน
ศิลป์ภาษาจีน 

4 นางสาวณัฏฐพัชร  ฝัดค้า การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ชุดฝึกการจ าค าศัพท์แบบสัมผัสค า 
ของ KK.model 

5 นายทัศนัย  ศรีสภุักดิ ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดา้นการใช้ไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Present Perfect Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

6 นางปทิตตา  สาทรกิจ การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
โดยใช้เทคนิค SQ4R ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

7 นางสาววาสนา  พวงแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน โดยใช้วิธีการเรยีนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

8 นางสาววิมลวรรณ   
เวชวิบูลย ์

การพัฒนาความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
ผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

9 นายพศิน  กิติศร ี การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาจีนของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่ ชื่อผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางทรัยพ์   ถวิล การใช้กิจกรรมแนะแนวศึกษาพหปุัญญา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนบุคลากร   จ านวนงานวิจัย ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 8 100.00 
คณิตศาสตร ์ 14 13 92.86 
วิทยาศาสตร ์ 13 12 92.31 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 12 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5 100.00 
ศิลปะ 5 5 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 14 14 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 14 10 71.43 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 1 100.00 

รวม 86 80 93.02 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นายวิศิษฐ์ มีศร ี การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน เรือ่ง ประโยคก ากวม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2 นางชนชญา สังข์พญา การพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสีส่ภุาพ โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

3 นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณว
รางกูร 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

4 นางสาวทัศนาภรณ์  
บัญชรมาศพรรณ 

การพัฒนาทักษะการใช้ค าราชาศพัท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

5 นายวัชรินทร์ แก้วด ารงค ์ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

6 นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

7 นางสาววีราวรรณ  
โฆษิตสุคต 

การพัฒนาการอ่านออกเสยีงท่ีถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 

8 นางสาววนิดา เลี้ยงอ านวย  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคญั โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 

1 นางสาวฐิติรตัน์ จันทร์อ าพร ผลสัมฤทธ์ิการค านวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2 นางสาวนันทนา พิสินนาวงษ์ การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปญัหาเกีย่วกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3 นางสิริพร ฉิมพาล ี การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง “ความน่าจะเป็น”  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยให้นักเรียนท า 
แบบฝึกทักษะด้วยตนเอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 

4 นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้าน (A)Rithmatic มทีักษะ
ในการค านวณ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษ
ปีท่ี 1 

5 นางจีรวรรณ วรยศ การพัฒนาทักษะการคดิเลขเร็ว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 

6 นายจุมพล เนยีมแสวง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโดเมนและเรนจ์ โดยใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ ์

7 นางสาวปัทมา โสภิตชาต ิ การพัฒนาทักษะการคดิเลขเร็ว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 

8 นางพัชรพร เผดิม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 

9 นางสาวอุษา ภิรมย์รักษ์ การพัฒนาทักษะการคดิเลขเร็ว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แบบฝึกพัฒนาทักษะการคดิเลขเรว็ 

10 นายปธานิน สมบตัิบรริักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้นโดยใช้แบบฝกึเสรมิ
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

11 นางสาวสุดารัตน์ พูตา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

12 นางสาวทิพวรรณ ปัสสาพันธ์ พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
13 นางสาวศุภกานต์ พงษ์วิเศษ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการด าเนินการ

ของฟังก์ชันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยชุดการเรียน โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่องปริมาณความร้อนที่ท าให้
อุณหภูมิของสสารเปลีย่นแปลง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2 นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศร ี การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4  เรื่อง การ
ล าเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยการพฒันาการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  ด้วยเทคนิค  
STAD 

3 นายสิปแสง สุขผล ผลของการใช้เพลงช่วยจ าเรื่องสมดุลฮาร์ดี ไวน์เบริ์กต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาชีววิทยา 2 

4 นางสุวรรณธาดา  
ธัญญเกษตร 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสร้างของสารอินทรยี์ที่สอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(SE) 

5 นายแสวง  ทองปาน รายงานการพัฒนาทักษะการแก้โจทยป์ัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยตัวอย่าง
เทียบเคียง เรื่อง ทฤษฎีอะตอม รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์5 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

6 นางสุรัสวดี เภารัศม ี การท าสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤตกิรรมของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
4/3 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

7 นางสาวจิราพร นลิาพันธ ์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
รายวิชา ว30222 เคมี 4 เรื่อง กรด -เบส ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

8 นายดวงอนุชา  บัวงาม การใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปญัหาทางพันธุศาสตร์ เรื่อง 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9 นางสาวนฤมล   ศิริธานันท ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบActive  Learning รายวิชา ว31202 ฟิสิกส์ 2  

10 นางสาวพัสตราภรณ์ บญัชรมาศ
พรรณ 

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนใหม้ีความรับผิดชอบของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 

11 นายชรินทร รุจิพูนพงศ ์ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา
ร่วมกับแผนผังความคดิเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ 

12 นางสาวเนตรนภา  ดิษเจริญ ผลการจัดการเรยีนรู้แบบซปิปาร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีตอ่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสถานะของสาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 



 
 

 | 116  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ ผู้ท าวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย 

1 นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา การพัฒนาพฤติกรรมความรับผดิชอบการเข้าห้องเรยีนของนักเรียน โดย
ใช้วิธีสอนแบบร่วมใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2 นายสมพร     เล็กจินดา การศึกษาผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจดัการ
เรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6/3 

3 นางสาวจุรีรตัน์   
ชัยวรวิทย์กุล 

การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 
5/6 และ 5/7 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ ์

4 นางสาวอัญชลี    
ล้อทนงศักดิ์ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 ปีการศึกษา 2562 

5 นายคมกริช   น้อยจินดา การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน/การบ้านวิชาภมูิศาสตร์ของนักเรยีน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 

6 นางปุณยานช    ใจงาม พฤติกรรมกาใช้สมารโ์ฟนในห้องเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/4 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ ์

7 นางสาวสุทธญา  นิศากร การพัฒนาทักษะการคดิอย่างมีวิจารญาณในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือรวมพลัง 

8 นางสาวศิรดา  ผลวารินทร ์ การจัดการเรยีนรู้แบบ 4 MAT เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

9 นางสาวขวัญชนก  จักรแก้ว การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหก์ารสอนพระพุทธศาสนา โดยใช้ 
Power Point รายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

10 นายทรรศรัล   เผา่พันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ส21103 สังคมศึกษา2 เรื่อง
พุทธประวัติของนักเรียนช้ัน ม. 1/1 โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
เรียงล าดับเหตุการณ์ (Timeline Activity) 

11 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศรญัญา ขาวผ่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องศาสนพิธี โดยใช้กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1  

12 นายศิลชัย  ถาวร วิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
สามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ผลการอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนวิชาพลศึกษาด้วยการกระโดดเชอืก 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2 นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวสัดิ ์ การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือลา่งในกีฬาวอลเลย์บอลโดย 

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี
การศึกษา 2562 

3 นายประเสริฐ ดีเอี่ยม การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ช้ันปีท่ี 2 

4 นายสันตภิาพ อุปสิทธ์ิ การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ ์

5 นางสาวภัทรภร บุญทวีมติร  ทักษะการรับ – ส่งลูกในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางจิรฐา ธรรมรักษ ์ ผลการสอนโดยใช้สื่อมลัติมเีดียทีม่ตี่อผลสัมฤทธ์ิในการอ่านโนต้ดนตรีสากล 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชา ศิลปะ2 กลุม่สาระการเรยีนรู้
ศิลปะ 

2 นายวรเทพ กว้างสวาสดิ ์ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ในวิชาศิลปะ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

3 นายสิทธิเทพ เลีย้งรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะแซกโซโฟน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

4 นางสาวจันทพร เมฆจันทร ์ การใช้เกมในการจัดการเรียนรูเ้พือ่แก้ปัญหานักเรยีนขาดควากระตอืรือร้น
ในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

5 นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน การศึกษาสาเหตเุรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ ์
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นายฉัตรชัย คะชา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบตั ิ
2 นายมนัส พังจุนันท์ เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านวินยัในห้องเรียน ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 และ 5/8 

3 นางบุญเรือน  
นวลประเสริฐสุข 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 และ 6/7  
ปีการศึกษา 2562 

4 นายพิชิต ส่ าประเสริฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ปีการศึกษา 2562 

5 นางสว่างจิตต์ หิรญัสจัจาเลิศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน  
ช่ือวิชา เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ) รหัสวิชา ว21103  
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

6 นางสุนันท์ มีศร ี ของพี่สุนันท์  "การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

7 นางสาวประภาพร  
ทยาเลิศบวร 

การใช้เกมในการจัดการเรียนรูเ้พือ่แก้ปัญหานักเรยีนขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8 นายวีระพงษ์ วิชัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา C 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

9 นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/7  
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

10 นางสาวดวงใจ ไชยคุณ การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed 
Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน รายวิชาโปรแกรมประยุกต์และการสรา้ง
สื่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5/5 โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

11 นายศักดิณ์รงค์ กาสินธุ์พิลา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 
โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ดว้ยกระบวนการ Active Learning 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 

 
ที ่ ผู้ท าวิจัย เร่ือง 
12 นางสาวศิริพร ศรีสุข การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ใน

รายวิชา โต๊ะจีน2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสาธติร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

13 นางสาวโชษิตา มะลิทอง การออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อสมองกลอัจฉรยิะ Kidbright 
14 นางณิชรัตน์ ทองธรรมชาต ิ การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นในการเรียนวิชาโครงงานอาชีพของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ และกจิกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง  ท่ีหลากหลาย 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางสาวจุฑารตัน์  สายอรุณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2 นายรพีพัทร  แผ้วผา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรยีนรู้ Active 

Learning with KWL รายวิชา อ30218ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9  

3 นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้บัตร
ค าศัพท์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

4 นางสาวณัฏฐพัชร  ฝัดค้า การพัฒนาทักษะไวยากรณภ์าษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
5 นายทัศนัย  ศรีสภุักดิ ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดา้นการใช้ไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past 

Perfect Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
6 นางปทิตตา  สาทรกิจ การศึกษาสาเหตเุรื่องการไม่ส่งงาน/ การบ้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4/9 
7 นางสาววาสนา  พวงแก้ว การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

8 นางสาววิมลวรรณ   
เวชวิบูลย ์

การพัฒนาความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 

9 นายพศิน  กิติศร ี การพัฒนาความจ าค าศัพท์ภาษาจนีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/7 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อผู้ท าวิจัย เร่ือง 
10 นางวีรยา  สงวนพวก การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงค าท่ีประกอบขึ้นจากสระผสม

ในภาษาจีน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่ ชื่อผู้ท าวิจัย เร่ือง 
1 นางทรัยพ์   ถวิล การใช้กิจกรรมแนะแนวศึกษาพหปุัญญา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
  2. ผลงานดีเด่น 
  3. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4. รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  5. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
1. ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2557 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
และกลุ่มบริหารงานบุคคล  นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง  ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
ครู 26 58 84 

รวมข้าราชการ 28 58 86 
พนักงานราชการ - - - 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 
ลูกจ้างประจ า 3 2 5 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 9 13 

รวมอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 8 12 20 
รวมทั้งสิ้น 36 70 106 

(ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2563) 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

  
  2. ข้อมูลบุคลากร (ประเภทข้าราชการ) จ าแนกตามงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 
 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา (คน) 
ต าแหน่ง 

(คน) 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.

เอก 
ครูผู้ช่วย ครู คร ู

ช านาญ
การ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ข้าราชการครู            
1. บริหาร            
 1.1 ผู้อ านวยการ 1  1   1     1 
 1.2 รองผู้อ านวยการ 1  1   1     1 
2. ข้าราชการครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

           

 2.1 ภาษาไทย 2 6 8  4 4  2  3 3 
 2.2 คณิตศาสตร ์ 2 12 14  9 5  2 3 6 3 
 2.3 วิทยาศาสตร ์ 4 9 13  5 8   2 7 4 
 2.4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11  9 2  2 3 4 2 
 2.5 สุขศึกษาฯ 3 2 5  3 2  2 1  2 
 2.6 ศิลปะ 2 3 5  4 1   1 3 1 
 2.7 การงานอาชีพฯ 5 9 14  8 6  1 3 5 5 
 2.8 ภาษาต่างประเทศ 3 9 12  7 5  1 3 3 5 
  2.9 แนะแนว  1 1  1      1 
 2.10 บรรณารักษ์  1 1  1    1   

รวม 28 58 86  51 35  10 17 31 28 

(ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2563) 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
  3. ข้อมูลบุคลากร (ประเภทข้าราชการ)  จ าแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร 
อายุ (ปี) 

21-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 
1. บริหาร        
   1.1 ผู้อ านวยการ      1  
   1.2 รองผู้อ านวยการ      1  
2. ข้าราชการครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

       

   2.1 ภาษาไทย 2 2 2 1   1 
   2.2 คณิตศาสตร ์ 4 3 1 2 2 1 2 
   2.3 วิทยาศาสตร ์ 2 2 2 4 2  1 
   2.4 สังคมศึกษาฯ 5 3    2 1 
   2.5 สุขศึกษาฯ 2     1 2 
   2.6 ศิลปะ 1  2   1 1 
   2.7 การงานอาชีพฯ 1 3 3 1   7 
   2.8 ภาษาต่างประเทศ 2 4 2  1 1 2 
   2.9 แนะแนว       1 
   2.10 บรรณารักษ์     1   

รวม 18 17 12 8 6 6 19 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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  4. ข้อมูลบุคลากร (ประเภทข้าราชการ)  จ าแนกตามอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร 
อายุราชการ (ปี) 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36 ปีขึ้นไป 
1. บริหาร         
   1.1 ผู้อ านวยการ      1   
   1.2 รองผู้อ านวยการ       1  
2. ข้าราชการครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

        

   2.1 ภาษาไทย 2 3 2     1 
   2.2 คณิตศาสตร ์ 5 2 2  3  2  
   2.3 วิทยาศาสตร ์ 1 4 4  2 1 1  
   2.4 สังคมศึกษาฯ 5 3   1 1  1 
   2.5 สุขศึกษาฯ 3     1 1  
   2.6 ศิลปะ 1 1 1   1 1  
   2.7 การงานอาชีพฯ 4 2 1  1  2 4 
   2.8 ภาษาต่างประเทศ 4 3 1   2 2  
   2.9 แนะแนว      1   
   2.10 บรรณารักษ์  1       

รวม 25 19 11  7 8 10 6 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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  5. ข้อมูลบุคลากร (ประเภทลูกจ้าง) จ าแนกตามงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม ประถม 
มัธยมศึกษา/
ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  

1. ลูกจ้าง       
 1.1 ลูกจ้างประจ า 3 2 5 1 2 2 
1.2 ครูอัตราจ้างเงินงบประมาณ 
(สพม.9)  

 1 1   1 

 1.3 ครูอัตราจ้างเงินนอก
งบประมาณ 

1 1 2   2 

1.4 ลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอก
งบประมาณ 

4 8 12 7 2 3 

รวม 8 12 20 8 4 9 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
2. ผลงานดีเด่น 
 2.1 ผลงานโรงเรียน 
 

ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ให้รางวัล 
1. รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.
6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  (6 บท) ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

4. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 
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5. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-
ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

6. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.
4-ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

7. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

8. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

9. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

10. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

11. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

12. โรงเรียนให้การสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

13. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย  
คนละ 1 ชิ้น 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
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 2.2 ผลงานดีเด่นของบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 
 

ผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล 

แตงอ่อน 
เป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 
ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 
1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย ประจ าปี 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
(สร้างรายได้จาก Social Media) 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือ
แผ่นดิน 

2. นายสมเกียรติ   
ฐานบัญชา 

เป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 
ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 
1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการอบรมผู้น า
ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ระหว่างวันที่ 6-
7 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ 

โรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา               
ในพระสังฆราชปูถัมภ ์
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 2.3 ผลงานดีเด่นของบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1 นายวิศิษฐ์ มีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

2. นางชนชญา  สังข์พญา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ  
เหรียญเงิน  กิจกรรมการเเข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติการศึกษา ครั้งที่ 
69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ  
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2   กิจกรรมการ
เเข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติการศึกษา ครั้งที่ 
69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

เป็นครูผู้สอน ติว O –NET วิชาภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที3่ ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33
และได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางชนชญา  สังข์พญา 

(ต่อ) 
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

3. นายวัชรินทร์ แก้วด ารงค์ 
 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11  ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม.9 

เป็นครูผู้สอน ติว O –NET วิชาภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
และได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

สทศ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี 11) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคน
รุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 69     
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

4. นางสาววีราวรรณ 
โฆษิตสุคต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
( ค าคมเดิม) ระดับชั้น  ม.1-ม.3 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
 ( ค าคมเดิม) ระดับชั้น  ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาววีราวรรณ 

โฆษิตสุคต (ต่อ) 
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย( ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.1 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย( ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

5. นางสาววชิราภรณ ์
สุวรรณวรางกูร 

ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลปฏิบัติงาน ดีเยี่ยม 

สทศ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ  
เหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันคัดลายมือ ระดับม.
4-ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเเข่ง
ขันเรียงร้อยถ้อยความ ( การเขียนเรียงความ) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 
2562 

 
 

สพม.9 

ครูผู้สอนรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ 
(โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2563 สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. นางสาวทัศนาภรณ์ 

บัญชรมาศพรรณ 
 

ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลปฏิบัติงาน ดีเยี่ยม 

สทศ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ  
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
เเข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย      ระดับชั้น ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

เป็นครูผู้สอน ติว O –NET วิชาภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
และได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

สทศ. 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเเข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.1-ม.3     งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

7. นางสาววรรณฉวี 
ศรีโยธา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ระดับชั้น  ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 
2562 

สพม.9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นางสาวฐิติรัตน์  

จันทร์อ าพร 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 7 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวฐิติรัตน์  

จันทร์อ าพร (ต่อ) 
 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
2. นางสาวรัตนาภรณ์                 

มีรักษา 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 5กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (MWIT Square XII) 

โรงเรียน
มหิดล 

วิทยานุสรณ์ 
3. นางจีรวรรณ  วรยศ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
อันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางจีรวรรณ  วรยศ (ต่อ) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 

อันดับที่ 5กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 6กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 

สพม.9 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (MWIT Square XII) 

โรงเรียน
มหิดล 

วิทยานุสรณ์ 
4. นางสิริพร  ฉิมพาลี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.
4 - ม.6 

สพม.9 

5. นางสาวปัทมา   
โสภิตชาต ิ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวปัทมา   

โสภิตชาติ (ต่อ) 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (MWIT Square XII) 

โรงเรียน
มหิดล 

วิทยานุสรณ์ 
6. นางพัชรพร  เผดิม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 

อันดับที่ 13 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 

สพม.9 

7. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.9 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
8. นายปธานิน  

สมบัติบริรักษ์ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

นายปธานิน  
สมบัติบริรักษ์ (ต่อ) 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
อันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 6กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 12 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 

สพม.9 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
9. นางสาวสุดารัตน์  พูตา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 12 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 

สพม.9 

10. นางสาวทิพวรรณ   
ปัสสาพันธ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวทิพวรรณ   

ปัสสาพันธ์ (ต่อ) 
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แบ
รนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคม 
และซูโดกุ 

ประเทศไทย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นางปทิตตา   

อากาศฤกษ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม.9 

2. นางสาวสุนิษา  
อาจอ่อนศรี 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 4 – ม. 
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

สพม.9 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 
22 พระราชทาน เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
พระมงกุฏ

เกล้า 
3. นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.

ปลาย รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สพม.9 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
4. นายแสวง  ทองปาน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันผลงานสิ่ งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่  

สพม.9 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญ
ทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

สพฐ. 

5. นางสุรัสวดี เภารัศมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประจ าปี2562 

สพม.9 

6. นางสาวจิราพร นิลาพันธ์ ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  2562 สพม.9 
ครูผู้ฝึกสอนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพม.9 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ปี
การศึกษา2562  / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
7. นายดวงอนุชา  บัวงาม ครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้นรางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.9 

ครูผู้ฝึกสอนการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับเขตพ้ืนที ่

สพม.9 

8. นางสาวนฤมล    
ศิริธานันท์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภท
บินนานสามมิ ติ ( 3D) ระดับชั้ นม . 1 -ม . 3  งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวนฤมล    

ศิริธานันท์ (ต่อ) 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ดิจกกรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นม.1 -ม.3ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.9 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยร
ราชมงคล 

9. นางสาวพัสตราภรณ์ 
บัญชรมาศพรรณ 

รางวัลครูดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2563 สพม.9 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.9 

10. นายชรินทร รุจิพูนพงศ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่ งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

11. นางสาวเนตรนภา   
ดิษเจริญ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

สพม.9 

2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

สพม.9 

12. นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 
กิ จกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  

สพฐ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ระดับชั้น  ม .  4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่ องสั้ น 
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69  ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง  
กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69  ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

13. นางสาวประภาพร   
ทยาเลิศบวร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่ องสั้ น 
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion Infograghic 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
14. นางสว่างจิตต์   

หิรัญสัจจาเลิศ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

15. นายวีระพงษ์  วิชัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นายวีระพงษ์  วิชัย (ต่อ) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

16. นางสาวเพ็ญศรี   
สรรพคง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

17. นายศักดิ์ณรงค์   
กาสินธุ์พิลา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นายศักดิ์ณรงค์   

กาสินธุ์พิลา (ต่อ) 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปี
การศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

รางวัลครูดีเด่น  สพม.9 
18. นางสาวโชษิตา   

มะลิทอง 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

2. นายสมพร  เล็กจินดา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
อุปกรณ์เพ่ือให้บริการระดับชั้น ม. 4–ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 
4–ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น    
ม. 1-ม. 3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
3. นางสาวจุรีรัตน์    

ชัยวรวิทย์กุล 
กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

4. นางสาวอัญชลี   
ล้อทนงศักดิ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.9 

ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการในโครงการ 
19 

บริษัทนาน
มีบุ๊คส์ 

5. นายคมกริช  น้อยจินดา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 4- ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
6. นางปุณยานช  ใจงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

7. นางสาวสุทธญา นิศากร ผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  

มูลนิธิร่มฉัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1 - 
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

8. นางสาวศิรดา  
ผลวารินทร์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวศิรดา  

ผลวารินทร์ (ต่อ) 
กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

ผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  

มูลนิธิร่มฉัตร 

9. นางสาวขวัญชนก  
จักรแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-  ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

10. นายทรรศรัล        
เผ่าพันธ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา 

ขาวผ่อง 
ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภา คุรุสภา 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1 - 
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สพม.9 

กรรมการจัดด าเนินการจัดการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562   

สพม.9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายเอกราช    อยู่ฤกษ์ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ 

ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 2 รุ่น 

จังหวัดอุดรธานี 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ระดับเขต (เขต 7) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 รุ่น 

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 3 รุ่น  

จังหวัดอุทัยธานี 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เชียร์หลีดเดอร์  
กีฬาจตุรัตน์สัมพันธ์ 

รส.บ. 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เซปักตะกร้อชาย  
กีฬาจตุรัตน์สัมพันธ์ 

รส.บ. 

2. นางสาวอาภรณ์   
หุ่นสวัสดิ ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง ม.ต้น 
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

 



 
 

 | 149  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

นางสาวอาภรณ์   
หุ่นสวัสดิ์ (ต่อ) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่น 
18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 
18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองคู่ชาย ม.ต้น 
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

ชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง กีฬาจตุรัตน์
สัมพันธ์ 

รส.บ. 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เปตอง กีฬาจตุรัตน์
สัมพันธ์ 

รส.บ. 

3. นายประเสริฐ   ดีเอ่ียม รองชนะเลิศอันดับ 3 ฟุตซอล รุ่น 18 กีฬา
นักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอล  
กีฬาจตุรัตน์ 

รส.บ. 

ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลวันครู จังหวัด
นครปฐม 

4. นายสันติภาพ อุปสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่น 
18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 
18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัด
นครปฐม 

5. นางสาวภัทรภร บุญทวี
มิตร 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เชียร์ลีดเดอร์  
กีฬาจตุรัตน์สัมพันธ์ 

รส.บ. 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9  

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9  

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9  

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สพม.9  

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน  โครงการ
เครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน 

เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคล

บาท 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
2. นายวรเทพ   

กว้างสวัสดิ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9  

กรรมการตัดสิน การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9  

กรรมการตัดสิน การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9  

กรรมการตัดสิน การแข่งขัน วาดภาพระบายสี   ม.
1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9  

กรรมการตัดสิน การแข่งขัน วาดภาพระบายสี    
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9  

กรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม2 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นายวรเทพ   

กว้างสวัสดิ์ (ต่อ) 
กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม2 

สพม.9 

3. นายสิทธิเทพ   
เลี้ยงรักษา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นายสิทธิเทพ   

เลี้ยงรักษา (ต่อ) 
กรรมการตัดสิน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 
2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับการประกวด
ประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับการประกวด
ประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 สพม.9 นครปฐม 2 

สพม.9 

 



 
 

 | 154  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นายสิทธิเทพ   

เลี้ยงรักษา (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนินงานงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สพม.9 

4. นางสาวจันทพร   
เมฆจันทร์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 

วิทยากรโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

ส านักการ
ลูกเสือ ยุว
กาชาดและ
กิจกรรม
นักเรียน 
ร่วมกับ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
นครปฐม 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวจันทพร   

เมฆจันทร์(ต่อ) 
วิทยากรโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย 

ส านักการ
ลูกเสือ ยุว
กาชาดและ
กิจกรรม
นักเรียน 
ร่วมกับ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
นครปฐม 

งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ส านักงาน
ลูกเสือ

แห่งชาติ 
กระทรวงศึกษ

าธิการ 
กรรมการตัดสิน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562สพป.นครปฐม 1 

สพป.นฐ.1 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562สพป.นครปฐม 1 

สพป.นฐ.1 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562สพป.
นครปฐม 1 

สพป.นฐ.1 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

นางสาวจันทพร   
เมฆจันทร์(ต่อ) 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69  ประจ าปี พ.ศ. 2562   สพม.9 
นครปฐม 2 

สพม.9 

คณะกรรมการด าเนินงานงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สพม.9 

ครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563  สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
5. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยง

ฉิน  
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9  

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  
2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สพม.9 

คณะกรรมการด าเนินงานงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สพม.9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. นายฉัตรชัย  คะชา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้นม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้นม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  
69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
2. นางสุนันท์  มีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 
 

3. นางสาวศิริพร  ศรีสุข 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการประกวดการ
แปรรูปอาหาร  ระดับชั้นม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน 2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหาร  น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-
15  กันยายน  2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหาร  น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ระดับชั้น
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-
15  กันยายน  2562 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวศิริพร  ศรีสุข 

(ต่อ) 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ระดับชั้นม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ง
ที่  69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สพม.9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. 
 

นางสาวจุฑารัตน์   
สายอรุณ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.9 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 118 ครอส
เวิร์ดเกม เกมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่น 
มัธยมศึกษาตอนต้นชาย 

สมาคมค
รอสเวริ์ดเกม  
เอแม็ท ค าคม 
และซูโดกุแห่ง
ประเทศไทย 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
2. นายรพีพัทร  แผ้วผา ได้รับรางวับครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 สพม.9 

Mr. Rapheephat 
Phaewphar 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรม 
“Spelling Bee for Senior High School” 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. นายทรรศนัย  ศรีสุภักดิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.9 

4. นางสาววาสนา   
พวงแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.9 

5. นายพศิน  กิติศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 

สพม.9 

6. นางสาววิมลวรรณ  เวช
วิบูลย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.9 

7. นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.9 

8. Miss Ahai  Chunlei ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.9 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
3. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่  และงบประมาณ 
 

อาคาร สถานที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. อาคารเรียนแบบพิเศษรัตนโกสินทร์สมโภช 4 ชั้น 24  หอ้งเรียน จ านวน 2  หลัง   
    1.1 อาคารเรียนหลังที่ 1  ปีที่สร้าง 2526 5,350,000 
    1.2 อาคารเรียนหลังที่ 2  ปีที่สร้าง 2536 12,398,000 
2. อาคารโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  1 ชั้น ปีที่สร้าง 2527         780,000   
3. อาคารโรงอาหารและหอประชุม  ปีที่สร้าง 2532   3,495,000   
4. อาคารฝึกงาน 2 ชั้น ปีที่สร้าง 2535 3,034,000   
5. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  จ านวน  6  หลัง  
    5.1 ห้องน้ าห้องส้วมชาย ปีที่สร้าง 2527 70,000   
    5.2 ห้องน้ าห้องส้วมหญิง ปีที่สร้าง 2527 90,000   
    5.3 ห้องน้ าห้องส้วมแบบมาตรฐาน ปีที่สร้าง 2532 100,000   
    5.4 ห้องน้ าห้องส้วมแบบมาตรฐาน ปีที่สร้าง 2535 179,670   
    5.5 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ปีที่สร้าง 2551 347,000   
    5.6 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ปีที่สร้าง 2552 599,000 
6. หอถังน้ าบาดาล  จ านวน  2  หลัง  
    6.1 หอถังน้ าประปา ปีที่สร้าง 2527 170,000   
    6.2 หอถังน้ าประปา 8/8  ปีที่สร้าง 2549 390,000   
7. บ้านพักครู  จ านวน  4  หลัง  
    7.1 บ้านพักครู ปีที่สร้าง 2527 218,000   
    7.2 บ้านพักครู ปีที่สร้าง 2527 220,000   
    7.3 บ้านพักครู ปีที่สร้าง 2529 210,000   
    7.4 บ้านพักครู ปีที่สร้าง 2531 210,000   
8. บ้านพักนักการภารโรง  จ านวน  3  หลัง  
    8.1 บ้านพักภารโรงมาตรฐาน ปีที่สร้าง 2533 110,000   
    8.2 บ้านพักภารโรงมาตรฐาน ปีที่สร้าง 2534 110,000   
    8.3 บ้านพักภารโรงมาตรฐาน ปีที่สร้าง 2536 121,000   
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

อาคาร สถานที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
9. อาคารปกครอง  ปีที่สร้าง 2532 100,000   
10. อาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน ปีที่สร้าง 2528 110,000   
11. อาคารประชาสัมพันธ์ ปีที่สร้าง 2552 85,000   
12. โรงอาหาร ปีที่สร้าง 2550 527,500   
13. หอประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ปีที่สร้าง 2535 800,000   
14. เรือนจีนราชพิบูลย์อนุสรณ์ ปีที่สร้าง 2548 118,117   
15. ศาลาวัฒนธรรม ปีที่สร้าง 2548 61,000   
16. เรือนลาว ปีที่สร้าง 2552 75,000   
17. ป้ายชื่อโรงเรียนเล็ก ปีที่สร้าง 2534 150,000   
18. ป้ายชื่อโรงเรียนใหญ่ ปีที่สร้าง 2549 350,000   
19. เสาธง ปีที่สร้าง 2550 340,000   
20. เวทีคนซ่า ปีที่สร้าง 2550 42,275   
21. เวทีคนกล้า ปีที่สร้าง 2552 75,000   
22. อาคารหอพัก ปีที่สร้าง 2552 80,700   
23. อาคารเรียน 4 ชั้น ปีที่สร้าง 2552 19,743,000   
24. อาคารสะสมทรัพย์  ปีที่สร้าง 2553 1,200,000   
25. อาคารทรงคนอง  ปีที่สร้าง 2553 500,000   
26. อาคารพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์  ปีที่สร้าง 2553    818,000   
27. เวทีลานวัฒนธรรม ปีที่สรา้ง 2553 400,000   
28. บ้านดิน ปีที่สร้าง 2553 1,000,000   
29. อาคารเรียนโต๊ะจีน ปีที่สร้าง 2553 500,000   
30.  อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย  วรชาโย) ปีที่สร้าง 2554 1,500,000   
31. สนามกีฬาเปตองมาตรฐาน 6 สนาม ปีที่สร้าง 2555 90,000   
32. สนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐาน 1 สนาม ปีที่สร้าง 2556 300,000   
33. ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอประชุมอเนกประสงค์ ปีที่สร้าง 2556       3,500,000   
34. จัดสร้างสะพานเชื่อมเกาะกลางน้ า ปีที่สร้าง 2556 200,000   
35. ทางเชื่อมทางเดินจากหน้าประตูโรงเรียนถึงอาคาร 3 ปีที่สร้าง 2556     700,000   
36. ต่อเติมโรงอาหาร  ปีที่สร้าง  2556 80,000   
37. เขื่อนกันดินบริเวณสวนปทุมอนุสรณ์  ปีที่สร้าง 2556 700,000   
38. ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ไปยังหอประชุม ปีที่สร้าง 2557     470,000   
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อาคาร สถานที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
39. ปรับปรุง ทาสี อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม ปีที่สร้าง 2557    4,200,000   
40. ต่อเติมรั้วเหล็กรอบโรงอาหาร ปีที่สร้าง 2557 43,780   
41. ทางเชื่อมระหว่างศูนย์ภาษาจีนไปยังอาคาร 2 ปีที่สร้าง 2557 99,500   
42. ป้ายบอกทางไปอาคารเรียนต่างๆ สแตนเลส หินอ่อน ปีที่สร้าง 2557    48,000    
43. ต่อเติมโรงอาหาร ปีที่สร้าง 2557 98,280   
44. ต่อเติมหลังคาอัฒจันทร์ในสนามฟุตบอล ปีที่สร้าง 2557                   297,000    
45. ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงฝึกงานส านักงานงบประมาณ ปีที่สร้าง 2558   500,000 
46. อาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 1  ปีที่สร้าง 2558                           2,140,400   
47. ห้องน้ าชาย 2 หลังคู่  ปีที่สร้าง 2558  884,000   
48. ทางเชื่อมจากอาคารอเนกประสงค์หลังที่ 3 ไปยังห้องเรียนโต๊ะจีน 
ปีที่สร้าง 2558   

43,000   

49. ต่อเติมโรงอาหาร ปีที่สร้าง 2558 57,124   
50. ทางเดินหน้าสมเด็จฯ หลังคาหน้าจั่ว ปีที่สร้าง 2558 98,000   
51. โรงจอดรถ  หน้าอาคาร 2 ปีที่สร้าง 2558 121,260   
52. ทางเชื่อมระหว่างบ้านดินไปยังห้องน้ าหลังหอประชุม ปีที่สร้าง 2558     44,500   
53. อาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 2 ปีที่สร้าง 2558                   2,208,650   
54. หลังคากันสาด เวที  อาคาร 3 ปีที่สร้าง 2558          59,134   
55. ต่อเติมด้านข้างห้องสมุดฝั่งโรงจอดรถครู ปีที่สร้าง 2558         139,950   
56. ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเรือนจีน 8 เหลี่ยม ปีที่สร้าง 2558                 112,400   
57. ห้องพักครูพลศึกษา ปีที่สร้าง 2558                 187,400   
58. ห้องรัตนาคาร  ปีที่สร้าง 2558                  95,000   
59. ห้องวิทยาคาร  ปีที่สร้าง 2558                           88,200   
60. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านดิน  ปีที่สร้าง 2558     290,000   
61. ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเรือนโต๊ะจีน ปีที่สร้าง 2558                        34,760   
62. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมเครื่องเสียงบนหอประชุม ปีที่สร้าง 2558         45,100   
63. ต่อเติมอ่างอาบน้ าหลังห้องน้ า ปีที่สร้าง 2558  73,870   
64. ซุ้มพระหน้าเสาธงซ้ายและขวา  ปีที่สร้าง  2558                   136,000 
65. ห้องอาหารครู ปีที่สร้าง 2558            195,000 
66. ถนนคอนกรีตฝั่งวิทยาลัยนาฏศิลป์  ปีที่สร้าง 2558                         698,300   
67. สนามบาสเกตบอล 2 สนาม  ปีที่สร้าง 2558                   430,000   
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อาคาร สถานที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
68. ต่อเติมหลังคาบ้านดิน  ปีที่สร้าง 2558             213,000   
69. ต่อเติมห้องน้ าชาย  ปีที่สร้าง 2558              45,000   
70. ต่อเติมห้องพักครูหลังอาคาร 1  ปีที่สร้าง 2559                    45,000   
71. พ้ืนปูนคอนกรีตหลังอาคาร 2  ปีที่สร้าง 2559                     175,670 
72. ห้องพักยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  ปีที่สร้าง 2559            41,780 
73. ปรับปรุงซุ้มประตูโรงเรียน  ปีที่สร้าง 2559             175,000 
74. หอกระโดดน้ าฐานกิจกรรมลูกเสือ  ปีที่สร้าง 2559            224,000 
75. อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 3   ปีที่สร้าง 2559                            4,280,000 
76. หอโรยตัวปีนหน้าผาฐานกิจกรรมลูกเสือ ปีที่สร้าง 2559                       66,500 
77. ที่นั่งรอบอาคารอเนกประสงค์หลังที่ 3 ปีที่สร้าง 2559                    56,800 
78. ลานจอดรถข้างห้องพักครูพลศึกษา ปีที่สร้าง 2559           151,700 
79. ฐานกิจกรรมผจญภัยลูกเสือ ปีที่สร้าง 2559                                95,000   
80. ซุ้มเสือค่ายลูกเสือนาคาแคมป์  ปีที่สร้าง 2559                             85,000   
81. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ปีที่สร้าง 2559                         335,000 
82. ทางเดินหลังอาคารคอมพิวเตอร์  ปีที่สร้าง 2559                           65,380 
83. อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 4  นาคาแคมป์  ปีที่สร้าง 2559               1,350,000 
84. ท่าเทียบเรือจักรยานน้ า  ปีที่สร้าง 2559                                    7,000 
85. ฝายชะลอน้ าหน้าบ้านดิน  ปีที่สร้าง 2559                                       35,000 
86. ทางเชื่อมอาคาร 2 มายังศูนย์ภาษาจีน  ปีที่สร้าง 2559                    195,000 
87. สถานที่เรียนนอกห้องเรียนลานวัฒนธรรม ปีที่สร้าง 2559                      69,780   
88. ต่อเติมโรงอาหาร  ปีที่สร้าง 2559                                            346,500 
89. ปรับปรุงด้านข้างโรงอาหารและอ่างล้างมือ ปีที่สร้าง 2559             25,800 
90. ห้องพักค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ ปีที่สร้าง 2559               450,000 
91. ห้องบ าเพ็ญประโยชน์ 95,000 
92. ห้องคนประดิษฐ์ 203,134.40 
93. ห้องนาฏศิลป์ 420,000 
94. เทปูนหลังโรงอาหาร 191,333.33 
95. เทปูนหน้าโรงเรียน 176,666.66 
96. เทปูหลังอาคารทรงคนอง 52,666.66 
97. ปรับปรุงห้องการงานอาชีพ 83,400 
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98. ปรับพื้นเทปูนที่เก็บขยะ 20,000 
99. ปรับพื้นที่จอดรถรับนักเรียน 32,500 
100. สร้างห้องดนตรีไทย 366,600 
101. ท าเสาธงใหม ่ 156,739.33 
102. ต่อเติมโครงหลังคาหน้าห้องพยาบาล 29,333.33 
103. ท าท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 156,355.33 
104. ท ารั้วที่จอดรถจักรยานยนต์ 43,000 
105. ปรับปรุงห้องเก็บของหลังโรงอาหาร 218,980 
106. สร้างห้องประชาสัมพันธ์ 151,612 
107. ต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โดมวิชาการ ซ่อมรางน้ า 96,000 
108. สร้างกองอ านวยการสนามฟุตบอล 250,063.33 
109. ทาสี ปรับพื้น ตั้งโต๊ะที่นั่งบริเวณทางเท้า ทางเดินเข้าโรงเรียน 33,333.33 
110. สร้างเรือนเพาะช าแปลงเกษตร 20,650 
111. ทาสีรั้วโรงเรียน ป้อมยาม ระเบียงอาคาร 1,2 144,200 
112. ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีห้องเก็บของลูกเสือ 52,666.66 
113. สร้างนาคาปาร์ค 67,000 
114. ท าหลังคาทางเดินจากหน้าอาคารทรงคนองถึงโรงอาหารโต๊ะจีน 397,300 
115. ต่อเติมโรงฝึกงาน 135,933.33 
116. สร้างโรงจอดรถหลังโรงอาหารโต๊ะจีน 98,983.33 
117. ต่อเติมหน้าโรงกรองน้ า 214,933.33 
118. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงคนอง 764,833.33 
119. ปรับปรุงบ้านพักครู (สมาคมฯ) 128,353.37 
120. ก่อสร้างที่จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างสระน้ าหน้าโดมกีฬา (สมาคมฯ) 132,300 
121. ท าถนนลาดยาง สายข้างสระน้ าหน้าโรงเรียน-รั้วหน้าโรงเรียน (สมาคมฯ) 390,340 
122. ท าถนนลาดยาง สายข้างสนามฟุตบอล-บ้านพักครู (สมาคมฯ) 250,400 
123. ท าถนนลาดยาง สายข้างหลังโรงอาหาร-หน้าบ้านพักครู (สมาคมฯ) 190,400 
124. สร้างที่จอดรถ ข้างโรงอาหาร (สมาคมฯ) 85,750 
125. ต่อเติมหลังคาโรงอาหาร (สมาคมฯ) 120,413.75 
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5. รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายนามผู้บริจาค จ านวน (บาท) 

1. นายวิชัย  สายรวมญาต ิ 10,000 
2. นายสมชาย  มาประเสริฐ 10,000 
3. มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 110,500 
4. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ฯ 6,500 
5. นายธานินทร์  ค าหวาน 10,000 
6. บริษัท บางกอกโพสต์ มิกซ์ จ ากัด 4,000 
7. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน 4,000 
8. จ่าเอกสมศักดิ์  สงกา 2,000 
9. นางศิริพร  จงดี 2,000 
10. นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา 2,000 
11. นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี 2,000 
12. นางสาวลัดดา  สวัสดิ์ชัยนันทา 4,000 
13. นางสาวจุฑารัตน์  สายอรุณ 3,000 
14. นางภัสสร  ทิมาศาสตร์ 2,000 
15. นายรพีพัทร  แผ้วผา 1,000 
16. นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ 2,000 
17. นายดวงอนุชา  บัวงาม 2,000 
18. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อ าพร 2,000 
19. นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา 1,000 
20. นางบุญเรือน  นวลประเสริฐสุข 2,000 
21. นางสุนันท์  มีศรี 2,000 
22. นายฉัตรชัย  คะชา 4,000 
23. นายพิชิต  ส่ าประเสริฐ 2,000 
24. บริษัท อเมริกาน่าคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด 6,000 
25. นายจักรพงษ์  ทิมมณี 10,000 
26. นางปทิตตา  สาทรกิจ 5,000 
27. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 10,200 
28. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 11,000 

รวม 232,200 
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6. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  
 6.1 การใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

 
ข้อมูลสถิติจ านวนสมาชิกห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 

 
สภาพของ
สมาชิก 

จ านวนครู/นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนครู/นักเรียนที่เป็น
สมาชิก 

ร้อยละของ
จ านวนสมาชิก 

คร ู 84 84 100 
นักเรียน    
     ชั้น ม.1 294 294 100 
     ชั้น ม.2 260 260 100 
     ชั้น ม.3 254 254 100 
     ชั้น ม.4 286 286 100 
     ชั้น ม.5 270 270 100 
     ชั้น ม.6 237 237 100 

รวม 1,556 1,556 100 
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ข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 

 

เดือน 
จ านวนวัน 
ให้บริการ 

การเข้าใช้ห้องสมุด 
(ครั้ง) 

การยืมหนังสือ 
(เล่ม) 

ครู  นักเรียน ครู  นักเรียน 
พฤษภาคม 12 321 13,481 42 329 
มิถุนายน 20 389 15,072 51 486 
กรกฎาคม 21 403 14,843 57 521 
สิงหาคม 21 386 15,133 69 396 
กันยายน 21 292 14,439 54 384 
ตุลาคม 8 76 15,576 32 92 
พฤศจิกายน 21 469 13,795 81 257 
ธันวาคม 19 321 14,642 49 321 
มกราคม 22 386 13,877 78 408 
กุมภาพันธ์ 19 403 13,253 82 336 
มีนาคม 16 392 11,004 32 52 
รวม 200 3,383 155,115 627 3,582 
เฉลี่ย/วัน  19.91 775.57 3.14 17.91 

 
สถิติการใช้จ านวนครั้งต่อปี = 155,115 
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 6.2 การใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1. ห้องสมุด อาคารหอประชุม 
2. ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 1 
3. ห้องดนตรไีทย หลังอาคาร 1-2 
4. ห้องดนตรสีากล หลังอาคาร 1 
5. ห้องนาฏศิลป์ หลังอาคาร 2 
6. ห้องทัศนศิลป์ อาคาร 1  
7. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
8. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
10. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
11. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
12. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
13. ห้อง English Center อาคาร 2  
14. ห้อง D. Eng อาคาร 1  
15. ห้อง English Clinic อาคาร 2  
16. ห้อง Chainese Clinic อาคาร 1  
17. เรือนจีน หน้าอาคาร 2 
18. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 
19. ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 
20 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 
21. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อาคาร 3 
22 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อาคาร 3 
23. ห้องคหกรรม ห้องคหกรรม 
24. ห้องจริยธรรม ห้องจริยธรรม 
25. ป้ายนิเทศ ทุกอาคารเรียน 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1. มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
3. หอภาพยนตร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 
6. มหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
7. วัดหทัยนเรศวร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
8. ตลาดน้ าวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม 
9. ตลาดน้ าล าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
10. โรงพยาบาลพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
11. วิทยาลัยนาฏศิลป อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
12. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
13. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

14. ไร่ปลูกรัก อ.บางแพ  จ.ราชบุรี 
15. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
16. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

17. อุทยานหินเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2562 

 
แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องสมุด 155,115 มหาวิทยาลัยมหิดล 32 
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 130 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 
ห้องดนตรีไทย 13,620 หอภาพยนตร์ 41 
ห้องดนตรีสากล 5,894 มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 
ห้องนาฏศิลป์ 16,884 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 23 
ห้องทัศนศิลป์ 10,500 มหกรรมวิทยาศาสตร์  

อิมแพค เมืองทองธานี 
492 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 145,920 วัดหทัยนเรศวร์ 12 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 106,400 ตลาดน้ าวัดดอนหวาย 11 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 109,440 ตลาดน้ าล าพญา 20 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 133,760 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 15 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 109,440 วิทยาลัยนาฏศิลป 27 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 109,440 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ

ชาวนา-นาเฮียใช้ 
300 

ห้อง English Center 20,480 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) 

265 

ห้อง D. Eng 25,200 ไร่ปลูกรัก 560 
ห้อง English Clinic 1,158 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง

โฮมสเตย์  
238 

ห้อง Chainese Clinic 90 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (อุทยาน ร.2) 

238 

เรือนจีน 7,709 อุทยานหินเขางู 254 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3,990   
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แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องปฏิบัติการเคมี 5,500   
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3,130   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 14,600   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 13,240   
ห้องงานช่าง 23,744   
ห้องคหกรรม 11,582   
ห้องจริยธรรม 2,853   
สนามกีฬา -   
ป้ายนิเทศ -   

 
 6.3 3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้

ความรู้  
(ครั้ง:ปี) 

1. พระครูโกวิทสุตการและคณะ ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1 

2. คุณนวพล ถิ่นมาบแค การท าสลัดโรลเพ่ือสุขภาพ  
และมิกซ์เบอร์รี่ปั่น 

2 

3. คุณปาณิสรา สมทอง การท าขนมจีบและป่อเปี๊ยะ 2 
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7. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

    

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา                    
    

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน ์ 

    

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        

ที่รับผิดชอบ และมีครเูพียงพอ 

   
 

 
 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10  ผู้บรหิารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบรหิารจัดการ                         

    

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงาน                      
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

    

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมี
สื่อการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

    

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสง่เสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ...............ดี............... โดยมีค่าเฉลี่ย.......3.30.........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง           ไม่รับรอง 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน       

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.95 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเปน็ 10.00 8.56 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 10.26 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.72 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์       

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ  
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเดน่ที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ ์      
                   ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม       
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนนิงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน          
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ       
                 แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 88.50 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป            (/) ใช ่( ) ไม่ใช ่
               มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี     (/) ใช ่ ( ) ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ( ) ใช่  (/) ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
(/ ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   (  ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับการศึกษา                 

ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน       
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.57 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.26 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.72 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของ สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน          
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ       
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 88.50 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป            (/) ใช่ ( ) ไม่ใช ่
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดบัดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้     (/) ใช่  ( ) ไม่ใช ่
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มรีะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน (/ ) ใช่  () ไม่ใช ่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
(/ ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   (  ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
(  ) ก าลังพัฒนา  (  ) ปานกลาง  ( √ ) ดี  (  ) ดีเลิศ  (  ) ยอดเยี่ยม 

 
 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
  



 
 

 | 177  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  
ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของนักเรียน 
       โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่
หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ 
เทคโนโลยี นาฏศิลป์  กีฬา ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ครูที่
ปรึกษาให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้ อีกท้ังนักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้น ากระบวนการ
ลูกเสือมาใช้ เ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม NAKA MODEL 
 

 คุณภาพของนักเรียน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนยังคงต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเร่ง
ส่งเสริม พัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติที่มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนในทุกรายวิชา  
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง

เป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง            
ท าให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ             
มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีความปลอดภัย สวยงาม มีชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกขอเข้าใช้สถานที่ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การด า เนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น

คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ควรด าเนินการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นมากข้ึน โดยการ
เชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

ครูมีศักยภาพมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้   เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานทั้ง
ต่อตนเองและโรงเรียน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
         โรงเรียนควรเพ่ิมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน าไป
เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับกลุ่ม
สาระ  การเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา หรือระดับ
เครือข่าย 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม การน านวัตกรรมไปใช้และมี
การเผยแพร ่

3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ที่สูงขึ้น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ 

5. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และการประกอบอาชีพ  

6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการและสอดแทรกในเนื้อหาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



 
 

 | 179  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
7. จัดท าโมเดลในการบริหารงานทั้งระบบ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัยด าเนินงาน

ตามกระบวนการ PDCA 
8. ขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
9. จัดท าโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
10. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับโอกาส ได้รับ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
11. ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อรวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียน 
12. พัฒนากระบวนการ PLC โดยจัดให้มีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
13. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อรวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียน ใช้กระบวนการ
นิเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาการและพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริม
ความสามารถและทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ด้านงานปกครองและบุคลากร โรงเรียนมีในการส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(Praticipative  Managment) มีการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  พัฒนากระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
นอกจากนี้มีแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ โดยการบูรณาการและสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามลักษณะของ NAKA MODEL 
 ด้านงบประมาณ มีแนวทางจัดสรร ส่งเสริมงบประมาณตามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (PBB) เพ่ือให้อย่างพอเพียงตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป โดยค านึกถึง 
ด้านอาคารสถานที่ มีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดสภาพสังคมท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ 
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เรียนรู้ ทั่วถึงทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 รายชื่อคณะผู้จัดท าสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีดังนี ้
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

 

 



 
 

 | 185  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 186  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 187  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 188  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 | 189  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 | 190  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 | 191  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 192  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 193  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 194  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 195  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 | 196  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 



 
 

 | 197  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 | 100  
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 


