
 

 

 

 
 

สารสนเทศ 
 

ปีการศึกษา 2558 
 
 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
---------------------------- 

อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
 



 

 

 
ค าน า 

 
  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เป็นกระบวนการที่สร๎างความเชื่อมั่นและหลักประกัน
ให๎กับผู๎ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู๎รับบริการทางการศึกษาและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนั้นจําเป็นต๎องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยํางเหมาะสม  สารสนเทศเป็นฐานข๎อมูลที่ชํวยให๎ โรงเรียน
สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอยํางแท๎จริง สํงผลให๎การพัฒนา  
การศึกษาเกิดประโยชน๑อยํางค๎ุมคําสูงสุด    
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )ได๎จัดทําข๎อมูลและ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห๑จากภาระงานที่มีความสําคัญตามโครงสร๎างการบริหารของโรงเรียน  
และความต๎องการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการที่เป็นป๓จจุบันทุกปี 
   ขอขอบคุณ คณะผู๎จัดทํา หนํวยงานและผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํมบริหาร /กลุํมสาระการเรียนรู๎ /งาน               
ให๎ความรํวมมือและการสนับสนุนด๎วยดี หวังอยํางยิ่งวําสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา  2558  ฉบับนี้คงเป็น
ประโยชน๑ตํอหนํวยงานและผู๎ที่สนใจในการศึกษาและนําไปใช๎ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให๎มีคุณภาพตํอไป 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกําเนิดข้ึนจากพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่จะจัดสร๎างโรงเรียนพระตําหนัก 
สวนกุหลาบมัธยมเพ่ือให๎เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน 
พระตําหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข๎าราชบริพาร ทหาร ตํารวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท๎องที่
จังหวัดนครปฐม ได๎ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให๎นักเรียนในท๎องถิ่นภูมิภาค   
ในครั้งแรกใช๎ชื่อวํา “โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ” โดยได๎รับพระมหากรุณาธิคุณล๎นเกล๎าพระราชทาน
ที่ดินทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ จํานวน 22 ไรํ  ในเขตพ้ืนที่อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้ง
โรงเรียน 
 สํานักพระราชวังจึงได๎ขอความรํวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให๎จัดตั้งโรงเรียนดังกลําวขึ้น  
กระทรวงศึกษาธิการได๎น๎อมรับพระราชดําริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎จัดตั้งโรงเรียนในเขตการศึกษาตําง ๆ 
อีก  8  โรง โดยในระหวํางที่รอพระราชทานชื่อได๎ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 โรงนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2538 วํา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงครองราชย๑ครบ 50  ปี แล๎วมี
ชื่อจังหวัดตํอท๎าย โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม  จึงได๎ชื่อวํา “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ทรงครองราชย๑ครบ  50 ปี จังหวัดนครปฐม ตําบลศาลายา กิ่งอําเภอพุทธ
มณฑล  จังหวัดนครปฐม” ตํอมาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ได๎พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบมัธยม  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2538 วํา “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม” 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได๎เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ๑โรงเรียน
พร๎อมทั้งทรงปลูกต๎นราชพฤกษ๑  เพื่อเป็นต๎นไม๎ประจําโรงเรียนเมื่อวันศุกร๑ที่ 10  มีนาคม  2538 
 ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  กําลังกํอสร๎าง 
ในสถานที่ตั้งดังกลําว โรงเรียนได๎รับความอนุเคราะห๑จากทางราชการให๎ดําเนินการชั่วคราว  ณ บริเวณวัดไรํขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเม่ือการกํอสร๎างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานที่ตั้งจริง 
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โรงเรียนจึงได๎ดําเนินการย๎ายสถานที่ทําการในปีการศึกษา 2542 และดําเนินการ 
มาจนถึงป๓จจุบัน ณ สถานที่ตั้ง เลขท่ี 299 หมูํ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  73170 บนพื้นที่ 22  ไรํ ตํอมา พ .ศ. 2546 โรงเรียนได๎ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานพระราชวัง  
ขอที่ดินจากทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ เพ่ิมเติมอีกจํานวน  16 ไรํ 9.67 ตารางวา  โทรศัพท๑   
0-3429-7663 หรือ 0-3429-7665 หรือ 0-2431-3614  และ โทรสาร  0-3429-7664 
  ทิศเหนือ จรดสถานีตํารวจดับเพลิงตลิ่งชัน 
 ทิศตะวันออก จรดถนนศาลายา – บางภาษี 
 ทิศตะวันตก จรดโรงเรียนประถมพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
 ทิศใต ๎ จรดศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย 
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แผนที่ตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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 สภาพปัจจุบัน  อาคารสถานที่ประกอบด้วย 
 
 1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ  6  ชั้น  1  หลัง   

ชั้นลําง   ประกอบด๎วย  ห๎องผู๎อํานวยการ  ห๎อง กลุํมบริหาร วิชาการ  ห๎อง กลุํมบริหารงานบุคคล   
ห๎อง กลุํมบริหารงบประมาณ  ห๎อง กลุํมบริหารทั่วไป   ห๎องพยาบาล และ                          
ห๎องประชาสัมพันธ๑  ร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียน และห๎องน้ําห๎องส๎วมชาย จํานวน 6 ห๎อง
และห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน  6  ห๎อง 

ชั้นที่ 2 ประกอบด๎วย ห๎องพิเศษจํานวน  7  ห๎องได๎แกํ ห๎องดําริราชรังสรรค๑  ห๎องสมุด                
ห๎องแนะแนว  ศูนย๑วิชาภาษาตํางประเทศและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ    ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ 3 ห๎อง  และห๎องเก็บของ  ห๎องน้ํา
ห๎องส๎วมชาย จํานวน 6  ห๎องและห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน 6  ห๎อง 

ชั้นที่ 3 ประกอบด๎วย ห๎องพิเศษจํานวน  13 ห๎อง ได๎แกํ ห๎อง กลุํมบริหารนโยบายและแผน   
ห๎องเรียนสีเขียว  ศูนย๑วิชาวิทยาศาสตร๑ จํานวน 2  ห๎อง  ห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑  ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส๑   ห๎องปฏิบัตการเคมี    ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา   
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑กายภาพชีวภาพ และห๎องเก็บของ   ห๎องน้ําห๎องส๎วมชาย 
จํานวน  6  ห๎องและห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน  6  ห๎อง 

ชั้นที่ 4   ประกอบด๎วย ห๎องพิเศษจํานวน 6  ห๎องได๎แกํ ศูนย๑วิชาภาษาไทยและห๎องพักครู              
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย  ห๎องดนตรีไทย  ศูนย๑วิชาดนตรีและห๎องพักครู                 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาศิลปะ ห๎องเก็บของ ห๎องเรียนจํานวน  10  ห๎อง  ห๎องน้ํา             
ห๎องส๎วมชาย จํานวน  6  ห๎องและห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน  6  ห๎อง 

ชั้นที่ 5   ประกอบด๎วย ห๎องพิเศษจํานวน  6 ห๎องได๎แกํ ห๎องพิพิธภัณฑ๑เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑            
3  ห๎องและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาคอมพิวเตอร๑   ห๎องพักครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑  ห๎องเก็บของ ห๎องเรียนจํานวน 10  ห๎อง  ห๎องน้ําห๎องส๎วมชาย 
จํานวน  6  ห๎องและห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน 6 ห๎อง 

ชั้นที่ 6 ประกอบด๎วย  ห๎องพิเศษจํานวน  4  ห๎อง  ได๎แกํ ห๎องพิพิธภัณฑ๑เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย๑วิชาสังคมศึกษาและห๎องพัก
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา  ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร๑ ห๎องเก็บของ                
ห๎องจริยธรรม  ห๎องเรียน จํานวน 10 ห๎อง ห๎องน้ําห๎องส๎วมชาย จํานวน 6  ห๎องและ
ห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง จํานวน  6  ห๎อง 

 
 2. อาคารสิรินทร์พัฒนา    เป็นอาคารเอนกประสงค๑  3  ชั้น   

ชั้น 1  ประกอบด๎วย      ห๎องอาหารครู  โรงอาหาร และห๎องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร๎านสวัสดิการ 
โรงเรียน) 

ชั้น 2  ประกอบด๎วย      กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุํมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาฯห๎องคหกรรม  ห๎องอิเล็คทรอนิคส๑  ห๎องตัดเย็บ   ห๎องงาน
ไฟฟ้า   ศูนย๑วิชาพลานามัย ห๎องน้ําห๎องส๎วมชาย จํานวน 2 ห๎องและ
ห๎องน้ําชั้นส๎วมหญิง  จํานวน 2 ห๎อง                            

ชั้น 3  ประกอบด๎วย      หอประชุม ห๎องน้ํา-ห๎องส๎วมชาย 2ห๎องและห๎องน้ําห๎องส๎วมหญิง 2  ห๎อง  
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3. อาคารชั่วคราว            ประกอบด๎วยห๎องเรียน จํานวน 5  ห๎องเรียน 

 4. อาคารปิ่นฉัตร             อาคารหอพักชาย   3  ชั้น   1  หลัง   
 5.   อาคารภัทรเทพ             อาคารหอพักหญิง  3  ชั้น   1  หลัง   
 6. บ๎านพักครู แบบ 207 ล 2  ชั้น 1  หลัง 
 7. แฟลตภารโรง  3  ชั้น 1  หลัง  ( 10 หนํวย) 
 8. โรงหุงต๎ม  1 หลัง 
 9. สนามฟุตบอล  1 สนาม 
 10. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
 11. สนามวอลเลย๑บอล 1 สนาม 
 12. สนามเซป๓กตระกร๎อ 1 สนาม  
 13. โรงบําบัดน้ําเสีย  1 หลัง 
 14. หอถัง   1 หลัง 
 15. โรงรถชั่วคราว  2  โรง 
 16. โรงเพาะชําชั่วคราว 1 โรง 
 17. ซุ๎มพระ   1 หลัง 
 18. เสาธง   1 เสา   
 

 
งานยานพาหนะ 

 
 จ านวนยานพาหนะ  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 รถบัสขนาดจํานวน  60  ที่นั่ง   จํานวน   1   คัน  
 รถตู ๎    จํานวน   5   คัน  
 รถยนต๑ 4  ล๎อ    จํานวน   1  คัน  
 รถจักรยานยนต๑   จํานวน   1  คัน  
 
 

การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดับคือ 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎แกํ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได๎แกํ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อ 
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นศูนย๑กลาง   
สํงเสริมให๎นักเรียนใฝ่หาความรู๎  เป็นบุคคลแหํง การเรียนรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค๑                
เห็นความสําคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย   มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  สอดคล๎องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 
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  นอกจากนี้โรงเรียนต๎องดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ  โดยคํานึงถึงคําขวัญของโรงเรียนที่วํา               
“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ”   เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในการสร๎างเยาวชน
ที่ดีมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
 

ประเภทของนักเรียนแบ่งเป็น  2  ประเภท 
 
1. ประเภทอยูํประจํา  มีหอพัก  2  หอพัก   ได๎แกํหอพักหญิง  1  หอพัก  และหอพักชาย  1  หอพัก 
2.  ประเภทไป – กลับ 

 
  จ านวนห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น    34 ห๎องเรียน   
      (ม.1 จํานวน 12 ห๎อง , ม.2 จํานวน 12 ห๎อง ,ม.3 จํานวน 10ห๎อง) 
 
      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห๎องเรียน  
      (ม.4 จํานวน 10 ห๎อง , ม.5 จํานวน 10 ห๎อง ,ม.6 จํานวน  8 ห๎อง) 
 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 
 
 

สีพระราชทาน 
สีเหลือง-มํวง 

 
คติพจน์พระราชทาน 

ป๒ฺญา  ว  ธเนน  เสยฺโย       ป๓ญญาเทียวประเสริฐกวําทรัพย๑ 
 

ค าขวัญ 
รักษ๑ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   

นําวิชาการ  สืบสานงานพระราชดําริ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

องค๑กรแหํงการเรียนรู๎  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ําวิชาการ  
สืบสานงานพระราชดําริ  ธํารงความเป็นไทย  ก๎าวไกลสูํสากล 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค๑กรแหํง 
การเรียนรู๎ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ ธํารงความเป็นไทย ก๎าวไกลสูํสากล 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร๎างโรงเรียนให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 
2. ปลูกฝ๓งผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. สํงเสริมให๎บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑และสืบสานงานพระราชดําริ 
4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. พัฒนาการใช๎นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสูํสากล  

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ถํายทอดประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน  
2. โรงเรียนมีการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการศึกษาได๎อยํางทั่วถึงและเป็นป๓จจุบัน  
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานได๎อยํางมีมาตรฐานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยํางเพียงพอ  
7. โรงเรียนมีระบบเครือขํายที่ทันสมัยมาใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎และบริหารการศึกษา  
8. โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ  
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
11. นักเรียนมีจิตสํานึกสาธารณะตํอเพ่ือนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
12. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิต มีจิตอาสา และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  
13. โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางมีคุณภาพ 
14. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ 
15. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอนและการดํารงชีวิต 
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ ดํารงความเป็นไทย สืบสานงาน

พระราชดําริ 
17. บุคลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  
18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา 
19. นักเรียนมีความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ภาษา และICT 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (STRATEGIES) 
โรงเรียนได๎บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  4 ยุทธวิธี 15 วิถี ดังนี้ 

  ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค๑กรให๎พร๎อมบริการ  
   วิถีท่ี 1 พัฒนาภูมิทัศน๑ของโรงเรียน  
   วิถีท่ี 2 พัฒนาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส๑  
        วิถีท่ี 3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง  

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
   วิถีท่ี 4 การจัดการเรียนการสอน โดยใช๎ ICT  

วิถีท่ี 5 พัฒนากระบวนการคิด  
      วิถีท่ี 6 พัฒนาการอํานและการเขียน   
        วิถีท่ี 7 ห๎องเรียนคุณภาพ   
        วิถีท่ี 8 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ 

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   วิถีท่ี 9 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  

วิถีท่ี 10 พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        วิถีท่ี 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      ยุทธวิธีที่ 4   การพัฒนาคุณภาพสูํมาตรฐานสากล  

วิถีท่ี 12 การบริหาร โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ( School  Based Management )   
          วิถีท่ี 1 3 การพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล World Class Standard School   
              วิถีท่ี 1 4 การเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน    

วิถีท่ี 15  การดํารงคุณภาพอยํางยั่งยืน 
         
 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  1   ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
มาตรฐานที่  2   ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑  
มาตรฐานที่  3   ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง                  

อยํางตํอเนื่อง 
มาตรฐานที่  4   ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยําง  

มีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5   ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  6   ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจตคติ  
                     ทีด่ตีอํอาชีพสุจรติ 
มาตรฐานที่  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  8   ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี  
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  

อยํางรอบด๎าน 
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มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ  
มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  
มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน๑ ปรัชญาและจุดเน๎นที่กําหนดขึ้น 
มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริม 

สถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1.   มีระเบียบวินัย   บุคลิกภาพ  และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี    
2. การใฝ่รู๎  ใฝ่เรียน    
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม    
4. สืบสานงานพระราชดําริและอนุรักษ๑ความเป็นไทย    
5. การอําน  คิด  วิเคราะห๑  สังเคราะห๑    

 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 
1. ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและ  
      หรอืเรยีนรู๎แบบมีสวํนรํวม 
3.   สถานศึกษามีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ  
      สะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การไดด๎ ีสภาพแวดล๎อมรํมรืน่และมีแหลํงเรยีนรู๎สาํหรับผูเ๎รยีน 
4.   สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้ง  
 ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  
 ผู๎ที่เก่ียวข๎อง  
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงาน 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมี

สํวนรํวม 
3.   ร๎อยละของความพึงพอใจตํอการใช๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล๎อม  
4.   ร๎อยละของความพึงพอใจตํอการใช๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
      และหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 

โครงการ 
 โครงการสํงเสริมการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการให๎ผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ  
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กลยุทธวิธีที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 
1. ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
2. ผู๎เรียนมีน้ําหนัก สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
3. ผู๎เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย๑ติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ

ป๓ญหาทางเพศ 
4. ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม  
5. ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น 
6. ผู๎เรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
7.   ผู๎เรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
8.   ผู๎เรียนทํางานอยํางมีความสุข มุํงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9.   ผู๎เรียนทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
10. ผู๎เรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 
12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผู๎เรียน 
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน  
14. ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตําง ๆ รอบตัว  
15. ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  
16. ผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
17. ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงาน 
18. ผู๎เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด  
      ของตนเอง 
19. ผู๎เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ผู๎เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
22. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ 
23. ผู๎เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ 
24. ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ 
25. ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ๑ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีน้ําหนัก สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน  
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย๑ติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและป๓ญหาทางเพศ 
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เห็นคุณคําในตนเอง มีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม  
5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น 
6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 
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7.   ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
8.   ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทํางานอยํางมีความสุข มุํงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
9.   ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
10. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
11. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 
12. จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความ

ต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน 
13. ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับเข๎าสูํระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 
14. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อ  
     ตําง ๆ รอบตัว 
15. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  
16. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
17. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงาน 
18. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน  
      ตามความคิดของตนเอง 
19. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
20. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถกําหนดเป้าหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 
22. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ 
23. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑  
24. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑  
25. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ๑  
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
3. โครงการสํงเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู๎เรียน 
4. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 
5. โครงการสํงเสริมตามโครงการพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง 
7. โครงการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
8. โครงการสํงเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ 
9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูํมาตรฐานสากล 
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ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
1. ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค๑ 
2. ครูมีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู๎เรียน 
3.   ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง  
     สติป๓ญญา 
4.   ครูมีความสามารถในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิป๓ญญาของ  
     ท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ 
5.   ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่  
     หลากหลาย 
6.   ครูให๎คําแนะนํา คําปรึกษาและแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความ  
      เสมอภาค 
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการสอน 
8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย

ตนเอง 
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ําเสมอ  
11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน

และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนกิจกรรมและผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวําง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
2. ร๎อยละของครูที่มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 
3. ร๎อยละของครูที่มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู๎เรียน 
4.   ร๎อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ  
      พัฒนาการทางสติป๓ญญา 
5.   ร๎อยละของครูที่มีความสามารถในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ  
      ป๓ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ 
6.   ร๎อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วย  
      วิธีการที่หลากหลาย 
7. ร๎อยละของครูที่ให๎คําแนะนํา คําปรึกษาและแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วย

ความเสมอภาค 
8. ร๎อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการ

สอน 
9. ร๎อยละของครูที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
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10. โครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

11. โครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยํางสม่ําเสมอ 

 

โครงการ 
1.   โครงการพัฒนาบุคลาการ 
2.   โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 
      และการนิเทศภายใน 
3.    โครงการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
 
ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 
3.   สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
4.   สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนา  
      คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.   สถานศึกษามีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
      สถานศึกษา 
6.   สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7.   สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพ  
     การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8.   สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9.   สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการ  
      ปฏิรูปการศึกษา 
10.  สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 
1. จํานวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  
2. จํานวนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
3.   มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.   จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
      ของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5. จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ 
      บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. แผนงานและผลการดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
      ของสถานศึกษา 
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7. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการนําไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง  
      ตํอเนื่อง 
8. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
9.   โครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูป  
      การศึกษา 
10.  มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. โครงการสํงเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
4. โครงการสํงเสริมการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
5. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. โครงการสร๎างสรรค๑สังคมแหํงการเรียนรู๎ 
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บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

 
 นางสายพิณ  มณีศรี - ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ประสานงานโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
       ( 24 มกราคม 2538 – 26 มีนาคม 2538 ) 
    - ปฏิบัติหน๎าที่ในตําแหนํงผู๎บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

   พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย๑ครบ 50 ปี  
   ( 27 มีนาคม 2538 – 25 พฤษภาคม 2538 ) 
- รักษาการในตําแหนํงครูใหญํโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  
   ( 26 พฤษภาคม 2538 – 24 กรกฎาคม 2538 ) 
-  อาจารย๑ใหญํโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
    ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2539 – 24 กรกฎาคม 2540 ) 
-  ผู๎อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2540 – 30 ตุลาคม 2544 ) 

  นางลัดดา    ผลวัฒนะ          ปฏิบัติงาน    ตุลาคม  2544   ถึง   17 พฤศจิกายน  2547 
  วําที่ร๎อยตรีปิยะ  ทรัพย๑สมบูรณ๑     รองผู๎อํานวยการฯ รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
        ปฏิบัติงาน   18  พฤษจิกายน  2547   ถึง  19  มิถุนายน  2548 
  นายประเสริฐ    บุญฤทธิ์        ปฏิบัติงาน   20  มิถุนายน     2548    ถึง   30   กันยายน  2549 
  นายบุญชู         ฉิมพุก             รองผู๎อํานวยการฯ รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการโรงเรียน    
                                                      ปฎิบัติงาน    1  ตุลาคม     2549     ถึง  3   มกราคม     2550 
       นางสุรีย๑พร      สุนทรศารทูล   ปฎิบัติงาน    4   มกราคม   2550      ถึง  30 กันยายน     2554 
  นายนพดล       เดํนดวง      ปฏิบัติงาน    26 ตุลาคม     2554       ถึง  ป๓จจุบัน 

 
บุคลากรสายบริหารปัจจุบัน 

 
นายนพดล        เดํนดวง  ผู๎อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )   
 นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา รองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารวิชาการ  
 นายวินัย  พ่ึงคํา  รองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารบุคคล 
          นายบญุฤทธิ์  วิชัย  รองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 นางผานิต  มาประเสริฐ รองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป  
 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ รองผู๎อํานวยการกลุํมนโยบายและแผน  
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน   
๒. งานบริหารหลักสูตร  
๓. งานทะเบียนนักเรียน 
๔. งานวัดและประเมินผล 
๕. งานบริหารกลุํมสาระการเรียนรู ๎
๖. งานห๎องสมุด 
๗. งานแนะแนว 
๘. งานวิจัยทางการศึกษา 
๙. งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๑๐. งานคอมพิวเตอร๑ 
๑๑. งานจัดการเรียนการสอน 
๑๒. งานนิเทศการศึกษา 
๑๓. งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
๑๔. งานสํงเสริมความรู๎สํูชุมชน 
 

๑.  งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานบริหารการเงิน 
๓. งานเก็บรักษาเงิน   
๔. งานบริหารบัญชี 
๕. งานตรวจสอบบัญชี 
๖. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย๑ 
๗. งานสารบรรณ  
๘. งานระดมทรัพยากร  
๙. งานยานพาหนะและ 
    รถรับ-สํงนักเรียน  
๑๐. งานธนาคารโรงเรียน 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
๓. งานประชาสัมพันธ๑   
๔. งานโสตทัศนศึกษา 
๕. งานอนามัยโรงเรียน 
๖. งานโภชนาการ น้ําดื่ม 
๗. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
๘. งานหอพักนักเรียน 
๙. งานประชาสัมพันธ๑ชุมชน 

รองผู๎อํานวยการ 
กลุํมบริหารวิชาการ 

นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา 

 หัวหน๎างานบริหารฯ 

สมาคมผู๎ปกครองและครูฯ 

รองผู๎อํานวยการ 
กลุํมบริหารงบประมาณ 

นายบุญฤทธ์ิ วิชัย 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู๎อํานวยการ 
กลุํมบริหารงานบุคคล 

นายวินัย พึ่งคํา 
 

 

 หัวหน๎างานบริหารฯ 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานวินัยข๎าราชการครู 
๓. งานอัตรากําลัง  สรรหา   
    และบรรจุแตํงตั้ง 
๔. งานพัฒนาและสํงเสริม 
    ความก๎าวหน๎าวิชาชีพคร ู
๕. งานระบบการดูแลชํวยเหลือ 
    นักเรียนและงานเครือขํายผู๎ปกครอง 
๖. งานวินัยและความประพฤต ิ
    นักเรียน 
๗. งานกิจกรรมนักเรียน 
๘. งานเบญจวิถ ี
๙. งานป้องกันและแก๎ไขป๓ญหา 
    สารเสพติด 
๑๐. งานสํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๑๑. งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
๑๒. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 

 หัวหน๎างานบริหารฯ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายนพดล  เด่นดวง 

 

 หัวหน๎างานบริหารฯ 

รองผู๎อํานวยการ 
กลุํมนโยบายและแผน 
นายชาญชัย ชาญฤทธ์ิ 

รองผู๎อํานวยการ 
กลุํมบริหารทั่วไป 

นางผานิต มาประเสริฐ 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน  
๒. งานแผนงาน  
๓. งานวิจัยและพัฒนา 
๔. งานสารสนเทศ 
๕. งานจัดสรรงบประมาณ 
๖. งานติดตามและประเมินโครงการ 
๗. งานควบคุมภายใน 
๘. งานประกันคุณภาพ 
๙. งานรับนักเรียน 
 

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 

คณะกรรมการกลุํม 

 หัวหน๎างานบริหารฯ 

คณะกรรมการกลุํม คณะกรรมการกลุํม คณะกรรมการกลุํม คณะกรรมการกลุํม 
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บริบทท่ัวไปของอ าเภอพุทธมณฑล 

 

 
 

แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
1. ประวัติความเป็นมา 

สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุํงเรืองอยูํระหวํางพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยมีเมืองนครปฐมโบราณซึ่ง
เป็นเมืองทําชายฝ๓่งทะเลเป็นศูนย๑กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาวําบริเวณอําเภอพุทธมณฑลเคยเป็นทะเลมา
กํอน 

ในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ .ศ. 2092 ได๎โปรดให๎แบํงเอา
แขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองตั้งอยูํริมแมํน้ํานครชัยศรีหํางจากที่วําการ
อําเภอนครชัยศรีในป๓จจุบันไปทางใต๎ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร๑ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎โปรดให๎บูรณะองค๑พระปฐมเจดีย๑ซึ่งพระองค๑ได๎เสด็จมาพบ
ที่เมืองนครชัยศรีในระหวํางที่ทรงผนวช โปรดให๎ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย๑บูชาเพ่ือเป็นทางคมนาคม
ระหวํางกรุงเทพฯกับองค๑พระปฐมเจดีย๑ และโปรดให๎จับจองที่ดินสองฝ๓่งคลองมหาสวัสดิ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล
พระราชทานให๎กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค๑และได๎พระราชทานเมืองนครชัยศรีซึ่งข้ึนกับกรม
มหาดไทยมาข้ึนกรมทํา 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงปรับปรุงการปกครองโดยทรงตั้ง
กระทรวงมหาดไทย และได๎โปรดเกล๎าฯให๎ตั้งมณฑลขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาครและ
สุพรรณบุรี เข๎าในมณฑลเดียวกัน เรียกวํามณฑลนครชัยศรี ตั้งที่วําการมณฑลที่เมืองนครชัยศรีตํอมาปี พ .ศ. 2439 
ได๎ย๎ายที่วําการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย๑ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎โปรดเกล๎าให๎เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง
นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ .ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎ใช๎จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง
นครปฐมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอําเภอเมืองเดิมเป็นอําเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม 

เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเวียนมาครบรอบ 2,500 ปี ใน พ .ศ. 2500 รัฐบาลสมัยจอมพล                                
ป. พิบูลสงคราม และประชาชนได๎จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให๎สร๎างพุทธมณฑลขึ้นเป็น
ศูนย๑กลางทางพุทธศาสนา ในเนื้อที่ 2,500 ไรํ ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได๎เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีกํอฤกษ๑พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ .ศ. 2498 และได๎เริ่มการกํอสร๎างมาตั้งแตํปี 2500 มีการสร๎างถนนหลายสายเข๎าพุทธมณฑล  
มีการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจนสถานที่ราชการอ่ืนอีกหลายแหํง             
ทําให๎บริเวณนี้เจริญขึ้นอยํางรวดเร็ว 
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได๎ตั้งก่ิงอําเภอพุทธมณฑล โดยแบํงเขตอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง และตําบลมหาสวัสดิ์    ตั้งที่วําการก่ิงอําเภอ
ศาลายา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ได๎รับการยกฐานะเป็นอําเภอพุทธมณฑล 
 
2. ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ 
  อําเภอพุทธมณฑล ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม  โดยถนน
สายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต๎จากสถานีนครปฐม ถึงสถานีศาลายา 
ประมาณ 29 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 66.96 ตรางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 41,850 ไรํ  
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3. อาณาเขต 

มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตํอกับอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต๎   ติดตํอกับอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก     ติดตํอกับอําเภอไทรน๎อย อําเภอบางใหญํ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก      ติดตํอกับอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
   อําเภอพุทธมณฑลพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุํมแอํงกระทะ มีลําคลองหลายสายและมักจะมีน้ําทํวมในฤดู 
น้ําหลากไมํมีภูเขา 

 
5. การแบ่งการปกครองท้องท่ี 

5.1 การปกครองท๎องที่ 
5.1.1 ตําบลศาลายา 6 หมูํบ๎าน 

 5.1.2 ตําบลคลองโยง 8 หมูํบ๎าน 
 5.1.3 ตําบลมหาสวัสดิ์ 4 หมูํบ๎าน 

5.2 การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  อําเภอพุทธมณฑลมีการปกครองสํวนท๎องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แหํง และองค๑การบริหาร 
สํวนตําบล 2 แหํง ดังนี้ 

 5.2.1 เทศบาลตําบลศาลายา จัดตั้งโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 
 5.2.2 เทศบาลตําบลคลองโยง จัดตั้งโดยยกฐานะจากองค๑การบริหารสํวนตําบลคลองโยง  
         เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550  
 5.2.3 องค๑การบริหารสํวนตําบลศาลายา  
 5.2.4 องค๑การบริหารสํวนตําบลมหาสวัสดิ์  

6. การคมนาคม  
 สามารถเดินทางเข๎าถึงได๎โดยสะดวกท้ังทางรถยนต๑ รถไฟ และทางน้ํา  
  6.1 ทางรถยนต๑ 
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล๎า – นครชัยศรี) 
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ  สาย5 )  
     เชื่อมระหวํางถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล๎า – นครชัยศรี) 
  6.2 ทางรถไฟ  
 -จากสถานีรถไฟหัวลําโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสูํอําเภอพุทธมณฑลได๎

โดยลงที่สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์  
  6.3 ทางน้ํา จากคลองบางกอกน๎อยตามเส๎นทางคลองมหาสวัสดิ์ ผํานอําเภอพุทธมณฑล  
  สูํอําเภอนครชัยศรี และอําเภอเมืองนครปฐมตามลําดับ  
 
7.ด้านเศรษฐกิจ 
   7.1 อาชีพที่สําคัญคือ 
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(1) การเกษตร ได๎แกํ การทํานาข๎าว แปลงผัก สวนผลไม๎ และสวนไม๎ดอกโดยเฉพาะกล๎วยไม๎ตัดดอก  
(2) รับราชการ 
(3) รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห๎างร๎าน 
(4) ค๎าขาย 

   7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 14 แหํง 
(1) โรงสีข๎าว  3 แหํง    (6) โรงงานหลํอพระพุทธรูป 1 แหํง 
(2) โรงทําน้ําแข็ง 1 แหํง    (7) โรงงานเชื่อมโลหะ 2 แหํง 
(3) โรงงานไม๎แปรรูป 1 แหํง   (8) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แหํง 
(4) โรงงานพลาสติก 4 แหํง 
(5) โรงงานเซรามิค 1 แหํง 

    7.3 ธนาคารพาณิชย๑ จํานวน 6 แหํง 
(1) ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(3) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย สาขายํอยตลาดศาลายา 
(5) ธนาคารออมสิน (หนํวยยํอย) 
(6) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (สาขายํอย) 

8.การรักษาความสงบเรียบร้อย 
8.1 สถานีตํารวจภูธร อําเภอพุทธมณฑล  
8.2 กองร๎อยอาสารักษาดินแดนอําเภอพุทธมณฑล  
8.3 กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย๑ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
8.4 สมาชิก อปพร. และผู๎ประสานพลังแผํนดิน  

 
9. ด้านการศึกษา 

มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งอยูํในพ้ืนที่อําเภอ ดังนี้  
 9.1  ระดับอนุบาล 

- โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 
9.2  ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา พื้นที่  2 จํานวน 8 แหํง 

- โรงเรียนวัดสาลวัน 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ 
- โรงเรียนบ๎านคลองสวํางอารมณ๑ 
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
- โรงเรียนบ๎านคลองโยง 
- โรงเรียนบ๎านคลองมหาสวัสดิ์ 
- โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

 
9.3  ระดับมัธยมศึกษา  

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑  (องค๑กรมหาชน) 
- โรงเรียนรัตนโกสินทร๑สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ๑ 
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- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
9.4  ระดับอาชีวศึกษา  จํานวน 3 แหํง 

- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชํางทองหลวง 

9.5  ระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 แหํง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย๑ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ วิทยาเขตศาลายา  

9.6  ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน 
- ศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล 
- ศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

  -     กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชํางทองหลวง  
10. การศาสนา 

- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย๑กลางของพระพุทธศาสนาที่สําคัญของโลก  
  -    มีวัดจํานวน 6 แหํง มีมหาวิทยาลัยสงฆ๑ 1 แหํง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบันแมํชี
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ๑ อีก 1 แหํง  
            -   ไมํมีมัสยิดและโบสถ๑คริสต๑  
 

โอกาสและศักยภาพของอ าเภอพุทธมณฑล 
จุดแข็งและโอกาสของอ าเภอพุทธมณฑล 

1. มีที่ตั้งติดตํอกับกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล 
3. เป็นศูนย๑กลางด๎านการศึกษา 
4. เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากสํวนกลาง 
 - ศูนย๑สารสนเทศ สํานักงานราชเลขา 
 - ศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอําเภอ (กศน.) อําเภอพุทธมณฑล 
 - สํานักงานพุทธมณฑล สํานักพุทธศาสนาแหํงชาติ  
 - สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร  
 - สถาบันสํงเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหํงชาติ  
 - กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  
 - สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร  
 - โรงเรียนตํารวจศูนย๑ฝึกอบรมตํารวจกลาง  
 - ศูนย๑ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล  
 - สถานีวิทยุเครื่องสํง 100 กิโลวัตต๑ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ๑ 
 - โรงพิมพ๑มหามงกุฎราชวิทยาลัย  
 - สถานีตํารวจดับเพลิงตลิ่งชัน กองบัญชาการตํารวจดับเพลิง  
 
5.  มีแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม๎ นาบัว ซึ่ง   
      เป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน  
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จุดอ่อนและอุปสรรค 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไมํทันตํอความเจริญเติบโตของเมือง 
2. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุํม เกิดป๓ญหาน้ําทํวมได๎งําย 
3. การอพยพถ่ินฐานของประชากรเมืองเข๎าสูํชนบท 
4. ประชากรแฝง 

 
ศักยภาพของอ าเภอ 
 อําเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและป๓จจัยตํอการพัฒนาอําเภอใน
อนาคตได๎ ดังนี้ 
1.  ศักยภาพทางการเกษตรของอําเภอมีอยูํสูง เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ๑ เหมาะสมที่  
     จะพัฒนาทางด๎านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
2.  เป็นอําเภอท่ีมีสถาบันการศึกษาหลายแหํง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย  
      ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย๑กลางทางการศึกษาท่ีสําคัญ 
3.  ลักษณะที่ตั้งของอําเภอ อยูํในเขตปริมณฑล พื้นที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานครเหมาะสมที่จะพัฒนา  
     โครงสร๎างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวด๎านพื้นที่อยูํอาศัย การทํองเที่ยวและการพาณิชยกรรม  
4.  สถาบันราชการ ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่หลายหนํวยงาน เอ้ืออํานวยตํอการเป็นแหลํงให๎ความรู๎แกํประชาชน และ  
      พัฒนาอาชีพของเกษตรกร  

ที่มา :  อ าเภอพุทธมณฑล 
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 หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ของอ าเภอพุทธมณฑล 
 

ชื่อผลิตภัณฑ๑ ชื่อตําบล ชื่อผู๎ผลิต เบอร๑โทรศัพท๑ ระดับดาว 
ข๎าวตังจากข๎าวกล๎องหอม
มะลิ , ไขํเค็ม , ผลไม๎หยี 
นาบัว 

มหาสวัสดิ์ คุณปราณี  สวัสดิ์แดง 0-3429-7099 
 

0-3429-7091 

5 

กล๎วยหอมกรอบ , ข๎าวตู ศาลายา คุณจงดี  เศรษฐอํานวย 0-9057-1432 2 
กะปิกุ๎งนา คลองโยง คุณสํารอง  วัฒนสืบแถว 0-3429-7302 2 
กล๎วยฉาบ มหาสวัสดิ์ คุณแหมํม  แก๎วไทรท๎วม 0-3429-9853 2 
ขนมอบคุกกี้ , ขนมเปี้ยะ มหาสวัสดิ์ คุณขนิษฐา  พินิจกุล 0-3429-7149 3 
ขนมไทย ศาลายา คุณวีนา  ไทยนิยม 0-2889-3914 - 
ข๎าวตัง มหาสวัสดิ์ คุณยุพิน   ประทุมแสง 0-2418-8132 1 
ครีม THC ศาลายา คุณหทัยรัตน๑   ปุณฑริกวิวัฒน๑ 0-2800-3433-4 1 
ขนมอบ ศาลายา คุณภัทรวดี  สุดดี 0-2888-5962 2 
ชาตะไคร๎อบแห๎ง ศาลายา คุณสมใจ  นราสดใส 0-9551-4623 1 
ไวน๑สมุนไพรกระชายดํา , 
สบูํ , น้ํายาล๎างจาน ฯ 

คลองโยง คุณประเสริฐ  พํวงจีน 0-3429-8032 1 

น้ําลูกยอสมุนไพรรวม ศาลายา คุณวันเพ็ญ  จรสัมฤทธิ์ 0-2800-2749 4 
ไส๎กรอกอีสาน ศาลายา คุณลินดา  วงศานุพันธ๑ 0-2889-2560-1 - 
เบญจรงค๑คริสตัลลายทอง ศาลายา คุณรุํงศักดิ์   น๎อยประชา 0-2429-8066-7 3 
กิ๊บติดผมประลูกป๓ด ศาลายา คุณอรียา   สุทธิพันธ๑ 0-2449-7674 

08-1172-9074 
2 

เทียนหอม ศาลายา คุณสุคนธ๑  ฤทธิเดช 0-3424-6283 
08-1710-9429 

2 

รูปป๓้นดินเผา/เซรามิก ศาลายา คุณอภิชัย    สินธุ๑พูล 0-9210-9331 - 
 
          ท่ีมา :  อ าเภอพุทธมณฑล 

---------------------------------------------------- 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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 ข้อมูลแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 413 452 439 440 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 344 410 453 432 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 427 342 409 443 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 332 329 331 331 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 246 330 319 323 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 295 245 328 314 

รวม 2,056 2,108 2,281 2283 
 
               หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียน สอบต. 5 คน   

 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน 
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จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปีการศึกษา 2558 

 
                                ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
                

  
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 

                                                                     

      
 
 
 
 
 

  
                                     
 
 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 18 18 26 
ม.1/2 14 21 35 
ม.1/3 19 27 46 
ม.1/4 17 30 47 
ม.1/5 24 23 47 
ม.1/6 20 27 47 
ม.1/7 28 18 46 
ม.1/8 24 22 46 
ม.1/9 23 22 45 
ม.1/10 20 24 44 
รวม 207 232 439 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.2/1 8 24 32 
ม.2/2 17 17 34 
ม.2/3 8 39 47 
ม.2/4 10 34 44 
ม.2/5 33 13 46 
ม.2/6 28 18 46 
ม.2/7 24 22 46 
ม.2/8 26 20 46 
ม.2/9 26 18 44 
ม.2/10 26 19 45 
รวม 206 224 430 

รวมนักเรียนชาย    ม. ต้น 619 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ต้น 696 
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด 1311 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.3/1 6 27 33 
ม.3/2 19 14 33 
ม.3/3 15 32 47 
ม.3/4 22 25 47 
ม.3/5 35 10 45 
ม.3/6 35 10 45 
ม.3/7 24 24 48 
ม.3/8 20 28 48 
ม.3/9 16 32 48 
ม.3/10 12 36 48 
รวม 204 238 442 

รวมนักเรียน ม. ต้น ท้ังหมด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

        ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีการศึกษา 2558 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

                                                       
                หมายเหตุ  ม.5/4   AFS 2 คน  
         ม.5/8   AFA 1 คน  
 
                  ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

 
 
 
 

 
นักเรียนทั้งหมด  

                           
                        ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 

 
 

หมายเหตุ  ม.6/1 AFS 1 คน 
 
***    นักเรียน สอบต. คือ นักเรียนภาคใต๎ ที่มาจากโครงการโรงเรียนอุปถัมภ๑ (ครอบครัวอุปถัมภ๑) 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
นักเรียน 
สอบต. รวม 

ชาย หญิง 
ม.4/1 9 25 34 - - - 
ม.4/2 18 22 40 1 1 2 
ม.4/3 12 25 37 1 - 1 
ม.4/4 7 36 43 - - - 
ม.4/5 22 22 44 - - - 
ม.4/6 13 28 41 - - - 
ม.4/7 16 32 48 - - - 
ม.4/8 9 34 43 - - - 
รวม 106 224 330 2 1 3 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
นักเรียน 
สอบต. รวม 

ชาย หญิง 
ม.5/1 10 22 32 - - - 
ม.5/2 17 25 42 1 - 1 
ม.5/3 19 24 43 - - - 
ม.5/4 9 32 41 - - - 
ม.5/5 22 20 42 - - - 
ม.5/6 14 25 39 - - - 
ม.5/7 23 16 39 - - - 
ม.5/8 9 32 41 - -  
รวม 123 196 319    

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
นักเรียน 
สอบต. รวม 

ชาย หญิง 
ม.6/1 10 14 24 - - - 
ม.6/2 7 34 41 - 1 1 
ม.6/3 23 13 36 - - - 
ม.6/4 13 25 38 - - - 
ม.6/5 23 17 40 - - - 
ม.6/6 13 32 45 - - - 
ม.6/7 16 27 43 - - - 
ม.6/8 13 32 45 - - - 
รวม 118 194 312 - - - 

รวมนักเรียนชาย    ม. ปลาย 349 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ปลาย 619 

นักเรียนไปโครงการ AFS 961 
รวมนักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด 962 

รวมนักเรียนชาย   ม.ต๎น   +  ม. ปลาย 968 
รวมนักเรียนหญิง ม.ต๎น    +  ม. ปลาย 1315 

นักเรียน สอบต. 5 
รวมนักเรียน ทั้งหมด 2283 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามจ านวนนักเรียนไป – กลับ และนักเรียนหอพัก 
  ปีการศึกษา  2558 

 

ชั้น 
ไป  -  กลับ อยู่หอพักโรงเรียน รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ม.1 186 219 21 14 207 233 440 
ม.2 196 211 12 13 208 224 432 
ม.3 185 226 19 13 204 239 443 

รวม ม.ต้น 567 656 52 40 619 696 1315 
ม.4 100 218 6 7 106 225 331 
ม.5 113 182 12 16 125 198 323 
ม.6 111 193 7 3 118 196 314 

รวม ม.ปลาย 324 593 25 26 349 619 968 
รวม 891 1249 77 66 968 1315 2283 

 
                                                                    ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

       วิชาภาษาไทย  

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 74.00 13.00 51.76 8.52 52.00 48.00 

ระดับจังหวัด 74.00 8.00 44.31 9.46 45.00 43.00 

ระดับสังกัด 82.00 0.00 42.89 9.33 43.00 45.00 

ระดับประเทศ 82.00 0.00 42.64 9.48 43.00 45.00 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 90.00 22.00 58.87 12.63 60.00 52.00 

ระดับจังหวัด 94.00 8.00 49.15 13.03 50.00 48.00 

ระดับสังกัด 98.00 2.00 46.42 12.53 46.00 46.00 

ระดับประเทศ 98.00 2.00 46.24 12.63 46.00 46.00 

วิชาภาษาอังกฤษ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 90.00 18.00 44.88 15.14 44.00 36.00 

ระดับจังหวัด 90.00 6.00 33.01 12.74 30.00 28.00 

ระดับสังกัด 96.00 0.00 30.16 11.27 28.00 26.00 

ระดับประเทศ 96.00 0.00 30.62 11.92 28.00 26.00 

       ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑กรมหาชน) 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

วิชาคณิตศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 100.00 6.40 52.64 20.04 52.00 28.80 

ระดับจังหวัด 100.00 3.20 35.69 16.65 32.00 25.60 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 32.42 14.85 28.80 25.60 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 32.40 14.98 28.80 25.60 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 92.00 18.00 52.52 16.56 52.00 48.00 

ระดับจังหวัด 98.00 8.00 40.53 14.50 38.00 34.00 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 37.88 13.33 36.00 32.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 37.63 13.38 36.00 30.00 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑กรมหาชน) 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

       วิชาภาษาไทย  

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 94.00 26.50 67.66 11.71 69.50 68.00 

ระดับจังหวัด 96.50 11.50 53.95 16.72 54.50 57.00 

ระดับสังกัด 96.50 0.50 49.95 15.23 50.00 50.00 

ระดับประเทศ 96.50 0.50 49.36 15.57 49.50 49.00 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 73.00 21.00 49,78 8.40 50.00 53.00 

ระดับจังหวัด 78.00 12.00 41.77 9.08 41.00 39.00 

ระดับสังกัด 81.00 0.00 40.00 8.14 40.00 39.00 

ระดับประเทศ 81.00 0.00 39.70 8.28 39.00 38.00 

วิชาภาษาอังกฤษ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 91.00 12.00 38.61 14.24 36.00 35.00 

ระดับจังหวัด 98.00 6.00 29.14 15.53 25.00 19.00 

ระดับสังกัด 99.00 0.00 24.68 11.72 22.00 19.00 

ระดับประเทศ 99.00 0.00 24.98 12.46 22.00 19.00 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

วิชาคณิตศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 95.00 7.50 41.87 20.20 37.50 25.00 

ระดับจังหวัด 100.00 0.00 31.07 19.51 25.00 22.50 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 26.65 14.50 22.50 20.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 26.59 14.79 22.50 20.00 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับ
โรงเรียน 81.00 18.00 40.13 10.25 39.00 35.00 

ระดับจังหวัด 86.00 0.00 35.75 10.73 34.00 32.00 

ระดับสังกัด 90.00 0.00 33.55 8.30 32.00 31.00 

ระดับประเทศ 90.00 0.00 33.40 8.43 32.00 31.00 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑กรมหาชน) 
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สรุปการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา  2556 -  ปีการศึกษา  2558 

 
 

 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
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สรุปการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา  2556 - ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
เรียงสถาบันตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

ข้อมูล งานแนะแนว  วันที่    16  มิถุนายน    2559 

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2556 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
1 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 15 13 9 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 29 45 38 
3 มหาวิทยาลัยขอนแกํน 4 2 1 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 3 7 5 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 7 16 12 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า                         

พระนครเหนือ 
1 5 8 

7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า                                  
คุณทหารลาดกระบัง 

9 7 5 

8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 30 37 20 

9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 1 - 
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 13 6 8 
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1 1 
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 1 - 2 
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 30 45 38 
14 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง 8 17 7 
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ -  1 
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 15 10 
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร 35 39 38 
18 มหาวิทยาลัยรามคําแหง - 2 2 
19 วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 1  - 
20 วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี - - 1 
21 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - 1 - 
22 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1 2 - 
23 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - 2 - 
24 วิทยาลัยเพาะชําง 2 - - 
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สรุปการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา  2556 - ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
เรียงสถาบันตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

                                                      ข้อมูลงานแนะแนว  วันที่    16  มิถุนายน    2559 

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2556 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
25 สถาบันการบินพลเรือน     4 8 6 
26 โรงเรียนนายสิบทหารบก - 2 2 
27 โรงเรียนนายร๎อยตํารวจ - 1 - 
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ - 12 8 
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 - 2 
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - - 1 
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - 1 
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 - - 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา - 1 1 
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 5 5 
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 7 20 
36 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม - - 3 
37 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - - 1 
38 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย - 1 - 
39 มหาวิทยาลัยรังสิต 4 6 5 
40 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 3 3 
41 ธุรกิจบัณฑิตย๑ - - 1 
42 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 2 8 
43 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 2 2 3 
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 2 - 
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม - 2 - 
45 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   - 3 - 

 
 
 
 



36 
 

 

สรุปการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา  2556 - ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
เรียงสถาบันตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

ข้อมูล งานแนะแนว  วันที่    16  มิถุนายน    2559 
 

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2556 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
46 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเฉลิมพระเกียรติ 4 1 1 
47 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - 1 
48 มหาวิทยาลัยธนบุรี 1 - - 
49 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 3 - - 
50 สถาบันการจัดการป๓ญญาภิวัฒน๑ - - 5 
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหํงเอเชีย - 1 - 
52 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต๑ - 2 - 
53 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต๑โยต๎า - - 1 
54 วิทยาลัยดุสิตธานี   1 
55 มหาวิทยาลัย 暨南大学 ประเทศจีน   1 
56 มหาวิทยาลัย Kunming  University of Science And 

Technology   
  2 

57 มหาวิทยาลัยจ้ีหนาน (Jinan University)     10 
58 Embassy English (นิวซีแลนด๑)   1 
59 เตรียมศึกษาตํอ - 1 13 
     
 รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 247 328 312 

 
ที่มา :  งานแนะแนว 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

                      
ภาษาไทย 440 0 16 22 28 45 86 83 160 329 74.77 
คณิตศาสตร ์ 440 2 20 25 57 61 81 66 128 275 62.50 
วิทยาศาสตร์ 440 0 2 9 24 58 120 119 108 347 78.86 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

880 
0 58 39 64 71 139 123 386 648 73.64 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

880 
0 25 21 36 73 130 122 473 725 82.39 

ศิลปะ 880 0 0 0 30 38 97 179 536 812 92.27 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

880 
0 28 29 35 57 126 142 463 731 83.07 

ภาษาต่างประเทศ 440 0 13 21 45 22 64 60 215 339 77.05 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท21201 371 4 33 24 34 33 69 53 121 243 65.50 
ค21201 371 2 46 50 68 62 59 44 40 143 38.54 
ค21203 69 0 0 2 4 8 31 12 12 55 79.71 
ว20201 187 0 0 0 0 0 5 14 168 187 100.00 
ว20207 69 0 0 0 0 0 4 16 49 69 100.00 
ส21231 440 0 0 0 0 1 7 3 429 439 99.77 
ง20201 440 1 41 18 28 23 75 49 205 329 74.77 
อ20201 69 0 0 0 0 0 11 15 43 69 100.00 
อ21201 371 0 0 2 10 17 43 38 261 342 92.18 
I20201 440 3 60 43 55 42 87 51 99 237 53.86 

รวมเฉลี่ย 79.38 
ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 440 0 29 19 48 50 83 80 131 294 66.82 
คณิตศาสตร ์ 440 2 28 26 67 76 86 75 80 241 54.77 
วิทยาศาสตร์ 440 1 36 46 79 93 79 44 62 185 42.05 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

880 

3 64 72 146 169 165 119 142 426 48.41 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

880 
1 69 46 80 78 95 65 446 606 68.86 

ศิลปะ 880 1 2 0 9 14 66 89 699 854 97.05 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

880 
3 24 20 37 62 137 143 454 734 83.41 

ภาษาต่างประเทศ 440 0 7 5 23 36 74 61 234 369 83.86 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค21202 371 1 37 46 64 46 61 41 75 177 47.71 
ค21204 69 0 0 1 1 5 8 14 40 62 89.86 
ว20202 177 0 0 12 14 21 23 33 74 130 73.45 
ว20208 69 0 0 0 0 0 37 23 9 69 100.00 
ส21232 440 0 0 2 2 4 35 35 362 432 98.18 
ง20202 440 0 8 6 10 15 40 62 299 401 91.14 
อ20202 69 0 0 0 0 0 7 7 55 69 100.00 
อ21202 371 0 18 9 32 39 63 72 138 273 73.58 
I20202 440 1 2 1 7 5 22 40 362 424 96.36 

รวมเฉลี่ย 77.38 

ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 432 0 55 40 68 57 53 45 114 212 49.07 
คณิตศาสตร ์ 432 0 31 51 68 46 54 57 125 236 54.63 
วิทยาศาสตร์ 432 0 21 39 69 63 71 49 120 240 55.56 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

864 

0 25 36 52 82 147 149 373 669 77.43 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

864 
0 33 27 63 97 207 197 240 644 74.54 

ศิลปะ 864 0 10 19 27 43 90 129 546 765 88.54 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

864 
1 146 83 68 95 113 89 269 471 54.51 

ภาษาต่างประเทศ 432 0 11 32 53 66 81 62 127 270 62.50 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค22201 366 0 24 67 77 46 52 40 60 152 41.53 
ค22203 66 0 0 0 0 2 6 14 44 64 96.97 
ว20209 66 0 0 0 0 0 0 0 66 66 100.00 
ว20203 366 0 13 5 26 28 52 75 167 294 80.33 
ส22233 432 0 3 1 9 12 16 32 359 407 94.21 
ง20203 432 0 36 92 83 81 62 40 38 140 32.41 
อ20203 66 0 0 0 0 1 1 2 62 65 98.48 
อ22201 366 0 3 14 25 57 63 61 143 267 72.95 
อ22203 366 0 24 13 20 44 64 65 136 265 72.40 

รวมเฉลี่ย 70.95 

ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 432 0 34 23 41 47 71 57 159 287 66.44 
คณิตศาสตร ์ 432 0 42 56 54 50 55 48 127 230 53.24 
วิทยาศาสตร์ 432 2 43 27 59 43 89 60 109 258 59.72 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

864 
0 6 8 30 94 110 118 498 726 84.03 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

864 
0 4 11 15 46 86 83 619 788 91.20 

ศิลปะ 864 0 2 12 21 44 92 166 527 785 90.86 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

864 
3 77 48 66 71 113 100 386 599 69.33 

ภาษาต่างประเทศ 432 0 2 12 39 66 81 49 183 313 72.45 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค22202 366 0 63 58 59 49 48 37 52 137 37.43 
ค22204 66 0 0 0 7 9 13 8 29 50 75.76 
ว20210 66 0 0 0 0 0 12 12 42 66 100.00 
ส22234 432 0 0 0 0 5 12 30 385 427 98.84 
ง20204 432 4 19 33 53 48 63 68 144 275 63.66 
อ20204 66 0 1 0 2 2 2 3 56 61 92.42 
อ22204 366 0 36 26 51 45 56 44 108 208 56.83 

รวมเฉลี่ย 74.15 

ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 443 0 17 17 20 23 44 51 271 366 82.62 
คณิตศาสตร ์ 443 0 100 70 99 60 52 28 34 114 25.73 
วิทยาศาสตร์ 443 0 65 55 101 126 67 19 10 96 21.67 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

886 
0 17 8 30 69 181 287 294 762 86.00 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

886 
0 84 40 66 82 116 132 366 614 69.30 

ศิลปะ 886 0 0 0 3 20 55 122 686 863 97.40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

886 
0 101 47 56 93 143 161 285 589 66.48 

ภาษาต่างประเทศ 443 0 61 32 41 48 73 72 116 261 58.92 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค23201 377 0 120 122 42 25 23 18 27 68 18.04 

ค23203 66 0 6 6 7 13 10 14 10 34 51.52 

ว20205 183 0 44 26 21 5 6 5 76 87 47.54 

ว20211 66 0 0 0 11 5 12 18 20 50 75.76 

ส23235 443 0 41 11 19 19 20 21 312 353 79.68 

ง20205 66 0 1 0 1 1 0 4 59 63 95.45 

ง20207 377 0 38 9 15 10 28 20 257 305 80.90 

อ20205 66 0 0 0 1 0 6 8 51 65 98.48 

อ23205 377 0 82 26 50 38 51 34 96 181 48.01 

รวมเฉลี่ย 64.91 

ระดับคุณภาพ 3 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 443 0 31 10 14 23 46 62 257 365 82.39 
คณิตศาสตร ์ 443 0 57 83 85 59 48 40 71 159 35.89 
วิทยาศาสตร์ 443 0 18 40 67 123 113 62 20 195 44.02 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

886 
0 112 52 56 88 116 153 309 578 65.24 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

886 
0 48 49 60 109 134 183 303 620 69.98 

ศิลปะ 886 0 0 0 7 15 111 180 573 864 97.52 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

886 
0 146 57 69 69 80 93 372 545 61.51 

ภาษาต่างประเทศ 443 0 53 31 57 46 78 57 121 256 57.79 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค23202 377 0 36 105 109 53 35 21 18 74 19.63 

ค23204 66 0 10 4 11 10 11 13 7 31 46.97 

ว20206 183 0 23 18 18 13 39 19 53 111 60.66 

ว20212 66 0 0 0 0 19 14 8 25 47 71.21 

ส23236 443 0 6 8 10 11 28 28 352 408 92.10 

ง20206 66 0 0 0 0 2 6 16 42 64 96.97 

ง20208 377 0 45 8 20 9 28 15 252 295 78.25 

อ20206 66 0 0 1 0 2 6 9 48 63 95.45 

อ23206 377 0 39 47 26 40 43 41 141 225 59.68 

รวมเฉลี่ย 66.78 

ระดับคุณภาพ 3 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 331 0 1 0 1 8 52 80 189 321 96.98 
คณิตศาสตร ์ 331 0 14 30 50 50 53 30 104 187 56.50 
วิทยาศาสตร ์ 662 0 0 0 4 19 137 229 273 639 96.53 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

662 
0 2 7 19 52 140 213 229 582 87.92 

สุขศึกษาและพลศึกษา 331 0 1 2 4 15 51 67 191 309 93.35 
ศิลปะ 331 0 0 0 0 0 3 66 262 331 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 331 0 2 3 8 11 40 71 196 307 92.75 
ภาษาต่างประเทศ 331 0 5 5 10 29 91 76 115 282 85.20 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท30203 218 0 1 0 1 1 11 38 166 215 98.62 
ค31201 163 0 113 10 11 12 7 6 4 17 10.43 
ค31203 34 0 1 4 4 8 5 3 9 17 50.00 
ว30284 34 0 0 0 0 0 3 9 22 34 100.00 
ส30251 218 0 0 2 2 7 11 30 166 207 94.95 
ส30231 331 0 0 3 2 8 9 20 289 318 96.07 
อ30201 34 0 0 0 0 0 2 8 24 34 100.00 
อ31201 295 0 1 0 3 0 17 35 239 291 98.64 
ฝ30201 43 0 0 0 2 2 8 9 22 39 90.70 
ฝ31201 41 0 1 0 1 1 4 4 30 38 92.68 
ย31201 48 0 3 0 9 3 6 4 23 33 68.75 
จ30201 154 0 0 1 0 3 10 24 116 150 97.40 
จ31201 43 0 0 2 2 7 6 4 22 32 74.42 
I30201 331 0 2 5 26 82 78 65 73 216 65.26 

รวมเฉลี่ย 83.96 
ระดับคุณภาพ 5 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 331 2 0 0 3 11 41 86 188 315 95.17 
คณิตศาสตร์ 331 2 16 31 59 30 52 62 79 193 58.31 
วิทยาศาสตร์ 217 0 12 17 30 51 37 37 33 107 49.31 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

662 
2 1 1 2 34 216 135 271 622 93.96 

สุขศึกษาและพลศึกษา 331 0 2 0 3 12 78 67 169 314 94.86 
ศิลปะ 331 1 0 0 0 0 2 15 313 330 99.70 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

331 
7 6 10 23 53 74 68 90 232 70.09 

ภาษาต่างประเทศ 331 2 1 3 2 14 29 64 216 309 93.35 
รายวิชาเพ่ิมเติม                       

ค31202 163 10 44 8 8 13 10 11 59 80 49.08 
ค31204 34 0 1 3 4 9 6 7 4 17 50.00 
ว30285 34 0 0 0 0 0 0 1 33 34 100.00 
ว30201 111 1 0 0 3 3 35 31 38 104 93.69 
ว30221 110 0 0 0 0 2 19 35 54 108 98.18 
ว30241 110 0 0 0 0 0 54 32 24 110 100.00 
ง30201 331 0 5 14 18 30 60 78 126 264 79.76 
ส30243 218 1 0 0 0 0 4 26 187 217 99.54 
ส30232 331 1 1 1 1 3 19 53 252 324 97.89 
อ30202 34 0 0 0 0 0 0 2 32 34 100.00 
อ31202 295 1 0 0 2 8 18 28 238 284 96.27 
ฝ30202 43 1 0 0 0 0 0 1 41 42 97.67 
ฝ31202 41 0 2 0 0 0 5 3 31 39 95.12 
ย31202 48 1 0 1 5 8 4 13 16 33 68.75 
จ30202 154 0 11 2 5 3 1 4 128 133 86.36 
จ31202 43 0 1 3 1 3 9 4 22 35 81.40 
I30202 331 1 0 0 0 0 2 0 328 330 99.70 

รวมเฉลี่ย 85.93 
ระดับคุณภาพ 5 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 323 0 3 2 7 20 71 65 155 291 90.09 
คณิตศาสตร์ 323 0 55 17 22 26 49 40 114 203 62.85 
วิทยาศาสตร์ 202 0 22 28 28 48 38 23 15 76 37.62 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

646 
0 2 7 18 44 157 162 256 575 89.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา 323 0 0 0 0 0 13 21 289 323 100.00 
ศิลปะ 323 0 0 0 0 0 2 0 321 323 100.00 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

323 
0 0 0 0 1 50 17 255 322 99.69 

ภาษาต่างประเทศ 323 1 8 22 43 51 58 56 84 198 61.30 
รายวิชาเพ่ิมเติม                       

ท32201 174 0 2 11 40 61 33 20 7 60 34.48 
ค32201 167 0 1 8 37 34 43 20 24 87 52.10 
ค32203 32 0 2 5 5 7 2 7 4 13 40.63 
ว30291 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32 100.00 
ว30202 117 0 0 0 25 36 38 12 6 56 47.86 
ว30222 117 0 5 4 15 23 16 13 41 70 59.83 
ว30242 117 0 2 4 9 32 29 23 18 70 59.83 
ว30261 117 0 0 0 0 0 5 17 95 117 100.00 
ส30221 174 0 0 0 0 4 8 33 129 170 97.70 
ส30232 323 0 1 2 7 10 56 58 189 303 93.81 
ง30201 323 0 15 16 33 46 58 70 85 213 65.94 
อ30203 176 0 1 5 47 60 42 14 7 63 35.80 
อ30208 117 0 0 0 0 1 3 14 99 116 99.15 
ฝ30203 71 0 0 0 0 0 0 1 70 71 100.00 
ฝ32201 39 0 1 0 2 2 5 11 18 34 87.18 
ย32201 39 0 6 11 6 5 3 1 7 11 28.21 
จ30203 128 0 3 0 2 1 0 3 119 122 95.31 
จ32201 41 0 0 0 0 3 0 3 35 38 92.68 

รวมเฉลี่ย 74.27 
ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 323 0 5 6 10 14 43 58 187 288 89.16 
คณิตศาสตร์ 323 0 97 23 39 37 31 31 65 127 39.32 
วิทยาศาสตร์ 202 0 1 8 13 34 65 54 27 146 72.28 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

642 
0 9 6 20 56 162 211 178 551 85.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา 323 0 0 0 0 1 5 2 315 322 99.69 
ศิลปะ 323 0 0 0 0 1 12 37 273 322 99.69 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

323 
1 5 6 13 14 57 75 152 284 87.93 

ภาษาต่างประเทศ 323 1 21 12 40 51 58 52 88 198 61.30 
รายวิชาเพ่ิมเติม                       

ท32202 202 0 3 11 23 51 50 30 34 114 56.44 
ค32202 168 0 7 33 49 31 16 14 18 48 28.57 
ค32204 32 0 1 1 7 10 1 6 6 13 40.63 
ว30292 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32 100.00 
ว30281 202 0 7 36 47 32 31 30 19 80 39.60 
ว30203 117 0 0 5 27 27 19 16 23 58 49.57 
ว30223 117 0 1 4 14 19 22 20 37 79 67.52 
ว30243 117 0 1 2 17 39 35 15 8 58 49.57 
ว30262 117 0 0 0 0 0 22 34 61 117 100.00 
ส30242 202 0 29 11 16 25 40 30 51 121 59.90 
ส30232 323 0 15 11 14 4 15 32 232 279 86.38 
อ30204 202 1 0 1 8 16 33 57 86 176 87.13 
อ30209 117 0 0 0 0 2 13 25 77 115 98.29 
ฝ30204 71 0 0 0 0 0 0 1 70 71 100.00 
ฝ32202 39 1 0 1 4 3 6 7 17 30 76.92 
ย32202 39 0 13 7 11 1 3 2 2 7 17.95 
จ30204 129 0 6 1 3 4 8 5 102 115 89.15 
จ32202 41 0 2 1 1 1 4 1 31 36 87.80 
ง30202 323 0 2 5 24 51 96 77 68 241 74.61 

รวมเฉลี่ย 72.05 
ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 314 0 14 8 18 18 46 54 156 256 81.53 
คณิตศาสตร ์ 314 4 77 32 28 27 47 23 76 146 46.50 
วิทยาศาสตร ์ 211 0 5 11 20 47 60 46 22 128 60.66 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

314 
3 16 13 19 31 65 62 105 232 73.89 

สุขศึกษาและพลศึกษา 314 0 0 0 0 1 20 96 197 313 99.68 
ศิลปะ 314 0 0 0 0 0 2 26 286 314 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 314 0 3 4 13 10 59 53 172 284 90.45 
ภาษาต่างประเทศ 314 1 6 0 1 49 79 109 69 257 81.85 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท33201 211 0 1 3 3 11 37 83 73 193 91.47 
ค33201 155 0 58 23 26 25 11 9 3 23 14.84 
ค33203 24 0 12 1 2 6 2 0 1 3 12.50 
ว30293 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 
ว30283 211 0 0 1 3 7 21 70 109 200 94.79 
ว30204 101 0 2 4 26 18 12 16 23 51 50.50 
ว30224 101 0 0 1 21 17 17 13 32 62 61.39 
ว30244 101 0 0 0 15 13 12 21 40 73 72.28 
ว30263 101 0 0 0 0 0 14 20 67 101 100.00 
ส30241 211 0 1 0 2 0 0 2 206 208 98.58 
ส30233 314 0 2 0 1 2 17 48 244 309 98.41 
ง30203 314 0 5 5 9 17 33 54 191 278 88.54 
อ30205 101 0 0 0 0 0 1 5 95 101 100.00 
อ30211 211 2 13 18 42 52 49 19 16 84 39.81 
อ30213 314 2 10 5 34 101 65 54 43 162 51.59 
ฝ30205 28 0 0 0 0 0 0 1 27 28 100.00 
ฝ33201 45 0 1 1 4 1 7 11 20 38 84.44 
ฝ33203 45 0 3 2 1 4 5 8 22 35 77.78 
ย33205 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00 
ย33201 43 0 22 4 5 2 3 1 6 10 23.26 
ย33203 43 0 22 6 7 1 0 4 3 7 16.28 
จ30205 118 0 0 0 1 1 8 5 103 116 98.31 
จ33201 45 0 9 3 3 3 1 5 21 27 60.00 
จ33203 45 0 0 0 0 9 7 4 25 36 80.00 

รวมเฉลี่ย 73.42 
ระดับคุณภาพ 4 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภาษาไทย 315 1 24 19 27 32 59 46 107 212 67.30 
คณิตศาสตร ์ 314 2 74 16 29 35 52 46 60 158 50.32 
วิทยาศาสตร ์ 211 0 5 8 45 45 55 26 27 108 51.18 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

314 
6 25 10 26 32 61 64 90 215 68.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 314 0 0 0 0 0 4 0 310 314 100.00 
ศิลปะ 314 0 0 0 0 0 18 39 257 314 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 314 0 31 12 13 23 35 62 138 235 74.84 
ภาษาต่างประเทศ 314 3 122 58 46 31 26 17 11 54 17.20 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท33202 211 0 3 21 30 29 59 44 25 128 60.66 
ค33202 155 1 31 25 27 36 26 6 3 35 22.58 
ค33204 24 0 6 2 2 3 1 6 4 11 45.83 
ว30294 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 
ว30282 211 0 2 2 4 14 13 38 138 189 89.57 
ว30205 101 0 2 1 10 13 25 23 27 75 74.26 
ว30225 101 0 0 0 8 21 14 10 48 72 71.29 
ว30245 101 0 0 0 4 25 26 23 23 72 71.29 
ส30234 314 0 17 1 11 6 24 24 231 279 88.85 
ส30231 211 0 2 1 7 1 27 99 74 200 94.79 
อ30206 101 0 0 0 2 3 14 14 68 96 95.05 
อ30212 211 2 22 16 65 60 27 9 10 46 21.80 
อ30214 314 2 116 43 42 33 32 21 25 78 24.84 
ฝ30206 28 0 0 0 0 0 2 0 26 28 100.00 
ฝ33202 45 0 3 2 2 7 6 17 8 31 68.89 
ฝ33204 45 0 3 1 4 1 5 8 23 36 80.00 
ย30206 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00 
ย33202 43 0 26 2 4 0 2 3 6 11 25.58 
ย33204 43 0 17 6 2 5 7 0 6 13 30.23 
จ30206 118 1 5 4 1 9 11 6 81 98 83.05 
จ33202 45 0 16 6 4 2 0 1 16 17 37.78 
จ33204 45 0 0 1 7 4 3 4 26 33 73.33 

รวมเฉลี่ย 66.30 
ระดับคุณภาพ 3 
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แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
 
1) ศูนย๑เห็ดอรัญญิก                               ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเก่ียวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด 
                ครบวงจร  
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหลํงวิชาการพัฒนาครู  นักเรียน  ด๎านภาษาตํางประเทศ  

วิทยาศาสตร๑   ดนตรี  สวนสมุนไพรไทยสิริรุขชาติ   ฯลฯ   
3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑  เป็นแหลํงวิชาการ  พัฒนาครู  นักเรียน  ด๎านวิทยาศาสตร๑-

คณิตศาสตร๑และ ICT 
4) นาบัว     ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเก่ียวกับการเกษตรกรรม  
5) ชํางแทํงหยวก     ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
6) บ๎านโรงหวด     ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเก่ียวกับเครื่องป๓้นดินเผา  
7) โรงพยาบาลพุทธมณฑล   เป็นแหลํงเรียนรู๎และแหลํงบริการด๎านสาธารณสุข   

ศูนย๑การแพทย๑กาญจนภิเษก   อนามัย ครู   บุคลากร และ นักเรียน 
 โรงพยาบาทสํงเสริมสุขภาพสาลวัน       
8) สถานสงเคราะห๑คนชรา    เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการบําเพ็ญประโยชน๑และการดํารงชีวิต  
9)    สถานที่ทํองเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์    เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑การเกษตรกรรม 
10)   วิทยาลัยนาฎศิลป์   เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านนาฏศิลป์  
11)   ศูนย๑ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหลํงเรียนรู๎การหลํอโลหะ  ชํางสิบหมูํ  หอภาพยนต๑   
                 ชํางป๓้น  
12)    ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพ ชํางสิบหมูํ 
13)    พุทธมณฑล    เป็นแหลํงเรียนรู๎ทางพระพุทธศาสนา   สวนสมุนไพร  
14)    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
      เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย   
        ศาลาเรอืนไทย  
15)    ตลาดน้ําลําพญา  เป็นแหลํงทํองเที่ยวของท๎องถิ่น  มีการจําหนํายผลิตภัณฑ๑

ท๎องถิ่นมากมาย 
16)  สถาบันฝึกอบรมตํารวจกลาง   เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับระเบียบวินัย  
17)   สวนกล๎วยไม๎ออคิด   เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม๎ดอก  
18)  กลุํมสหกรณ๑อําเภอพุทธมณฑล   เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการทําขนมไทย  
19)  ผู๎ปกครองนักเรียน นางสุนีย๑  เปาวะสันต๑ เป็นวิทยากรท๎องถิ่นเก่ียวกับการทําขนมไทย  
20)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ชํางทองหลวง เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านอาชีพ  ศิลปะ 
21)    วัดไรํขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
22)    พิพิธภัณฑ๑หุํนขี้ผึ้งไทย   เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสังคมศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม  
23)    วัดพระปฐมเจดีย๑   เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านพุทธศาสนา  
24)    พระราชวังสนามจันทร๑   เป็นแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑  
25)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านพระพุทธศาสนา  
26)    สนามกอล๑ฟรอยัลเจมส๑   เป็นแหลํงสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด๎านทักษะกีฬากอล๑ฟ 
 

การมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันอังคารที่  11  สิงหาคม  2558   
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ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

********************************************************************* 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได๎มอบทุนการศึกษา                 
ให๎กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค๑  เพ่ือให๎การสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกํนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี 
ชํวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และมีจิตอาสา 
 ในการดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแกํนักเรียน เป็นไปอยํางบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยโรงเรียนได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา   โดยได๎รับเงินป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต๎นจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นจํานวนเงิน 184 ,275 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร๎อยเจ็ดสิบห๎าบาท
ถ๎วน)   เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค๑ จากคณะครูอาจารย๑  องค๑กรและหนํวยงานตํางๆเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนเป็นจํานวนเงิน   120,200  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร๎อยบาทถ๎วน)                              
 ทั้งนี้คณะกรรมการ ได๎จัดสรรทุนการศึกษาแกํนักเรียนจํานวน  101  ทุน ทุนละ  3,000 บาท รวมเป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น  303,000  บาท  (สามแสนสามพันบาทถ๎วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ทุนป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น   เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎งบจากเงินอุดหนุนป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น                          
จํานวน 61 ทุนทุนละ 3,000 เป็นจํานวนเงิน  183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ๎วน)     

2. เงินบริจาคสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาใช๎เงินบริจาค                    
จํานวน 23 ทุน ทุนละ 3,000 เป็นจํานวนเงิน  69,000 บาท (หกหมื่นเก๎าพันบาทถ๎วน)     

3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค๑  เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษา 
จํานวน 17 ทุน ทุนละ 3,000 เป็นจํานวนเงิน  51,000 บาท (ห๎าหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน )     

3.1 ทุนพระครูปลัดพงศ๑พันธ๑ ขันติโสภโณ  มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียน จํานวน 5 ทุน                                  
ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)     
 3.2  ทุนคุณวันชัย   เจริญสุข  มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียนหอพัก  จํานวน 3 ทุน                     ทุนละ  
3,000 บาท เป็นจํานวนเงิน   9,000  บาท  (เก๎าพันบาทถ๎วน )      
 3.3  ทุนคุณสุมาลี  สุรพล  (ร๎านซักรีด )   มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียนหอพัก   จํานวน 2 ทุน  ทุนละ  
3,000 บาท เป็นจํานวนเงิน   6,000  บาท  (หกพันบาทถ๎วน ) 

3.4 ทุนนักเรียนดนตรีไทย มอบโดย อาจารย๑ชัชวัสส๑   วกสุดจิต   มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียน
ดนตรีไทย   จํานวน 7 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  21,000  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  1   สรุปจ านวนทุนการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2558 
   โดยใช้เงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
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   จ านวนเงิน  183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน)    
 

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.1 ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 21 3,000 63,000 

ม.2 ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 21 3,000 63,000 

ม.3 ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 19 3,000 57,000 

รวม 61 3,000 183,000 

 
 

ตารางท่ี 2  สรุปจ านวนทุนการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2558 
  โดยใช้เงินบริจาค ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                                  
  จ านวนเงิน 69,000 บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน )     

 

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.4  ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 10 3,000 30,000 

ม.5 ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 6 3,000 18,000 

ม.6 ทุนสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 7 3,000 21,000 

รวม 23 3,000 69,000 
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ตารางท่ี 3  สรุปทุนเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา      
โดยระบุนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558   
จ านวนเงิน 51,000 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

 

ที่ ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

1 ทุนพระครูปลัดพงศ๑พันธ๑ ขันติโสภโณ   5 3,000 15,000      

2 ทุนคุณวันชัย   เจริญสุข                   
มอบให๎นักเรียนหอพัก     

3 3,000 9,000     

3 ทุนคุณสุมาลี  สุรพล  (ร๎านซักรีด)                     
มอบให๎นักเรียนหอพัก        

2 3,000 6,000   

4 ทุนนักเรียนดนตรีไทย                                  
โดย อาจารย๑ชัชวัสส๑   วกสุดจิต 

7 3,000 21,000 

รวม 16 3,000 51,000   
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สถิติจ านวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวด ดิวอี้ ) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

หมวด จ านวน / เล่ม 
000  เบ็ดเตล็ด 121 
100  ปรัชญา 341 
200  ศาสนา 17 
300  สังคมศาสตร๑ 178 
400  ภาษาศาสตร๑ 402 
500  วิทยาศาสตร๑ 1,205 
600  เทคโนโลย ี 214 
700  ศิลปะ 107 
800  วรรณคด ี 168 
900  ประวัติศาสตร๑ 154 
นวนิยาย 1,564 
เรื่องสั้น 44 
เยาวชน 1,077 

รวมท้ังสิ้น 5,592 
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 
เดือน จ านวนผู้ใช้ / คน 

เมษายน 10 
พฤษภาคม 772 
มิถุนายน 1,869 
กรกฎาคม 1,342 
สิงหาคม 784 
กันยายน 815 

รวมทั้งสิ้น 5,592 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการ Internet 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 
เดือน จ านวนผู้ใช้ / คน 

เมษายน - 
พฤษภาคม 162 
มิถุนายน 468 
กรกฎาคม 396 
สิงหาคม 288 
กันยายน 530 

รวมทั้งสิ้น 1,644 
 

 
 

 
 



56 
 

 

 
สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 
ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 359 
ม.2 1,628 
ม.3 1.518 
ม.4 653 
ม.5 498 
ม.6 837 

อาจารย๑/เจ๎าหน๎าที่ 99 
รวมทั้งสิ้น 5,592 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์, เจ้าหน้าที,่ และนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 
ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 4,373 
ม.2 6,700 
ม.3 5,143 
ม.4 6,210 
ม.5 2,683 
ม.6 2,997 

อาจารย๑, เจ๎าหน๎าที่ 91 
รวมทั้งสิ้น 28,197 
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10 อันดับผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ  -  นามสกุล ชั้น จ านวน / ครั้ง 
1 08142 เด็กหญิงฐิติกาญจน๑ เอี่ยมภิญโญ ม.2/4 116 
2 08099 เด็กหญิงกนกพรรณ แย๎มเดช ม.2/4 81 
3 06110 นายธีรทัศน๑ ชมโชค ม.6/3 76 
4 06437 นางสาวสุนิตรา รักการรบ ม.6/2 59 
5 06380 นางสาวฟ้าใส ผลผลาหาร ม.6/2 54 
6 08116 เด็กหญิงจิตนิภา ประสิทธ์ิ ม.2/9 53 
7 08718 เด็กหญิงวราภรณ๑ มั่นบุญสม ม.1/2 53 
8 08760 เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ ม.1/8 51 
9 07904 เด็กชายจตุรพร จารุประกร ม.2/5 48 

10 
07802 
07644 
07583 

เด็กหญิงเสาวลักษณ๑ 
เด็กหญิงฑาหถ ี
เด็กหญิงกมลรัตน๑ 

ศรีสวัสดิ ์
ช่ืนสมบัต ิ
พันสุรินทร๑ 

ม.3/3 
ม.3/4 
ม.3/9 

47 
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5 อันดับผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของ อาจารย์,เจ้าหน้าที่  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล หมวด / ฝ่าย จ านวน / ครั้ง 
1 นางกอบศิริ สถิตย๑ศุภมาศ หมวดคณิตศาสตร๑ 30 
2 นางศุภลักษณ๑ รัศมีแจํม หมวดภาษาไทย 26 
3 นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย๑ หมวดสังคมศึกษา ฯ 14 
4 นางสาวพิทยา อ้ึงบุญชู หมวดสังคมศึกษา ฯ 11 
5 นางพิมพ๑ลภัส อํุนทรัพย๑ หมวดวิทยาศาสตร๑ 6 
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20 อันดับหนังสือยอดนิยม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กันยายน 2558 
 

อันดับ 
เลข
ทะเบีย

น 
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จ านวน 

1 030574 ฟิสิกส๑กลศาสตร๑ ม.4 เลํม 2 นิรันดร๑ สุวรัตน๑ 11 
2 031706 ฟิสิกส๑ ม.4 เลํม1-2 นิรันดร๑ สุวรัตน๑ 11 
3 035176 Camelot No.10 กระซิบหัวใจ อุํนไอรัก TheLittleFinger 10 
4 034756 For Money คิดบัญชีร๎ายนายมาเฟียสุดเทํ คุณหนูจีนี่ 10 
5 033488 Kiss Me, Mister B : กับดักรักร๎ายนายเจ๎าเลห๑ TheLittleFinger 10 
6 033245 Sweetie Platinum ผู๎หญิงคนนี้..อภินันทนาการจากหัวใจ พองโก๎ 10 
7 034758 กรุ๏ปเลือดบอกนิสัย ฮาได๎ใจยกกําลัง 2 ป๓กทงซอน 10 
8 034126 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ๑ เลํม 12 อัยย๑ 10 
9 034128 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ๑ เลํม 16 อัยย๑ 10 
10 034895 โอมเพ้ียง! อลวนรักแมํมด จอมป่วน TheLittleFinger 10 
11 034474 Mirror กระจกสั่งตาย ภาคินัย 9 
12 031699 Tom & jerry ไลํจับยัยทอมบอย HorrOrPig 9 
13 033485 พ่ีเลี้ยงสุดซําส๑ ป๊ะป๋าสุดเฮี้ยว เลํม1 Iungkhao 9 
14 029978 ฟิสิกส๑ ม.4 กลศาสตร๑ 2 นิรันดร๑ สุวรัตน๑ 9 
15 034898 รักเต็ม Volume ของหนุํมบอยแบนด๑ Baekmyo 9 
16 035118 1/2 prince vol 3 Yu wo 8 
17 035119 1/2 prince vol 4 Yu wo 8 
18 035138 BlaCX vol.1 บทโหมโรงแหํงแฟนตาซี สีดํา อัยย๑, กุณฑ๑, กันย๑ 8 
19 035182 Share Girl เกมร๎ายแบํงกันรัก เจ๎าปลาน๎อย 8 
20 035107 กามเทพเฟอะฟะ ป่วนรักคูํแท๎ Peyton 8 
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ข้อมูลเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 
 

1. เพื่อการเรียนการสอน 
เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ตํอเป็นระบบ network   ..160…  เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone     …-.… เครื่อง 
จํานวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑     …4…. ชั้น  
จํานวน computer  ทั้งหมด     ..175.. เครื่อง  
ใช๎งานไมํได๎       …-…. เครื่อง  

2. เพื่อการบริหารจัดการ 
เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง  
เครื่อง computer ที่ตํอเป็นระบบ network   …88... เครื่อง  
เครื่อง computer  standalone     …6…. เครื่อง  
จํานวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑     …-…. ชั้น  
จํานวน computer  ทั้งหมด     …94... เครื่อง  
ใช๎งานไมํได๎       …-…. เครื่อง  

3. รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ท 
  

     ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
            รูปแบบการเช่ือต่อ :   O Dial  Up       Oดาวเทียม            

  Leased  Line   O  ADSL 
                     ผู้ให้บรการ (ISP) :   O MOENET     O  A – Net               

CAT                Triple B   
                                           O  True              O  อ่ืน ๆ ....UniNet...... 
          ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

            รูปแบบการเช่ือต่อ    O Dial  Up      O ดาวเทียม        
 Leased  Line     O  ADSL 

                      ผู้ให้บรการ (ISP) :    O  MOENET          O  A – Net          
CAT               O   CS Loxinfo      
OTrue                    อ่ืน ๆ   .....UniNet …. 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

 

กลุ่มงบประมาณ 
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ประมาณการรายรับ 
 

ประเภท  เงินอุดหนุนของโรงเรียนปีงบประมาณ 2559 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  

8,289,650 
ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรม น.ร.  

      ม.ต้น (1,315 + 1,282) x 1750   =  4,544,750 
      ม.ปลาย (968 + 1,003) x 1900  =  3,744,90 
2. งบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2558 350,000 ส าหรับค่าสาธารณูปโภค 
3. เงินอุดหนุนรายหัวปี 58 1,700,000 ส าหรับพัฒนางาน / โครงการพิเศษ

ด้านวิชาการ 
4. เงินอุดหนุนเรียนฟรี   ม.ต้น (1,315 + 1,282) x  
440  =  1,142,680 

2,078,905 

  
                                       ม.ปลาย (968 + 1,003) x 
475  = 936,225 

รวม ( 1+2+4) 10,718,555   
 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ประเภท เงินอื่นๆ (พัฒนากิจกรรม)   
1. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปี 59 (บ ารุงกิจกรรมโร

เรียน + บริจาค) 
745,300 ใช้รายการบริจาคและ

กิจกรรม 
2. ค่าประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 

[300x(2,285)=685,500]+[150x(2,285)=342,750 
1,028,250 ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับ

สุขภาพนักเรียน 
3. ค่าอาหารในการเข้าค่ายกิจกรรม 

ม. ต้น (1,282+1,315)x450=1,168,650 
ม.ปลาย(1,003)x450 = 451,350 

1,620,000  

รวม 3,393,550 เงินพัฒนากิจกรรม 59 
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ประเภท  เงินรายได้ของโรงเรียนปีงบประมาณ 2559 

 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าสอนคอมพิวเตอร์,   ค่าจ้างครูต่างชาติ , 
ค่าจ้างครูเฉพาะสาขา , ค่าห้องปรับอากาศ , ค่าจ้างเจ้าหน้าที่, ค่าบ ารุงสถานที่)  

20,290,800 

   

    - ม.ต้น (1,315 + 1,282) x 4,100 =  10,647,700 
    - ม.ปลาย (968 + 1,003) x 4,100 = 8,081,100  
    - หอพัก (143 + 141) x 5,500  = 1,562,000 
2. เงินรายได้ 

516,750 

  
    - ค่าเช่าร้านค้า (3,000 x 13 x 8.5 = 331,500) 
    - ค่าต่อสัญญาร้านค้า (10,000 x 13 = 130,000) 
    - ร้านสวัสดิการ (6,500 x 8.5 = 55,250) 
3. ค่าบริการรถตู้ (920 x 100 ) 92,000   
4. เงินรายได้หอพัก  

6,033,750 

ค่าซักรีด ค่าอาหาร 
ค่ากิจกรรม               
ของใช้ส่วนตัว
นักเรียนใหม่ 

    - ม.ต้น (92 + 80) x 19,500 =  3,354,000 
     - ม.ปลาย (51 + 61) x 18,500 = 2,072,000  
    - ม.1,4 (40 x 11,500) = 460,000 
    - งบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2558                                                                
(ค่าล่วงเวลาครูดูแล นร.ประจ า) = 147,750 
5. เงินรายได้ปี 58 3,397,796   

รวม  33,533,300   
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ประเภท  เงินอื่น ๆ (พัฒนากิจกรรม) ของโรงเรียนปีงบประมาณ 2559 
          

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปี 59 (บ ารุง
กิจกรรมโรงเรียน + บริจาค)  

745,300 ใช้รายการบริจาคและกิจกรรม
โรงเรียน 

2. ค่าประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 
1,028,250 

ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
นักเรียน [ 300 x (2,285) = 685,500] + [ 150 x (2,285) = 

342,750] 
3. ค่าอาหารในการเข้าค่ายกิจกรรม 

1,620,000            ม.ต้น (1,282 + 1,315) x  450 =  1,168,650 
         ม.ปลาย (1,003) x 450 = 451,350  

รวม  3,393,550 เงินพัฒนากิจกรรม 59 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

 

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามโครงการ /  กิจกรรมของโรงเรียน    
ประจ าปีงบประมาณ  2559  จ าแนกตามโครงการ 
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ตารางสรุปงบประมาณท่ีนํามาจัดสรรสําหรับดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
ประจําปีงบประมาณ 2559 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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 จ านวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง

ชั่วคราว 
 

บุคลากร 
 จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ผู้บริหาร /ข้าราชการครู 96 97 100 104 

พนักงานราชการ 3 3 3 3 

ครูอัตราจ้าง 15 17 15 11 

ลูกจ้างประจ า  3 3 2 2 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 16 17 17 16 
พนักงานขับรถ 3 2 3 4 

ลูกจ้างชั่วคราว 18 16 18 23 

ครูต่างชาติ 2 4 3 4 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - 3 

รวม 156 159 161 170 
 
 

                

    

ข้อมูลบุคลากร  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
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บัญชีรายช่ือบุคลากร  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

     
กลุ่มบริหาร ( 5 คน)  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1 นายนพดล เดํนดวง ผู๎อํานวยการสถานศึกษา/เชี่ยวชาญ คศ. 4 

2 นายบุญฤทธ์ิ วิชัย รองผู๎อํานวยการสถานศึกษา/ชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

3 นางผานิต มาประเสริฐ รองผู๎อํานวยการสถานศึกษา/ชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

4 นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา รองผู๎อํานวยการสถานศึกษา/ชํานาญการ คศ. 2 

5 นายชาญชัย ชาญฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (17 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1 นายศักดา ปานรักษา ครูชํานาญการ  คศ. 2 

2 นางบุญนาค พึ่งคํา ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 4(3) 

3 นางพนัชกร มีฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

4 นางสาวดวงรัตน๑ ประศาสน๑วิทย๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

5 นางกมลชนก ภาคภูม ิ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

6 นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

7 นางสาวสาวิตร ี น๎อยพิทักษ๑ ครูชํานาญการ คศ. 2 

8 นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล ครูชํานาญการ  คศ. 2 

9 นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

10 นางสาวนงลักษณ๑ เจริญผล ครูชํานาญการ  คศ. 2 

11 นายจิรากร สําเร็จ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

12 นายดนัย สุดจิตรจูล คร ู คศ. 1 

13 นางสาวสิตา ดารา คร ู คศ. 1 

14 นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ๑ คร ู คศ. 1 

15 นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ คร ู คศ. 1 

16 นางสาวพรวิมล ศรีสังข๑ ครูผู๎ชํวย   

17 นายเจตพล ยอดทองดี ครูผู๎ชํวย   
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 2 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

18 นางอิ่มใจ ดีไสว ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

19 นางสาวอรินทรา อยูํหลาบ คร ู คศ.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(18 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

20 นางสาววิไล จิรมงคลการ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

21 นายธน ู อยูํสําราญ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

22 นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

23 นางสาววัชรินทร๑ ศรีพุํมไข ํ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

24 นายเอกอุดม ทองเกษม ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

25 นางศรีสกุล วิบูลย๑วงศร ี ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

26 นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

27 นายสมศักดิ ์ จันทร๑หงษ๑ ครูชํานาญการ  คศ.3(2) 

28 นางพัชรินทร๑ งามมุข ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

29 นางสาวกัญภร แสงมณ ี ครูชํานาญการ  คศ. 2 

30 นางสาวอุษณีย๑ น๎อยศร ี ครูชํานาญการ  คศ. 2 

31 นายศุภกิตติ ์ ดนุดิษฐ๑ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

32 นางสาวอุมาวด ี วุฒินาม คร ู คศ. 1 

33 นางสาวกรรณธิมา หวานช่ืน คร ู คศ.1 

34 นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครูผู๎ชํวย   

35 นายศรัณย๑ จันทร๑แดง ครูผู๎ชํวย   

36 นายยุทธนา จันนา ครูผู๎ชํวย   

37 นายขจรศักดิ ์ โท๎รู๎ด ี ครูผู๎ชํวย   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (4 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

38 นายชัชวัสส๑ วกสุดจิต ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

39 นางลัดดา ศุภเศษสิร ิ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

40 นายวิม คงภาคเพียร ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

41 นายธนวรรธน๑ สวํางด ี ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 4 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

42 นางประไพพิศ สื่อพุทธมนตร ี ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

43 นายอรําม มีทรัพย๑อนันต๑ ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

44 วําท่ีร๎อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

45 นายบุญชํวย ทองคุ๎ม ครูชํานาญการ  คศ. 2 

          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (11 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

46 นางศุภลักษณ๑ รัศมีแจํม ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

47 นางสาวศุภรา ดีหะสิงห๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

48 นางกมลรัตน๑ เซํงลอยเลื่อน ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

49 นางสาวดาวรุํง เถียรทวี ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

50 นางรัตติยา บุญศิร ิ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

51 นางแสงจันทร๑ หาญกล๎า ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

52 นางสาวศิริพร เอกอุ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

53 นางสาวกรรณิการ๑ คําหอมกุล คร ู คศ. 1 

54 นางสาวสุพัตรา ไพบูลย๑วัฒนกิจ คร ู คศ. 1 

55 นางสาวเสาวนีย๑ เลิศกมลวรรธน๑ คร ู คศ.1 

56 นางสาวประกายกาญจน๑ แดงมาด ี คร ู คศ.1 

     
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(17คน) 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

 
57 นางสาวสิรินทร๑ ปานแม๎น ครูชํานาญการ  คศ. 2 

58 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 4(3) 

59 นางสาวดลพร ป๓นคํา ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

60 นางลูกจันทร๑ ภูวัฒนานนท๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

61 นางรัชน ี รัตนะ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

62 นางอาภรณ๑ กิตติพร ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

63 นางมุกดา พูลศร ี ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

64 นางจุไรวรรณ มาเบ๎า ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

65 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

66 นางปริศนา เสลาคุณ ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

67 นางจารุพร ลิขิตที่รุํงเรือง ครูชํานาญการ  คศ. 2 

68 นายถิราย ุ ใหญํเจริญยิ่ง ครูชํานาญการ  คศ. 2 

69 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูชํานาญการ  คศ. 2 

70 นางสาววันด ี เมืองแก๎วฟ้า คร ู คศ. 1 

71 นางอิสรา ธริญาต ิ คร ู คศ. 1 

72 นางชญาดา สุวรรณาลัย คร ู คศ. 1 

73 นางสาวณัชชารีย๑ รํมโพธิ์ธารทอง คร ู คศ.1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (16 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

74 นายสําเริง อยูํประจํา ครูชํานาญการพิเศษ คศ.4(3) 

75 นายวินัย พึ่งคํา ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

76 นางสาวอริสา ถุงทรัพย๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

77 นายวินัย บุญชูสํง ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

78 นางสาวชญาดา สมไพบูลย๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

79 นายจินตพงศ๑ จรดล ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

80 นายอุดม เหลืองศิริธัญญา ครูชํานาญการ  คศ.3 (2) 

81 นายสุทธิศักดิ ์ จันทร๑ห๎างหว๎า ครูชํานาญการ  คศ. 2 

82 นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข ครูชํานาญการ  คศ. 2 

83 นางสุธาทิพย๑ ผลไสว ครูชํานาญการ  คศ. 2 

84 นางปิ่นแก๎ว กฤชแสงโชต ิ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

85 นางอรวรรณ สระทองอยู ํ ครูชํานาญการ  คศ. 2 

86 นางสาวปิยาภรณ๑ ศิริยุวสมัย คร ู คศ. 1 

87 นางพิมพ๑ลภัส อุํนทรัพย๑ คร ู คศ. 1 

88 นางจิรัสยา นาคราช คร ู คศ. 1 

89 นางสาวถิราพรรณ ขําดวง คร ู คศ. 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 13 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

90 นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย๑ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

91 นางสาวพิทยา อึ้งบุญช ู ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

92 นางสาวละเวง ปราบราย ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

93 นางจันทิรา ผลวัฒนะ ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 

94 นางสาวสมพร ปาริจฉัตต๑ ครูชํานาญการ  คศ. 3(2) 

95 นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท ครูชํานาญการ  คศ. 2 

96 นางสาวภูษณิศา รุํงปลาทอง คร ู คศ. 1 

97 นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว๑ คร ู คศ. 1 

98 นายหริณวิทย๑ กนกศิลปธรรม คร ู คศ. 1 

99 นางญาติกร มณีวงษ๑ คร ู คศ. 1 

100 นายศุภรัตน๑ แดนโคกสูง คร ู คศ. 1 

101 นายพัชรพฤกษ๑ สุํมจันรัตน๑ ครูผู๎ชํวย   

102 นางสาววิมลรัตน๑ ภูฆัง ครูผู๎ชํวย   

 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

     
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางนฤมล อินทวี ครูพิเศษ  ฟิสิกส๑   

2 นายสิรินทร๑ สุภัทรเกียรติ ครูพิเศษ  ภาษาเยอรมัน   

3 นางสุภา มิ่งเมือง ครูพิเศษ  ภาษาอังกฤษ   

     

พนักงานราชการ  ปีการศึกษา 2558 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางธมนต๑ภัทร ไชยสีหเสนี ครูนาฏศิลป์   
2 นายกมล การกิจเจริญ ครูสังคมศึกษา   
3 นางสาวพรรณวลี ภูํพันธ๑ ครูคอมพิวเตอร๑   
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ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา  2558 

     ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวชํอทิพย๑ ศักดิ์ปฏิฐา ครูพิเศษ  ภาษาฝรั่งเศส   

2 นางสาวปุญญพัฒณ๑ เลิศวิรัตน๑ ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

3 นางสาวอรรวี จันทร๑เจริญ ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

4 นางสาววันเพ็ญ จันทร๑สุทธิพันธุ๑  ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

5 นางสาวพนิดา      กาฬภักดี ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

6 นางสาวพรทิวา สกุลทอง ครูพิเศษ  สุขศึกษา   

7 นายนัธวินทร๑ คมขํา ครูพิเศษ  คณิตศาสตร๑    

8 นางสาวสุภาวิน ี ไชยวงษา   ครูพิเศษ  ชีววิทยา   

9 Mr.Adam Green ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ   

 
 

ลูกจ้างประจ า  ปีการศึกษา 2558 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางพัชรา                           ศรีทองคํา นักการ   
2 นายธง                               สระศรีสม พนักงานขับรถ   
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เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมาย
เหตุ 

1 นางสาวณัฐธิยา              ตํายแพร เจ๎าหน๎าที่งานวัดผล   
2 นางสาวเจริญ ถิ่นปุก เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑ห๎องสมุด   
3 นางสาวเนียรนภา คําภูเรือง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑ห๎องสมุด   
4 นางสาวจันทรา น๎อยทิม เจ๎าหน๎าที่บริหารทั่วไป   
5 นางสาวชลลัดดา สังข๑เรือนงาม เจ๎าหน๎าที่พัสดุ   
6 นางสาววราพร พุทธา เจ๎าหน๎าที่งานสารบรรณ   
7 นางสาวณัฏฐ๑ชยา ทรัพย๑มา เจ๎าหน๎าที่การเงิน   
8 นายธัชณัฐ เสือคํา เจ๎าหน๎าที่พยาบาล   
9 นางสาวรุํงนภา เขียวป๓้น เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารงานวิชาการ   
10 นายจักรพรรณ๑ ทองขันธ๑ เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารงานทั่วไป    
11 นางสาวเอมอร บุญกอน เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารงานบุคคล   
12 นางสาวศุภดา สุทธิผล เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารงานบุคคล   
13 นายยุทธนา                   จันทร๑บุญเทียน เจ๎าหน๎าที่IT Support   
14 นางสาวอิศรี ชาญสุทธิกนก  เจ๎าหน๎าท่ีร๎านค๎าสวัสดิการ    
15 นางสาวโยษิตา   สมเจริญ   เจ๎าหน๎าที่งานทะเบียน   
16 นางอรทัย อยูํบัว เจ๎าหน๎าที่การเงิน   
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ลูกจ้างชั่วคราว   ปีการศึกษา 2558 

 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสอนจี                     สระศรีสม แมํบ๎านหอพัก   

2 นางสาววันเพ็ญ           นามเสนาะ นักการ   

3 นายอภิศักดิ์                 เชาว๑สุวรรณ นักการ   

4 นางนิตยา                     เชาว๑สุวรรณ นักการ   

5 นางดวงตา                   คําสถิตย๑ นักการ   

6 นางชุติมา ชะเอมแฉํง นักการ   

7 นายสวัสดิ์ สุขสอาด นักการ (ทําสวน)   
8 นายสมปอง มํวงเกลี้ยง นักการ   
9 นางสาวเพียรทอง ทุยเวียง นักการ(ล๎างห๎องน้ํา)   
10 นางทองพูล สุขธูป นักการ   
11 นางวรรณา ทองอินทร๑ แมํบ๎านหอพัก   
12 นายสํารวย สังขาว นักการ   
13 นายลั่นทม                     ล้ํานาค นักการ(ทําสวน)   

14 นางนฤมล สระศรีสม นักการ   

15 นางสาวปราณี พงษ๑อ่ิม นักการ   

16 นางสาวสายรุํง บัวงาม พนักงานล๎างห๎องน้ํา   

17 นางมาลัย น๎อยวัด พนักงานล๎างห๎องน้ํา   

18 นายวรรณทัศ แมงทับทอง นักการ   

19 นายเด๏ฟ                         ทองอินทร๑ พนักงานโรเนียว   

20 นายชาตรี                      เหมทอง พนักงานซํอมบํารุง   

21 นายอํานาจ แมงทับทอง พนักงานขับรถ   
22 นายชัชชัย จีระดิษฐ๑ พนักงานขับรถ   
23 นายสมเกียรติ พันธุ๑ศิริ พนักงานขับรถ   
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สรุปจ านวนบุคลากร   

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

     
ล าดับ บุคลากร ชาย (คน) หญิง (คน) จ านวนรวม (คน) 

1 ผู๎บริหาร                  3 2 5 
2 ข๎าราชการประจําทั้งหมด      27 75 102 
3 ครูผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน 1 2 3 

4 
ครูอัตราจ๎าง 8                            1 7 8 

− ครูตํางชาติ 1 0 1 
5 พนักงานราชการ                      1 2 3 
6 ลูกจ๎างประจํา                             1 1 2 
7 เจ๎าหน๎าที่สํานักงาน                 3 13 16 
8 ลูกจ๎างชั่วคราว                         11 12 23 

รวม 49 114 163 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกต าแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

 
ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ 

เลข
ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร 
1 

นายนพดล เดํนดวง ผอ. 
ผอ/ชํานาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

18/11/2500 21/05/2522 134565 

2 
นางผานิต มาประเสริฐ รองผอ. ชํานาญการ 

ค.ม. 
ศษ.บ 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
29/09/2500 16/03/2531 14726 

3 
นางสาวสุญาดา ศิริบูร
พงศา 

รองผอ. ชํานาญการ 

ศษ.บ. 
 

ศษ.ม. 
 

จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

การบริหาร
การศึกษา 

11/03/2520 16/05/2545 32475 

4 

นายบุญฤทธิ์  วิชัย รองผอ.ร.ร.  

กศ.บ. 
ค.ม. 

 

คณิตศาสตร๑ 
การบริหาร
การศึกษา 

 

14/10/2499 08/05/2524 32475 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
6 

นางศุภกษณ๑ รัศมีแจํม ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 

ป.กศ.สูง 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

05/03/2508 19/05/2529 57218 

7 นางสาวศุภรา 
ดีหะสิงห๑ 

ครู ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาไทย 15/06/2511 13/09/2536 8693 

8 
นางกมลรัตน๑ 
เซํงลอยเลื่อน 

ครู ชํานาญการ
พิเศษ 

ก.ศ.บ 
ค.ม. 

ภาษาไทย  
การบริหาร
การศึกษา 

20/12/2511 13/08/2533 116549 

9 
นางสาวดาวรุํง เถียรทวี ครู ชํานาญการ

พิเศษ 

คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและการ
นิเทศ 

14/06/2512 09/09/2537 100004 

10 
นางรัตติยา บุญศิริ ครู ชํานาญการ

พิเศษ 
ศษบ. ภาษาไทย 22/04/2515 29/09/2538 4563 

11 นางแสงจันทร๑หาญกล๎า ครู ชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย 13/10/2508 21/05/2533 134566 
12 นางสาวศิริพร เอกอุ ครู ชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 27/09/2511 16/05/2540 134565 
13 นางสาวกรรณิการ๑ 

คําหอมกุล 
ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 2/3//2530 21/6/2554 280 

14 นางสาวสุพัตรา 
ไพบูลย๑วัฒนกิจ 

ครู คศ.1 ศษบ. ภาษาไทย 01/10/2530 15/06/2554 129681 

15 นางสาวเสาวนีย๑ 
เลิศกมลวรรธน๑ 

ครู คศ.1 กศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาศาสตร๑ 28/04/2527 23/07/2555 127194 

16 นางสาวประกายกาญจน๑
แดงมาดี 

ครู คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 17/03/2532 15/11/2556 12152 

กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ 
17 

นายศักดา 
ปานรักษา 

ครู ชํานาญการ 
วท.บ.
(ศษ.บ) 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร๑ 
 
คณิตศาสตร๑ 

10/11/2518 18/05/2541 34586 

18 นางบุญนาค 
พึ่งคํา 

ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร๑   30/01/2499   11/05/2519 32873 

19 นางพนัชกร 
มีฤทธิ์ 

ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม 

คณิตศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑ 

  05/12/2498   02/06/2520 106839 

20 นางสาวดวงรัตน๑ 
ประศาสน๑วิทย๑ 

ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. คณิตศาสตร๑   11/08/2501   16/07/2533 124498 
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ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ 

เลข
ต าแหน่ง 

21 นางกมลชนก ภาคภูม ิ ครู ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

 
ปร.ด. 

คณิตศาสตร๑ 
การศึกษา
คณิตศาสตร๑ 
พัฒนศึกษา 

20/10/2511 25/06/2533 52698 

22 
นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครู 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร๑   19/03/2514   29/06/2535 114685 

23 

นางสาวสาวิตร ี
น๎อยพิทักษ๑ 

ครู ชํานาญการ 

คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร๑ 
การวิจัยและ
สถิติทางการ
ศึกษา 

01/08/2524 23/01/2549 4455 

24 นายสงครามชัย 
กลิ่นถือศีล 

ครู ชํานาญการ คบ. คณิตศาสตร๑ 13/06/2522 11/03/2547 3764 

25 นางสาวอรุโณทัย 
ธัญญเจริญ 

ครู ชํานาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร๑ 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู๎ 

17/11/2522 19/10/2552 3248 

26 นางสาวนงลักษณ๑ 
เจริญผล 

ครู ชํานาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร๑ 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู๎ 

14/06/2518 19/10/2552 3752 

27 

นายจิรากร สําเร็จ ครู ชํานาญการ 

คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร๑ 
การวิจัยและ
สถิติทางการ
ศึกษา 

14/12/2522 19/10/2552 4244 

28 นายดนัย สุดจิตรจูล ครู ชํานาญการ วท.บ. คณิตศาสตร๑ 14/09/2527 15/05/2552 1097(ศ) 
29 นางสาวสิตา ดารา ครู ชํานาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร๑ 14/03/2523 03/09/2547 69565 
30 นางสาวกรวีณา  

ศรีละพันธ๑ 
ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 10/28/2524 5/6/2554 15082 

31 นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 30/08/2524 12/07/2554 022108 
32 นางสาวพรวิมล ศรีสังข๑ ครู - ค.บ. คณิตศาสตร๑ 09/10/2534 21/01/2559 19987 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางประเทศ 
33 นางรัชน ีรัตนะ คศ. 3 ชํานาญการ 

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 
 

ภาษาอังกฤษ 
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

22/04/2505 18/06/2527 15093 

34 นางจุไรวรรณ  มาเบ๎า คศ. 2 ชํานาญการ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

05/05/2502 06/07/2526 69567 

35 นางมุกดา      พูลศรี คศ. 2 ชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 29/06/2501 16/05/2523 14220 
36 นางปริศนา   เสลาคุณ คศ. 2 ชํานาญการ ศษ.บ. 

คษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

24/07/2504 27/05/2529 14127 

37 นางจารุพร  ลิขิตที่รุํงเรือง คศ. 2 ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 08/10/2506 16/05/2534 117345 
38 นายถิรายุ   ใหญํเจริญยิ่ง คศ. 2 ชํานาญการ ศศ.บ. 

ศศ.ม. 
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ 
ภาษาศาสตร๑ 

02/12/2507 20/06/2531 52829 

39 นางสาวสมพิศ  บัวงาม คศ. 2 ชํานาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12/04/2505 25/07/2531 117015 
40 นางลูกจันทร๑ ภูวัฒนานนท๑ คศ. 3 ชํานาญ 

การพิเศษ 
คบ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

29/11/2508 22/06/2536 134567 

41 นางสาวดลพร  ป๓นคํา คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการ
นิเทศ 

19/12/2498 2007/2520 3385 
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ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ 

เลข
ต าแหน่ง 

42 นางวรรณวิภา  
พฤฒิภากร 

คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาอังกฤษ 29/10/2503 4/01/2526 4135 

43 นางสาวสิรินทร๑  
ปานแม๎น 

คศ.1 ชํานาญการ ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอน
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะ
ภาษาตํางประเทศ 

05/02/2526 17/10/2548 4928 

44 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา คศ.2 ชํานาญการ ศศบ. ภาษาอังกฤษ 17/08/2521 26/12/2548 103156 
45 นางวันดี  เมืองแก๎วฟ้า คศ.1 - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10/01/2520 14/12/2550 3619 
46 นางชญาดา  สุวรรณาลัย คศ.1 - ค.บ. อังกฤษ 6/7/2528 10/18/2553 3547 
47 นางสาวณัชชารีย๑ รํมโพธิ์

ธารทอง 
คศ.1 - 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 09/03/2529 19/03/2556 14427 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
48 นางสาวพรทิพา  

ชิเดนทรีย๑ 
คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. การมัธยมศึกษา

(การสอนสังคม
ศึกษา) 

03/12/2501 19/05/2524 4795 

49 นางสาวสมพร ปาริจฉัตต๑ คศ. 2 ชํานาญการ ค.ม. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอนสังคม 

04/08/2501 28/07/2532 113626 

50 นางสาวละเวง ปราบราย คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร๑ 

01/02/2507 01/09/2535 99858 

51 นางจันทิรา   ผลวัฒนะ คศ. 3 ชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. ประวัติศาสตร๑ 24/12/2511 01/07/2537 126386 

52 นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การมัธยมศึกษา
(การสอนสังคม
ศึกษา) 

03/01/2506 01/08/2529 1169 

53 นางสาวดวงขวัญ รุจจน
เวท 

คศ.2 ชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 26/10/2502 09/12/2537 27025 

54 นางสาวภูษณิศา รุํงปลาทอง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 28/06/2517 12/07/2554 022109 
55 นายหริณวิทย๑ กนกศิลปธรรม คศ.1 - ศษ.บ. 

ศศ.ม. 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 
(ปรัชญา) 

25/04/2527 28/11/2555 6059 

56 นางสาวปิยะพร มะลัย
เถาว๑ 

คศ.1 - ศษบ. สังคมศึกษา 
11/09/2529 01/06/2554 31655 

57 นางญาติกร  มณีวงษ๑   ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

รัฐศาสตร๑ 
การบริหารองค๑การ 

22/11/2511 01/02/2555 2169 

58 นายพัชรพฤกษ๑  
สุํมจันรัตน๑ 

ครูผู๎ชํวย - ศศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร๑ 

11/04/2526 08/12/2558 1919(2) 

59 นายศุภรัตน๑ 
แดนโคกสูง 

ครูคศ.1 - 
ศษ.บ. สังคมศึกษา 11/07/2533 15/07/2556 15218 

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
60 นายวินัย       พึ่งคํา คศ. 3 ชํานาญ การ

พิเศษ 
ค.บ. 
คม. 

วิทยาศาสตร๑ 
บริหารการศึกษา 

18/02/2499 02/06/2520 32889 

61 นายสําเริง    อยํูประจํา คศ. 3 ชํานาญการ 
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร๑ 
14/06/2501 29/06/2522 14061 

62 นายอุดม เหลืองศิริธัญญา คศ.2 ชํานาญการ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

01/10/2503 07/10/2526 3581 
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ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ 

เลข
ต าแหน่ง 

63 นายวินัย    บุญชูสํง คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. การพัฒนาหลักสูตร 
04/01/2505 29/08/2531 116520 

64 นายจินตพงศ๑    จรดล คศ. 2 ชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร๑ 09/10/2507 27/05/2529 108439 
65 นางสาวอริสา  ถุงทรัพย๑ คศ. 3 ชํานาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

18/05/2502 03/05/2533 5006 

66 นางสาวชญาดา    
สมไพบูลย๑ 

คศ. 3 ชํานาญ การ
พิเศษ 

ค.ม. บริหารการศึกษา 
23/09/2510 01/04/2536 134569 

67 นายสุทธิศักดิ์   
จันทร๑ห๎างหว๎า 

คศ. 2 ชํานาญการ ค.บ. ฟิสิกส๑ 
01/04/2520 01/10/2542 7976 

68 นางสุธาทิพย๑  ผลไสว คศ.2 ชํานาญการ ค.บ. เคมี 06/05/2523 27/06/2546 54489 
69 นางสาวปิยาภรณ๑   

ศิริยุวสมัย 
คศ.1. - วท.บ. ฟิสิกส๑ 

05/09/2521 14/09/2552 4066 

70 นางพิมพ๑ลภัส อุํนทรัพย๑  คศ1. - วท.บ. 
คม. 

เคม ี
หลักสูตรการสอน 

0804/2525 11/02/2553 4353 

71 นางจิรัสยา  นาคราช คศ.1 - วท.บ. วิทยาศาตร๑ชีวภาพ 12/24/2527 5/24/2554 220 
72 นางสาวถิราพรรณ 

ขําดวง 
คศ.1 - วท.บ. เคม ี

1/3/2530 5/24/2554 273 

73 นางอรวรรณ  
สระทองอยํู 

คศ.1 - วทบ. 
ศศม. 

เคม ี
วิทยาศาสตร๑ศึกษา 

27/02/2526 23/05/2550 
99852 
234(ส) 

74 นางสาววลัยวรรณ   
พูลสุขโข 

คศ. 2 ชํานาญ
การ 

ค.ม. 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร๑ 
การสอน
วิทยาศาสตร๑ 

03/10/2516 24/09/2547 12085 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
75 วําที่ร๎อยตรีหญิงศิริพร  

สามเพ็ชรเจริญ 
คศ. 2 ชํานาญการ วท.บ. 

กศ.ม. 
พลศึกษา 
พลศึกษา 

07/02/2511 07/10/2534 119203 

76 นายอรําม มีทรัพย๑อนันต๑ คศ. 2 ชํานาญการ วท.บ. พลศึกษา   24/08/2506   1/12/2529 35045 
77 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ คศ. 3 ชํานาญการ

พิเศษ 
วท.บ. 
วท.ม. 

พลศึกษา 
วิทยาศาสตร๑การ
กีฬา 

  03/10/2507   1/12/2529 15249 

78 นางประไพพิศ สื่อพุทธ
มนตรี 

คศ. 3 ชํานาญ การ
พิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา  17/12/2500  22/05/2521 6936 

79 นายบุญชํวย   ทองคุ๎ม คศ. 2 ชํานาญการ ศศ.บ. การฝึกและการ
จัดการกีฬา 

 27/10/2511  28/08/2539 127378 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
80 นายสมศักดิ์  จันทร๑หงษ๑ คศ. 2 ชํานาญการ ป.กศ.สูง   ชํางกํอสร๎าง 21/02/2501   2/05/2522 9011 
81 นายธนู     อยํูสําราญ คศ. 3 ชํานาญการ

พิเศษ 
คบ. 

กศ.ม. 
ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส๑ 
อุตสาหกรรม 

 25/08/2504   9/09/2526 99864 

82 นางสาววิไล   
จิรมงคลการ 

คศ.3 ชํานาญการ วท.บ. คหกรรมศาสตร๑ 08/07/2502 13/07/2526 42420 

83 นางพัชรินทร๑  งามมุข คศ.2 ชํานาญการ บธ.บ. บริหารธุรกิจ 19/03/2501 15/11/2536 120332 
84 

นายเอกอุดม  ทองเกษม คศ. 3 
ชํานาญการ

พิเศษ 

คบ. 
ศษ.ม. 

อุตสาหการ 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

15/12/2509 1/07/2536 110616 

85 นางสาววัชรินทร๑   
ศรีพุํมไขํ 

คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

บธบ. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

26/03/2506 07/05/2528 134570 

86 
นางสาวอรทัย  
เลิศวัฒนนนท๑ 

คศ. 3 
ชํานาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการ

ธนาคาร) 
7/12/2504 18/09/2532 396 
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ท่ี ชื่อ / ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ 
เลข

ต าแหน่ง 
87 นางสาวปุณรดา  

นิพิวรรณ๑ 
คศ. 3 

ชํานาญ การ
พิเศษ 

วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร๑ 
16/10/2517 15/10/2541 8246 

88 นางศรีสกุล   
วิบูลย๑วงศรี 

คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

24/03/2508 31/11/2531 10275 

89 นางสาวอุษณีย๑น๎อยศรี คศ. 2 ชํานาญการ วท.บ. 
วศ.ม. 

คอมพิวเตอร๑ 
เทคโนโลยีการ
จัดการและ
สารสนเทศ 

24/02/2520 26/07/2542 39297 

90 นางสาวกัญภร แสงมณี คศ.2 ชํานาญการ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

17/12/2516 01/06/2549 2569 

91 นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ๑ คศ.1 - วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส๑ 

06/09/2521 14/12/2550 129700 

92 
นางสาวอุมาวดี วุฒินาม 

คศ.1 - วท.บ. คหกรรมศาสตร๑
ทั่วไป 

11/8/2525 10/18/2553 4165 

93 นางสาวกรรณธิมา 
หวานชื่น 

คศ.1 - คศ.บ. 
 
 
 

ธม.บ 

คหกรรมศาสตร๑
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร๑
ทั่วไป 
ธุรกิจมหาบัณฑิต 

03/09/2522 08/02/2554 106558 

94 นายยุทธนา จันนา ครูผู๎ชํวย - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 07/01/2521 08/12/2558 2900 
95 

นายศรัณย๑ จันทร๑แดง 
ครูผู๎ชํวย - 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16/05/2534 30/10/2558 14081 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
96 นายชัชวัสส๑  วกสุดจิต คศ. 3 ชํานาญการ

พิเศษ 
คบ. 
ค.ม. 

ดนตร ี
บริหารการศึกษา 

14/12/2515 5/09/2538 134571 

97 นางลัดดา มูลทองน๎อย คศ. 3 ชํานาญ การ
พิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา 
01/04/2506 8/10/2527 117027 

98 นายธนวรรธน๑  สวํางดี คศ. 3 ชํานาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

15/01/2506 07/09/2530 117000 

99 นายวิม คงภาคเพียร คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรี 
20/05/2506 22/06/2530 10875 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
100 นางอิ่มใจ  ดีไสว คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 

 
กศ.ม. 

จิตวิทยาการแนะ
แนว 

จิตวิทยาการแนะ
แนว 

23/4/2507 29/07/2530 13741 

101 นางสาวอรินทรา 
อยํูหลาบ 

ครู คศ.1 - ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว 29/10/2528 07/02/2556 1984 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ประจ าปีการศึกษา2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

 
 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 

1/1 36 36 100 - - - - 

1/2 35 35 100 - - - - 

1/3 47 47 100 - - - - 

1/4 47 47 100 - - - - 

1/5 47 42 89.4 1 2.1 4 8.5 

1/6 47 47 100 - - - - 

1/7 46 46 100 - - - - 

1/8 46 46 100 - - - - 

1/9 45 45 100 - - - - 

1/10 44 41 93.2 2 4.5 1 2.3 
รวม 440 432 98.2 3 0.7 5 1.1 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ประจ าปีการศึกษา2558 

 

 
 

แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 
 
 
 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน นร. ร้อยละ 

2/1 32 32 100 - - - - 

2/2 34 2 5.9 30 88.2 2 5.9 

2/3 47 47 100 - - - - 

2/4 44 44 100 - - - - 

2/5 47 47 100 - - - - 

2/6 46 46 100 - - - - 

2/7 47 47 100 - - - - 

2/8 46 46 100 - - - - 

2/9 44 44 100 - - - - 

2/10 45 45 100 - - - - 
รวม 432 400 92.6 30 6.9 2 0.5 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ประจ าปีการศึกษา2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

 
 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน นร. ร้อยละ 

3/1 33 27 100 - - - - 

3/2 33 27 100 - - - - 

3/3 47 47 100 - - - - 

3/4 47 47 100 - - - - 

3/5 45 11 24.4 34 75.6 - - 

3/6 44 40 90.9 4 9.1 - - 

3/7 48 48 100 - - - - 

3/8 48 48 100 - - - - 

3/9 48 48 100 - - - - 

3/10 48 48 100 - - - - 
รวม 441 403 91.4 38 8.6 - - 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ประจ าปีการศึกษา2558 
 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน นร. ร้อยละ 

4/1 34 34 100 - - - - 

4/2 40 40 100 - - - - 

4/3 38 38 100 - - - - 

4/4 43 43 100 - - - - 

4/5 44 44 100 - - - - 

4/6 41 13 31.7 15 36.6 13 31.7 

4/7 48 48 100 - - - - 

4/8 43 43 100 - - - - 

รวม 331 303 91.5 15 4.5 13 4.0 
 

                  แผนภูมิการคดักรองนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ประจ าปีการศึกษา2558 
 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 

5/1 32 32 100 - - - - 

5/2 42 42 100 - - - - 

5/3 43 43 100 - - - - 

5/4 43 43 100 - - - - 

5/5 45 42 100 - - - - 

5/6 40 40 100 - - - - 

5/7 39 39 100 - - - - 

5/8 42 42 100 - - - - 
รวม 323 323 100 - - - - 

 
แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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               สรุปการคัดกรองนักเรียน(  SDQ )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ประจ าปีการศึกษา2558 

ห้อง 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน 
นร. 

   ร้อย
ละ 

จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 

6/1 25 25 100 - - - - 

6/2 41 41 100 - - - - 

6/3 36 36 100 - - - - 

6/4 39 38 97.4 1 2.6 - - 

6/5 40 38 95.0 2 5.0 - - 

6/6 45 45 100 - - - - 

6/7 43 16 37.2 25 58.1 2 4.7 

6/8 45 34 75.6 11 24.4 - - 
รวม 314 273 86.9 39 12.4 2 0.7 

                
แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(SDQ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – 3) 

ประจ าปีการศึกษา2558 
ระดับชั้น 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน 
นร. 

   ร้อย
ละ 

จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 

ม.1 440 432 98.2 3 0.7 5 1.1 

ม.2 432 400 92.6 30 6.9 2 0.5 

ม.3 441 403 93.3 38  - - 
รวม 1,313 1,235 94.1 71 5.4 7 0.5 

 

แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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สรุปการคัดกรองนักเรียน(SDQ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – 6) 

ประจ าปีการศึกษา2558 
 

 
 
 
 
 

 
         แผนภูมิการคัดกรองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

กลุ่มปกติ  (คน) กลุ่มเสี่ยง ( คน ) กลุ่มปัญหา (คน ) 
จ านวน 
นร. 

ร้อยละ จ านวน 
นร. 

   ร้อย
ละ 

จ านวน 
นร. 

ร้อยละ 

ม.4 331 303 91.5 15 4.5 13 3.9 

ม.5 323 323 100 - - - - 

ม.6 314 273 86.9 39 12.4 2 0.7 
รวม 968 899 92.9 54 5.6 15 1.5 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ตารางแสดงจ านวนของประเภทร้านค้าในโรงเรียน 
ปีการศึกษา  2558 

 
ประเภทร้านค้า จ านวน (ร้าน) 

1.  ข๎าวราดแกง 3 
2.  เครื่องดื่มน้ําผลไม๎ 3 
3.  ก๐วยเตี๋ยว 2 
4.  ข๎าวมันไกํ ข๎าวหมูแดง 2 
5.  ขนม – ผลไม ๎– ไอศกรีม – ลูกชิ้น -ซาลาเปา 1 
6.  อาหารญี่ปุ่น 1 
7.  ร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 15 
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 เกียรติประวัติของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2558 
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ผลงานโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 10 กรกฎาคม  2558 โลํเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษา
ดีเดํน ด๎านระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํ, ขนาดใหญํ
พิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 

2 24 กรกฎาคม 2558 โลํเกียรติยศ โครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2558 เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 5 รอบ ปี 2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 6 สิงหาคม 2558 โลํเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
(พ.ศ. 2554 -2558)  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค๑การมหาชน) ระดับ คุณภาพดีมาก ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

4 27 มกราคม 2559 โลํเกียรติยศ กิจกรรมการแขํงขัน              
คหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษา 

วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย 
ประจําปี 2559 

กระทรวงศึกษาธิการ 
5 27 มกราคม 2559 โลํเกียรติยศ กิจกรรมการแขํงขันโภชนาการ 

รางวัลชมเชย                        ระดับ
มัธยมศึกษา  

วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย 
ประจําปี 2559 

กระทรวงศึกษาธิการ 
6 ประจําปี 2558 โลํรางวัลเหรียญทองแดง ด๎านการจัดการ

กระบวนการเรียนรู๎ หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ประจําปี 2558 

 
คุรุสภา 

 
7 3 ธันวาคม 2558 โลํเกียรติบัตร เข๎ารํวมโครงการกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน๑ยุวกาชาดชํวย
ผู๎ประสบภัยย โดยมอบผ๎าหํอม เสื้อกันหนาว
แลเครื่องอุปโภค - บริโภค 

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมนักเรียน 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงานที่จัด 

8 9-13 ธันวาคม 2558 โลํเกียรติบัตรเข๎ารํวมจัดนิทรรศการกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

จังหวัดนครปฐม 

9 28 กันยายน โลํประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่
สํงเสริมและสนับสนุน โครงการโรงเรียน
อุปถัมภ๑ (ครอบครัวอุปถัมภ๑) 
ปีการศึกษา 2558 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 8 ตุลาคม 2558 โลํเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมบุกเบิก งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราบกุมารี  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 
9 

11 8 ตุลาคม 2558 โลํเกียรติบัตร รางวัลระดับ ดี การจัดตกแตํง
คํายยํอย งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราบกุมารี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 
9 

12 21 พฤศจิกายน 
2558 

โลํรางวัล ให๎การสนับสนุนการเข๎ารํวมกิจกรรม
งานนิทรรศการทันตสุขภาพ             “เพ่ือ
ฟ๓นที่คุณรัก” 

คณะทันตแพทยศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 29 ธันวาคม 2558 โลํประกาศเกียรติคุณ เข๎ารํวมดําเนินงาน
ป้องกันนักสูบหน๎าใหมํ ตามโครงการมุํงสูํ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ปี 2558 

จังหวัดนครปฐม 

14 13-18 ธันวาคม 
2558 

โลํประกาศเกียรติคุณ เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
กาญจนาเกมส๑แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 16 

กลุํมโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 

15 14 กุมภาพันธ๑ 2559 ถ๎วยรางวัล Cardfight! Vanguard (ภาษาไทย) Seacon Bangkae 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงานที่จัด 

16 - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษา ขนาด 
ใหญํ ประจําปีการศึกษา 2557 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  โลํเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน
ตอบป๓ญหาประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย 
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7 

สมาคมประกันภัยไทย 

18 19 มีนาคม 2559 โลํเกียรติยศ เข๎ารํวมการแขํงขันตอบป๓ญหา
ประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการ
อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7 

สมาคมประกันภัยไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานครู  
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ประจ าปี 2558  
 

1. ครูและผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ครูเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร 
 

2. โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุวกาชาดดีเด่น 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 27 มกราคม 
2559 

นายนพดล     เดํนดวง ผู๎อํานวยการ โลํพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “ยุวกาชาดดีเดํน 
ประเภทผู๎บริหาร
สถานศึกษา กลุํม
มัธยมศึกษา   

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. 23  มีนาคม 2558 นายนพดล     เดํนดวง ผู๎อํานวยการ 
2. 23  มีนาคม 2558 นายบุญฤทธิ์   วิชัย รองผู๎อํานวยการ 
3. 23  มีนาคม 2558 นางสาวดลพร  ป๓นคํา ครู คศ.3 
4. 23  มีนาคม 2558 นางสาวละเวง   ปราบปราย ครู คศ.3 
 23  มีนาคม 2558 นางสาวอุษณีย๑   น๎อยศรี ครู คศ.2 



102 
 

 

 

3. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น   

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 16 มกราคม 
2559 

นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา รอง
ผู๎อํานวยการ 

รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

2 16 มกราคม 
2559 

นางสาวอริสา  ถุงทรัพย๑ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

3 16 มกราคม 
2559 

นางรัตติยา  บุญศิริ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

4 16 มกราคม 
2559 

นางจันทิรา  ผลวัฒนะ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

5 16 มกราคม 
2559 

นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

6 16 มกราคม 
2558 

นางปริศนา  เสลาคุณ ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

7 16 มกราคม 
2558 

นายจินตพงศ๑  จรดล ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํนเนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 16 มกราคม 
2558 

นางสาวสิรินทร๑ ปานแม๎น ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรข๎าราชการ
ครูผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่อง
ในวันครู ประจําปี พ.ศ. 
2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

9 16 มกราคม 
2558 

นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม ครูคศ.1 รับเกียรติบัตรข๎าราชการครู
ผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่องใน
วันครู ประจําปี พ.ศ. 2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

10 16 มกราคม 
2558 

นางสาวกรรณิการ๑ คําหอม
กุล 

ครู คศ.1 รับเกียรติบัตรข๎าราชการครู
ผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน เนื่องใน
วันครู ประจําปี พ.ศ. 2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

 
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 16 มกราคม 
2559 

นายจิรากร  สําเร็จ ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"หนึ่งแสนครูดี”ประจําปี 

2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา 

คุรุสภา 

2 16 มกราคม 
2558 

นายดนัย  สุดจิตรจูล ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"หนึ่งแสนครูดี”ประจําปี 

2557 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา 

คุรุสภา 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ 
หน่วยงานที่

จัด 

3 16 มกราคม 
2559 

นางสาวนงลักษณ๑ 
เจริญผล 

ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

4 16 มกราคม 
2558 

นางปิ่นแก๎ว  กฤช
แสงโชติ 

ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2557 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

5 16 มกราคม 
2558 

นางสาวปิยาภรณ๑ ศิริ
ยุวสมัย 

ครู คศ.1 รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

6 16 มกราคม 
2558 

นางพิมพ๑ลภัส อํุน
ทรัพย๑ 

ครู คศ.1 รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

7 16 มกราคม 
2558 

นางสาววิไล จิรมงคล
การ 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ 
หน่วยงานที่

จัด 

8 16 มกราคม 
2558 

นางอรุโณทัย ธัญญ
เจริญ 

ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

9 16 มกราคม 
2558 

นางสาวดวงขวัญ 
รุจจเวท 

ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี”

ประจําปี 2558 ในฐานะเป็นผู๎
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 

คุรุสภา 

 

5. รางวัลคุณธรรมดีเด่น 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 16 มกราคม 
2559 

นายวินัย พ่ึงคํา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร            
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

2. 16 มกราคม 
2559 

นางบุญนาค  พ่ึงคํา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

3. 16 มกราคม 
2559 

นางสาวพิทยา  อ่ึงบุญชู ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

4. 16 มกราคม 
2559 

นางสาวดลพร  ป๓นคํา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

5. 16 มกราคม 
2559 

นางพัชรินทร๑  งามมุข ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

6. 16 มกราคม 
2559 

นางศุภลักษณ๑  รัศมีแจํม ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

7. 16 มกราคม 
2559 

นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห๑ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

8. 16 มกราคม 
2559 

นางอ่ิมใจ   ดีไสว ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

9. 16 มกราคม 
2559 

นายอรําม  มีทรัพย๑อนันต๑ ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

10. 16 มกราคม 
2559 

นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี ครูชํานาญการ รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

11 16 มกราคม 
2559 

นายชัชวัสส๑  วกสุดจิต  ครูชํานาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตร             
ผู๎มีคุณธรรม ดีเดํน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

6. ราวัลครูดีในดวงใจ 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 16 มกราคม  
2559 

นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ. 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับสหวิทยาเขต  

สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 
 

7. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 16 มกราคม  
2559 

ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 
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8. รางวัลคัดเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 16 มกราคม  
2559 

ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ๑ 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 

 16 มกราคม  
2559 

นางอรวรรณ  สระทองอยูํ ครูชํานาญ
การ 

สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ๑ 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 

 16 มกราคม  
2559 

นายสุทธิศักดิ์  จันทร๑ห๎างหว๎า ครูชํานาญ
การ 

สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ๑ 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 

 16 มกราคม  
2559 

นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ๑ 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา 

เขต 9 



108 
 

 

9. รางวัลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนของครู จากการอบรมพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม 
Czmtasia  เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 12-13 
กันยายน 
2558 

ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

สื่อการเรียนการสอนของ
ครู จากการอบรมพัฒนา
สื่อการสอนด๎วยโปรแกรม 

Czmtasia   

งานคอมพิวเตอร๑ 
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
2 12-13 

กันยายน 
2558 

นางอิสรา   ธริญาติ ครู คศ.1 สื่อการเรียนการสอนของ
ครู จากการอบรมพัฒนา
สื่อการสอนด๎วยโปรแกรม 

Czmtasia   

งานคอมพิวเตอร๑ 
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
3 12-13 

กันยายน 
2558 

นางสาวนงลักษ๑ เจริญผล ครูชํานาญการ สื่อการเรียนการสอนของ
ครู จากการอบรมพัฒนา
สื่อการสอนด๎วยโปรแกรม 

Czmtasia   

งานคอมพิวเตอร๑ 
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 



109 
 

 

ผลงานนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 27 มกราคม  
2559 

นายปฏิภาณ  สมเพ็ชรเจริญ ได๎รับโลํพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี “ยุว
กาชาดดีเดํน  ประเภทสมาชิก

ยุวกาชาด ระดับสมาชิกยุว
กาชาด ระดับ 4” 

วันสถาปนา                  
ยุวกาชาดไทย 
ประจําปี 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 27 มกราคม  
2558 

นายรณภพ  กุสุวิมล ได๎รับโลํพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี “ยุว
กาชาดดีเดํน  ประเภทสมาชิก

ยุวกาชาด ระดับสมาชิกยุว
กาชาด ระดับ 3” 

วันสถาปนา                  
ยุวกาชาดไทย 
ประจําปี 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3  29-31 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห๑ การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.
4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 65 ประจําปี
การศึกษา 2558 

4 29-31 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

1. เด็กชายกิตติพงษ ์  จันทรพิมล 
2. เด็กหญิงชฎารัตน ์ ไชยภักด ี
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์ ปิ่นแก้ว 
4. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
5. เด็กหญิงธิติพร  ธ ารงวรกุล 
6. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย 
7. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง 
8. เด็กชายนิธิโรจน ์ ไชยเนตร 
9. เด็กหญิงปภาสิน ี เต็งทอง 
10. เด็กหญิงปัณรส  ด ารงศักดิ ์
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล 
12. นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห ์
13. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า 

การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 65 ประจําปี
การศึกษา 2558 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล รายการ หน่วยงานที่จัด 

  14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม ้
15. เด็กชายภาสพงศ ์ มิตราเวคิน 
16. นายมงคล  ด าริสินชัย 
17. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง 
18. นายวรเชษฐ ์ เปียปั่น 
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉว ี
20. นายศุภณัฐฏ ์ โอภาสวงศ ์
21. นายเจนวิทย ์ จันทร์ช่ว 

  

5 29-31 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

เด็กหญิงพรรณรัตน ์ ออกหาญ 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 65 ประจําปี
การศึกษา 2558 
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ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2558 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด 
ผลการ
แข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1  2 สิงหาคม  2558 แขํงขันตอบป๓ญหา
กฎหมาย 

 1. นางสาววรรณพร  ปองสุข 
 2. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ 
 3. นางสาวปราชญา  ศรัทธา 
 4. นางสาวพิชชานันท๑ ควรหาญ 
 5. นางสาวสุนิตา  แตงผึ้ง 
 6. นางสาววิภาดา  ราษฎร๑ธนสกุล 

6/6 
4/6 
6/6 
6/6 
6/6 
6/6 

คณะนิติศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 


 

     

2  19  สิงหาคม  2558 แขํงขันประกวดมารยาท
ไทย 

1. เด็กหญิงพรทิตา  มํวงลาย 
 2. เด็กหญิงเบญจกุล  สุทธิสุคนธ๑ 
 3. เด็กหญิงอรรวี  โฉมมา 
 4. เด็กชายภูกริช  บูรภัทรสานนท๑ 
 5. นางสาวรัตติยาพร  ซื่อดี 
 6. นางสาวอังคณา  รุํงเรืองใจ 
 7. นางสาวภานุชนาฎ  ขําต๎นวงษ๑ 
 8. นางสาวปฐมา  หนูขวัญแก๎ว 

3/7 
3/9 
2/7 
2/6 
4/3 
6/3 
4/7 
4/4 

ธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) 

 

   
 

  

3 23  สิงหาคม  2558 แขํงขันเศรษฐศาสตร๑ 
เพชรยอดมงกุฎ 

 1. เด็กชายธีธร  ถาวรธนบุตร 
 2. เด็กหญิงพิชญารี  ยะรี 
 3. เด็กหญิงกิตติกัญญา  ศรีวิสุทธิกุล 
 4. เด็กหญิงบุษดี  ดอกบัวบาน 

2/1 
3/3 
2/1 
2/1 

ตลาดหลักทรัพย๑แหํง
ประเทศไทย  รํวมกับ
มูลนิธิรํมฉัตร  
กระทรวงศึกษาธิการ  

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 
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 5. เด็กหญิงศศินันท๑  เจริญงาม 
 6. นายรณภพ  กุสุวิมล 
 7. นางสาวชุลีพร  สดใส 

2/3 
4/5 
6/4 

คณะเศรษฐศาสตร๑  
จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย  
โรงเรียนสตรีวิทยา 2  
สมาคมประกันชีวิต
ไทย   

4 20 พฤศจิกายน 
2558 

แขํงขันตอบป๓ญหา 
หน๎าที่พลเมือง 

 1. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ 
 2. นายจิรพัทธ๑  ป้อมสุด 
 3. นางสาวณัชกมล  ทองสุจริตพันธ๑ 

4/6 
4/5 
4/4 

คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 

 

     

5 21-22 
พฤศจิกายน 

2558 

แขํงขันประวัติศาสตร๑ 
เพชรยอดมงกุฎ 

 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เอมต๎น 
 2. เด็กหญิงศศินันท๑  เจริญงาม 
 3. เด็กหญิงธรธรณ๑  สวัสศร ี
 4. นายวสุธร  อภิวัฒนพงษ๑ 
 5. นายไรวินท๑  สุบัน 
 6. นางสาวเจตพร  บูรณะกร 

2/6 
2/5 
2/4 
4/8 
4/8 
4/8 

มูลนิธิรํมฉัตร 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 

    
 

 

6 28 มกราคม 2559 แขํงขันตอบป๓ญหาธรรม
กับเยาวชน 

 1. เด็กหญิงเอกนรี  แสนทอง 
 2. เด็กหญิงกัญญาวร๑  เวชพันธ๑ 

 3/1 
 3/1 

วัดปรีดาราม  (ยาย
ส๎ม) 

ได๎รับเกียรติ
บัตรเข๎ารํวม

กิจกรรม  
 

    

7 8 กุมภาพันธ๑ 2559 แขํงขันตอบป๓ญหาทาง
เศรษฐศาสตร๑ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. นางสาวพิชา  เดี่ยวทิพย๑สุคนธ๑ 
๒. นางสาวอรญา  สายรวมญาติ 
๓. นางสาวเปมิกา  สากล่ํา 

 4.  นายรณภพ  กุสุวิมล 
๕. นายอิทธิชัย  พงษ๑ต๎นสกุล 
๖. นายธนวัสก๑  แก๎วจีน 

4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 

คณะเศรษฐศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร๑ (ศูนย๑รังสิต) 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 
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8 17 กุมภาพันธ๑ 2559 แขํงขันตอบป๓ญหา
วิชาการรัฐศาสตร๑รังสิต 

๑. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ 
๒. นายสุวิจักขณ๑  ปาทา 

4/6 
4/1 

คณะรัฐศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 

 

     

9 19 กุมภาพันธ๑ 2559 แขํงขันการสวดมนต๑หมูํ
ทํานองสรภัญญะ 

๑. นางสาวกุลณิชา  วัชโรทัย 
๒. นางสาวพรนิภา  ทองโคกสูง 
๓. นางสาวพรพรรณ  ทัศนียะเวช 
๔. นางสาวธนาภรณ๑  อุปชาย๑ 
๕. นางสาวพิมพ๑ปุษยา  วงศ๑สามมุข 

5/2 
5/2 
5/2 
5/8 
5/1 

 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหํงชาติ 

ได๎รับเกียรติ
บัตร 

เข๎ารํวม
กิจกรรม 

   
 

  

 19 มีนาคม 2559 การแขํงขันอัจฉริยะ
เยาวชนประกันภัยครั้งที่ 7 
 

 1. นางสาวสศิยา วรธํารงผไท 
 2. นางสาวพรพรรณ ทัศนียะเวช 

 สมาคมวินาศภัยแหํง
ประเทศไทย 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 

วัน เดือน ปี รายงานกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายช่ือนักเรียน 
19 ก.ค. 2558 การทดสอบทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
โครงการทดสอบทักษะการใช๎ภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจําปี
งบประมาณ 2558 

เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ด.ญ.บุษดี  ดอกบัวบาน 
นางสาวชุติกาญจน๑  ภูวกาญจนะ 

27 ม.ค. 2559 Intermediate Level Crossword 
Competition 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัย ศิลปากร นางสาวณิชากร  นามวงศ๑ 
นางสาวปพิชญา  ยุทธศักดิ์วรกิจ 
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ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2558 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 
 

14 มิถุนายน 
2558 

การเขียนตามคําบอกระดับชั้น ม.4 
- ม.6 

นายณัฐกฤช ตะเภาน๎อย 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา

เขต 9 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   /    

การอํานเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

นางสาวนพรัตน๑  
นุชิตประสิทธิชัย 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   /    

การเขียนตามคําบอก ระดับชั้น ม.1 
– ม.3 

เด็กหญิงศรสวรรค๑ ภูล๎นแก๎ว รางวัลชมเชย   /    

การเขียนตามคําบอก ระดับชั้น ม.1 
– ม.3 

เด็กหญิงพรพรรณ สดใส รางวัลชมเชย   /    

การแขํงขันการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

นางสาวจิตรลดา ผิวผํอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   /    

การแขํงขันการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

นางสาวภาสินี ภูอุดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   /    

การแขํงขันการคัดลายมือ ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

เด็กหญิงอารีรัตน๑ ถนอมน้ําใจ รางวัลชมเชย   /    
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

2 7 สิงหาคม 
2558 

การประกวดอํานคําประพันธ๑ร๎อย
กรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

เด็กหญิงพริ้มเพรา  
สมบูรณ๑พันธ๑ 

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

รางวัลชมเชยอันดับ 1  /    
 

เข๎ารํวมประกวดอํานคําประพันธ๑
ร๎อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
นางสาวเอเชีย วราลีวรัญ๒ู เกียรติบัตรเข๎ารํวม  /     

3 5-6 กันยายน 
2558 

การแขํงขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ 

เด็กหญิงพลอยชมพู  
รื่นเริงใจ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ
มูลนิธิรํมฉัตร 

รางวัลชมเชย   /    

การแขํงขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ 

เด็กหญิงกนกพร  
พิริยะวิศรุต 

รางวัลชมเชย   /    

การแขํงขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ 

นายณัฐกฤช ตะเภาน๎อย รางวัลชมเชย   /    

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 

 

เด็กหญิงพลอยชมพู  
รื่นเริงใจ 

 
เกียรติบัตรเข๎ารํวม   /    

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 

 

เด็กหญิงกนกพร  
พิริยะวิศรุต 

 

 
 

เกียรติบัตรเข๎ารํวม 
 
 
 

  /   
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

 
3 

 
5-6 กันยายน 

2558 

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทยเพชร

ยอดมงกุฎครั้งที่ 12 
นายณัฐกฤช ตะเภาน๎อย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ
มูลนิธิรํมฉัตร 

เกียรติบัตรเข๎ารํวม   /    

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทยเพชร

ยอดมงกุฎครั้งที่ 12 

เด็กชายกันตินันท๑  
คุณะศักดิ์พาณิชย๑ 

เกียรติบัตรเข๎ารํวม   /    

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทยเพชร

ยอดมงกุฎครั้งที่ 12 
นายศุภวิชญ๑ พึ่งฉิม เกียรติบัตรเข๎ารํวม   /    

เข๎ารํวมการแขํงขันรอบเจียระไน
เพชร การแขํงขันภาษาไทยเพชร

ยอดมงกุฎครั้งที่ 12 
นายสานนท๑ ทวีนุช เกียรติบัตรเข๎ารํวม   /    

4 - 

เข๎ารํวมการประกวดอําน ฟ๓งเสียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เด็กหญิงปิณฑิรา โพธิ์เงิน 

ธนาคารธนชาต 

เกียรติบัตรเข๎ารํวม      / 

เข๎ารํวมการประกวดอําน ฟ๓งเสียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เด็กชายชวิน จินตโกวิท เกียรติบัตรเข๎ารํวม      / 

เข๎ารํวมการประกวดอําน ฟ๓งเสียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

นางสาวสุกฤตา กิจเจา เกียรติบัตรเข๎ารํวม      

 
 
/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 - 
เข๎ารํวมการประกวดอําน ฟ๓งเสียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นายศรันยู ถิรายันติกุล ธนาคารธนชาต เกียรติบัตรเข๎ารํวม      / 
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ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 26 มี.ค. 2558 Windows App Studio นางสาวปภาณิน  อังกูรโชติบุตร 
นายธนพล  อรุณศิริ 
นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
 

ม.5/1 
ม.5/1 
ม.4/1 

มหาวิทยาลัยรังสิต Successfully 
completed the 3 
hours course of 

Windows App Studio   

 

  

 

2 28 ก.ค. 2558 Digital Literacy Certification IC3 นางสาวสุชานันท๑  คุ๎มหรั่ง 
นางสาวณิชาภัทร๑  หิรัญรัตน๑ 
นายธนพล  อรุณศิริ 
ภูมิรพี  แซํตั้ง 
ชัญญานุช  สุวัฒน๑แก๎ว 
เด็กชายฉัตรริน  หมื่นสุกแสง 

ม.6/2 
ม.6/2 
ม.5/1 
ม.3/1 
ม.3/1 
ม.1/1 

สมาคมคอมพิวเตอร๑
แหํงประเทศไทย 

Certification for 
having 

demonstrated basic 
computer hardware, 

software and 
Internet knowledge 
and skills through 

the successful 
completion of the 

examinations 
comprising IC3   
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

3 7 พ.ย. 2558 การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วย
ภาษาคอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ๑ 

ม.4/1 
ม.4/1 

สพฐ. รางวัลระดับ 
เหรียญทอง 

  

 

  

 

4 7 พ.ย. 2558 การแขํงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น ม.4-ม.6  

นางสาวนภัสสร  อรรคแก๎ว 
นายสุวิจักษณ๑  ปาทา 

ม.4/1 
ม.4/1 

สพฐ. รางวัลระดับ 
เหรียญเงิน 

  

 

  

 

5 16 พ.ย. 2558 การแขํงขันตอบป๓ญหาวิชาการ
คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายธนภัทร  นันทพรไพศาล 
นายธนพล  โสดานิล 
นายธนพล  อรุณศิริ 

ม.4/2 
ม.5/2 
ม.5/1 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม

เกล๎าธนบุรี 

รางวัลชมเชย 

  

 

  

 

6 17 พ.ย. 2558 การแขํงขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ๑ 

ม.4/1 
ม.4/1 

โรงเรียนอัสสัมชัญ เข๎ารํวม 

  

 

  

 

7 30 พ.ย. 2558 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขา
คอมพิวเตอร๑ ประเภท Microsoft  
Office ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

นายภูมิรพี  แซํตั้ง ม.3/1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการเพชรเกษม 

เกียรติบัตรเหรียญทอง       

เด็กชายกันตินันท๑  
คุณะศักดิ์พาณิชย๑ 

ม.3/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  

 

  

 

เด็กหญิงนภัสนันท๑   
สุวรรณภักด ี

ม.2/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  

 

  

 

นายภูษิต  สินลือนาม ม.3/1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน       

เด็กชายชาติศิริ ณ ศรีโต ม.3/1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน       
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

8 30 พ.ย. 2558 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขา
คอมพิวเตอร๑ ประเภท Microsoft  
Office ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

นางสาวณิชาภัทร๑  หิรัญรัตน๑ ม.6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการเพชรเกษม 

เกียรติบัตรเหรียญทอง       

นางสาวอาทิตยา  ทองสุข ม.6/2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  

 

  

 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย ม.4/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง       

นายธนพล  อรุณศิริ ม.5/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง       

นางสาวสุชานันท๑  คุ๎มหรั่ง ม.6/2 เกียรติบัตรเหรียญทอง       

นายธนพล  โสดานิล ม.5/2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน       

9 4 ธ.ค. 2558 การแขํงขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําปี 2558 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑาโตนพงศ๑ 

ม.4/1 
ม.4/1 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

รางวัลชมเชย 

  

 

  

 

10 26-27 ธ.ค. 
2558 

การแขํงขันเขียนโปรแกรมแก๎
โจทย๑ Code++ Challenge 2015 
ระดับ Beginner 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย ม.4/1 
 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

รางวัลเหรียญทอง 

  

 

  

 

ข๎อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 
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ผลงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลอาจารย์ หน่วยงานที่จัด รางวัลที่ได้รับ 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 26 มี.ค. 2558 Windows App Studio นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต Certificate Successfully 
completed the 3 hours 

course of Windows 
App Studio   

 

  

 

2 7 พ.ย. 2558 การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วย
ภาษาคอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี 
นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ๑ 

สพฐ. เกียรติบัตรครูผู๎สอน
นักเรียน ได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2   

 

  

 

3 7 พ.ย. 2558 การแขํงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น ม.4-ม.6  

นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี 
นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ๑ 

สพฐ. เกียรติบัตรครูผู๎สอน
นักเรียน ได๎รับรางวัล

ระดับเหรียญเงิน   

 

  

 

4 17 พ.ย. 2558 การแขํงขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ 

นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญ เข๎ารํวม 

  

 

  

 

5 30 พ.ย. 2558 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขา
คอมพิวเตอร๑ ประเภท Microsoft  
Office ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรี
ทอง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการเพชรเกษม 

เข๎ารํวมโครงการมหกรรม
วันวิชาการ ปี 2558 

  

 

  

 

6 4 ธ.ค. 2558 การแขํงขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําปี 2558 

นางสาวอุษณีย๑  น๎อยศรี 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

เป็นอาจารย๑ผู๎ควบคุม
นักเรียน 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลอาจารย์ หน่วยงานที่จัด รางวัลที่ได้รับ 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

7 4 ธ.ค. 2558 การแขํงขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําปี 2558 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

รางวัลชมเชย 

  

 

  

 

ข๎อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 
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ผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2558   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

ที ่ วัน   เดือน   ปี รายการกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายชื่อนักเรียน 
1. 8-21 ต.ค. 58 การอบรมค่ายโอลิมปิก  สอวน. ค่าย1 เกียรติบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวปาจารีย์    ไชยเสน 

2. 8-21 ต.ค. 58 การอบรมค่ายโอลิมปิก  สอวน. ค่าย1 เกียรติบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณลักษณ์     อัศวพิภพ 

3. 27 พ.ย. 58 การแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพร ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวอินธิรา     น้อยปั่น 

4. 11-25 มี.ค. 58 การอบรมค่ายโอลิมปิก  สอวน. ค่าย2 เกียรติบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวปาจารีย์    ไชยเสน 

5. 11-25 มี.ค. 58 การอบรมค่ายโอลิมปิก  สอวน. ค่าย2 เกียรติบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณลักษณ์     อัศวพิภพ 

6. 23-30 มี.ค.58 ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG  Sci camp  รุ่นที่ 
26 

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ด.ญ.ปุญญพัฒน์  บุญเลิศวาณิขย์ 

7. 1-5 มิ.ย.58 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 
11 

เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวปาจารีย์    ไชยเสน 

8 8-12 มี.ค.58 เข้าร่วมกิจกรรม “Thai Science Camp” ครังที7่ 
ณ  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรและศูนย์ประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ประเทศไทย 

เกียรติบัตรผ่านการเข้าค่าย“Thai Science 
Camp” ครั้งที่ 7 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นางสาวศุภาพิชญ์   กุลนรัตน์ 

9 2-8ส.ค.58 เข้าร่วมกิจกรรม “Asian Science Camp 2015”   
ณ  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรและศูนย์ประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ประเทศไทย 

เกียรติบัตรผ่านการเข้าค่าย“Asian Science 
Camp 2015” 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ คณะ
กรรมารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นางสาวศุภาพิชญ์   กุลนรัตน์ 
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ผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2558     ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ที ่ วัน  เดือน  
ปี 

รายการกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายชื่อนักเรียน 

10 24 ม.ค. 58 การแข่งขันทางวิชาการโครงการ PHYSICS  BATTLE   
ครั้งที่ 3  

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.นายชาร์ม  ช านาญไพร 
2.นายเมธากุล   กล้าหาญ 
3. นายปองณภัทร  นิเวศน ์
4. นายธนพล   โสดานิล 
5.นายวีรชัย   เสงี่ยมไพศาลกิจ 
6.นายนิธิ   ตันติวิทยาพิทักษ ์
7.นายวรพล   ดิษฐเทศ 
8.นางสาวพัทธมน   นารัตท ์
9.นายจารุวิทย์   สิริพรโภคานันท ์

11 15-19 ส.ค.58 ผ่านการคัดเลือก จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ 
หว้ากอ  ครั้งที่ 32” ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย “ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า  ณ  หว้ากอ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เกียรติบัตร  ผ่านการอบรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

1.นางสาวปพิชญา   ยุทธศักดิ์วรกิจ ม.4/1 
2.นายณฐกร   หงส์หาญ  ม.4/2 

12 26 ส.ค.58 การแขํงขันตอบป๓ญหาทางวิทยาศาสตร๑ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ 2558 

เกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ของคณะวิทยาศาสตร๑  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1.นายวิษา จงกิจวรกุล  
2.นางสาวปาจรีย๑ ไชยเสน  

13 26 ส.ค.58 การแขํงขันการแขํงขันทักษะทางวิทยาศาสตร๑ปฏิบัติการ
ทางชีววิทยา  งานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ 2558 

เกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ของคณะวิทยาศาสตร๑  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1.นายธีธัช   มัลลิกะมาลย๑  
2. 2.นายอัครวินท๑ พิทยรัตน๑เสถียร  

14 26 ส.ค.58 การแขํงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ เกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ของคณะวิทยาศาสตร๑  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1.นายชมธน ฉันจรัสวิชัย  
3. 2.นายศุภกร จุฑารัตนพงศ๑  
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ผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2558   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 

ที ่ วัน   เดือน   
ป ี

รายการกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายชื่อนักเรียน 

15 9-22 ต.ค.58 การอบรมค่ายเคมีโอลิมปิก  สอวน. ค่าย 1 วุฒิบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิรายุ    ผ่องรัตนนันท์ 

16 9-22 ต.ค.58 การอบรมค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก  สอวน. ค่าย 1 วุฒิบัตรผ่านการอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนิธิ    ตันติวิทยาพิทักษ ์

17 26 ส.ค.58 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. ด.ญ.ณัฐิดา   พ่ึงความสุข 
2. ด.ญ.ปุญญพัฒน์   บุญเลิศ

วาณิชย ์
 

18 26 ส.ค.58 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ    
ทางฟิสิกส์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. นางสาวทักษพร    เรืองหิรัญวงษ ์
2. นายจารุวิทย์  สิริพรโภคานันท ์

19 26 ส.ค.58 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์   ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสศิยา    วรธ ารงผไท 

20 4  ธ.ค. 58 การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี  ครั้งที่ 7 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

1. นางสาวปภาณิน  อังกูรโชติบุตร 
2. นายจิรายุ   ผ่องรัตนนันท์ 
3. นางสาวอังคณา  รุ่งเรืองใจ 
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ที ่ วัน   เดือน   ปี รายการกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายชื่อนักเรียน 
21 8  พ.ย. 58 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดย

การปล่อยด้วยมือ)  ระดับชั้น ม. 1-3  (ทีม 2 คน)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65ปีการศึกษา 
2558 

เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 9 
 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 
 

1. ด.ญ.ชิดชนก    นามเจริญ 
2. ด.ช.ธนพล    แคล้วภัยพาล 
 

22 22 ส.ค. 58 การแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 
11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. นางสาวชนาภา   ทังสุบุตร 
2. นางสาวนพรัตน์   นุชิตประสิทธิชัย 
3. นางสาวณลักษณ์   อัศวพิภพ 
4. นายธีธัช    มัลลิกะมาลย ์
5. นายอัครวินท์    พิทยรัตน์เสถียร 
6. นายวรพล    ดิษฐเทศ 

23 16  ม.ค. 59 การแข่งขันทางวิชาการโครงการ  PHYSICS   
BATTLE  ครั้งที่ 4  

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ภาควิชาฟิสิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. นางสาวพัทธมน    นารัตท ์
2. นางสาวพรนิภา    ทองโคกสูง 
3. นายจารุวิทย์   สิริพรโภคานันท ์
4. นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ ์
5. นายธนพล   โสดานิล 
6. นายทรรศนะ   เฮ้งเจริญสุข 

24 23 ม.ค. 59 การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 10 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ภาควิชาพฤษศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. นางสาวจันธิมา   พงประเสริฐ 
2. นางสาวลัดดาภรณ์   ปานชื่น 
3. นายวิชาญ   ปานแก้ว 
4. นางสาวพรนิภา   ทองโคกสูง 
5. นางสาวจิรนันท์   กุลเพิ่มทวีรัชต ์
6. นางสาวชญากาญ    เจิมศิริ 
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ผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2558   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 
 

ที ่ วัน   เดือน   
ป ี

รายการกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด รายชื่อนักเรียน 

25 24  ม.ค.  59 การแข่งขันตอบปัญหาเคมี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. นางสาวปภาณิน  อังกูรโชติบุตร  
2. นายจิรายุ   ผ่องรัตนนันท์ 
 

26  30  ส.ค. 2558 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย วิชา
วิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน 

1. ด.ญ.ปริยากร     ป้ันเหน่ง   ม.2 
2. ดญ.ภัทรลดา   บุญประเสริฐ  ม.2 
3. นายณัฐพงศ์    ศรีวัฒนศักดิ์  ม.3 

27 30  ส.ค. 2558 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย วิชา
คณิตศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน 

1. ด.ช.ฉัตริน      หมื่นสุกแสง   ม.1 
2. นายณัฐพงศ์   ศรีวัฒนศักดิ ์   ม.3 

 

28  24  ม.ค.  59 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบได้ ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       นายณัฐพงศ์   ศรีวัฒนศักดิ์    ม.3 
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 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558  
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)  

ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  82 ทอง 9 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประคอง 
   

1. นางลัดดา  ศุภเศษสิร ิ
   

2 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  91 ทอง 9 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ 
   

1. นางลัดดา  ศุภเศษสิร ิ
   

3 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  74 เงิน 18 1. เด็กหญิงภูริดา  ธโนดมเดช 
   

1. นางลัดดา  ศุภเศษสิร ิ
   

4 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงโสมอาภา  อาสาทรงธรรม 
   

1. นางลัดดา  ศุภเศษสิร ิ
   

5 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

1. นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห์ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

6 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  73 เงิน 37 1. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

7 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  90.33 ทอง 7 1. นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์  1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
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8 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  90.2 ทอง 4 1. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

9 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  80.3 ทอง 22 1. เด็กหญิงภควด ี พวงดอกไม้ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

10 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3  81.33 ทอง 23 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองค า 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

11 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  53.7 เข้าร่วม 32 1. นางสาวฐานิดา  แสงใส 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

12 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  84.33 ทอง 14 1. นายมงคล  ด าริสินชัย 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

13 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  77.2 เงิน 16 1. เด็กชายกิตติพงษ ์ จันทรพิมล 
2. เด็กหญิงชฎารัตน ์ ไชยภักดี 
3. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
4. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย 
5. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรเเสง 
6. เด็กหญิงปัณรส  ด ารงศักดิ ์
7. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์ 
8. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า 
9. นายมงคล  ด าริสินชัย 
10. นายวรเชษฐ ์ เปียปั่น 
11. นายศุภณัฐฏ ์ โอภาสวงศ์ 
12. นายเจนวิทย ์ จันทร์ช่วง   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
2. นายสงครามชัย  กล่ินถือ
ศีล 
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14 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

1. เด็กชายกิตติพงษ ์  จันทรพิมล 
2. เด็กหญิงชฎารัตน ์ ไชยภักดี 
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์ ปิ่นแก้ว 
4. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
5. เด็กหญิงธิติพร  ธ ารงวรกุล 
6. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย 
7. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง 
8. เด็กชายนิธิโรจน ์ ไชยเนตร 
9. เด็กหญิงปภาสิน ี เต็งทอง 
10. เด็กหญิงปัณรส  ด ารงศักดิ ์
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล 
12. นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห์ 
13. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า 
14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้ 
15. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน 
16. นายมงคล  ด าริสินชัย 
17. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง 
18. นายวรเชษฐ ์ เปียปั่น 
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี 
20. นายศุภณัฐฏ ์ โอภาสวงศ์ 
21. นายเจนวิทย ์ จันทร์ช่วง 
   
 

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
2. นายสงครามชัย  กล่ินถือ
ศีล 
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15 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  85.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงกุลธิดารัตน ์ เตชะกาญจน
โรจน ์
2. นางสาวชเนษฎ์ตร ี สมประสิทธิ ์
3. เด็กชายณภัทร  หาญกล้ากุลเศรษฐ ์
4. นายณัฐวัฒน์  จิตรจินดามณี 
5. เด็กชายดิชพัทร  จันทเขต 
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ผึ่งผาย 
7. เด็กชายบวรทัต  แดงแตง 
8. เด็กหญิงปภาวรินทร ์ พรหมมา 
9. เด็กหญิงปวรลดา  วรลักษณ์กิจ 
10. เด็กหญิงพรรณรัตน ์ ออกหาญ 
11. เด็กชายภรต  พีระเสถียร 
12. เด็กชายวสุรัตน ์ สุขะศิร ิ
13. นายวีษุวัต  ศรีวรพจน ์
14. นายศักดิพงศ ์ บุญหล้า 
15. เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณเชษฐ ์
16. เด็กชายสิทธิ์ศกะ  กล้าอยู ่
17. นางสาวสุพัตรา  น้อยนารถ 
18. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ราษฎร ์
19. เด็กหญิงอรทัย  เกศนุภานนท ์
20. นางสาวอารียา  สมจิตร 
21. นางสาวแก้วกาญจน์  ถิ่นหัวเตย 
22. เด็กชายโยทิน  ทัศนอนันชัย 
   

1. นายวิม  คงภาคเพียร 
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสี
หเสน ี
3. นางลัดดา  ศุภเศษสิร ิ
4. นายธัชณัฐ  เสือค า 
5. นางสาวสุญาดา  ศิริบูร
พงศา 
6. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
7. นายธนวรรธน์  สว่างดี 
8. นางสาวชญาดา  สม
ไพบูลย์ 
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16 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.
3  

85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณรัตน ์ ออกหาญ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

17 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3  

91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

1. เด็กหญิงพรรณรัตน ์ ออกหาญ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

18 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
4-ม.6  

82.5 ทอง 19 1. นางสาวจิรัชฌา  เสนะ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

19 ศิลปะ-
นาฏศิลป ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  83 ทอง 31 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยศเรศ 
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์ุชัยยา 
3. เด็กหญิงพิชญามัย  กิจพิบูลย ์
4. เด็กหญิงสิรีธร  สงหน ู
5. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ชาลี 
6. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเงิน 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสี
หเสน ี
3. นางสาวรักตาภา  ธนาสุภ
นัย 
4. นางสาวสุภาพร  พันธ์เพ็ง 
   

20 ศิลปะ-
นาฏศิลป ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  93 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  ทองช่ืน 
2. นางสาวจิรัชญา  โตฉาย 
3. นางสาวนลัทพร  ชูชีพ 
4. นางสาวนันทนา  ชมที 
5. นางสาวรวิสรากรณ์  นุตยางกูรธนิน 
6. นางสาววรรณพร  กุศลส่ง 
7. นางสาวโชติมณี  ช่างสลัก 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสี
หเสน ี
3. นางสาวกัลยมน  สุนันท์
รัตน ์
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 
ณ ... 

ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห์ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
   

2 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  87.8 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ ์  จันทรพิมล 
2. เด็กหญิงชฎารัตน ์ ไชยภักดี 
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์ ปิ่นแก้ว 
4. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
5. เด็กหญิงธิติพร  ธ ารงวรกุล 
6. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย 
7. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง 
8. เด็กชายนิธิโรจน ์ ไชยเนตร 
9. เด็กหญิงปภาสิน ี เต็งทอง 
10. เด็กหญิงปัณรส  ด ารงศักดิ ์
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล 
12. นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห์ 
13. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า 

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
2. นายสงครามชัย  กล่ินถือศีล 
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14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้ 
15. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน 
16. นายมงคล  ด าริสินชัย 
17. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง 
18. นายวรเชษฐ ์ เปียปั่น 
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี 
20. นายศุภณัฐฏ ์ โอภาสวงศ์ 
21. นายเจนวิทย ์ จันทร์ช่วง 
   

3 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  85.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรรณรัตน ์ ออกหาญ 
   

1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

1 7-8พ.ย.58 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เด็กชายนิธิโรจน๑  ไชยเนตร ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

2 7-8พ.ย.58 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห๑ ม.4 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

3 7-8พ.ย.58 เดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3 เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง ม.3 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

4 7-8พ.ย.58 เดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.4-ม.6 นายศุภณัฏฐ๑          โอภาสวงศ๑ ม.5 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

5 7-8พ.ย.58 เดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.1-ม.3 เด็กหญิงปิยฉัตร      วัฒนสกุล ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

6 7-8พ.ย.58 เดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.4-ม.6 นางสาวธมลวรรณ    ภูํพูลเพียร ม.5 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

7 7-8พ.ย.58 เดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.1-ม.3 เด็กหญิงภควดี        พวงดอกไม๎ ม.3 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

8 7-8พ.ย.58 เดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.4-ม.6 นายเจนวิทย๑          จันทร๑ชํวง ม.6 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

9 7-8พ.ย.58 เดี่ยวซออ๎ู ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐนิช       ทองคํา ม.3 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

10 7-8พ.ย.58 เดี่ยว ซออ๎ู ม.4-ม.6 นางสาวนันทิชา       ปานอุทัย ม.4 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

11 7-8พ.ย.58 เดี่ยวซอด๎วง ม.1-ม.3 เด็กหญิงกมลพร  ทองประเสริฐ ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

12 7-8พ.ย.58 เดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุทริญาณ๑    แตงหนู ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

13 7-8พ.ย.58 เดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 นางสาวฐานิดา  แสงใส ม.4 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

14 7-8พ.ย.58 เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิราทร      ฤทธิ์โชติ ม.2 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

15 7-8พ.ย.58 เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-ม.6 นายมงคล             ดําริสินชัย ม.6 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

16 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรรณรัตน๑  ออกหาญ ม.2 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

17 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรรณรัตน๑  ออกหาญ ม.2 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

18 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงกรกวิน      ลัคนาวิพุธ ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

19 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงกรกวิน      ลัคนาวิพุธ ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

20 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เด็กหญิงจิรัชฌา      เสนะ ม.4 ทอง รองชนะเลิศ 3 สพฐ.  สพม.9   /   

21 7-8พ.ย.58 ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เด็กหญิงจิรัชฌา      เสนะ ม.4 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

22 7-8พ.ย.58 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 เด็กหญิงเกศิน ี เสนีวงศ๑ ณ อยุธยา ม.1 ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9   /   

   เด็กชายกิตติพงษ๑  จันทรพิมล ม.3        

   เด็กหญิงณัฐนิช      ทองคํา ม.3        

   เด็กหญิงชฎารัตน๑  ไชยภักด ี ม.3        

   นางสาวฐานิดา  แสงใส ม.4        

   นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห๑ ม.4        

   นางสาว นันทิชา     ปานอุทัย ม.5        

   นายมงคล             ดาํรสินิชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑          เปียป๓น่ ม.6        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

23 7-8พ.ย.58 การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎นวมผสมเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.1-ม.6  

เด็กหญิงปภาสิน ี       เต็งทอง 
เด็กหญิงพลอยพิศุทธ์ิ  หงษ๑ทอง
เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์   ปิ่นแก๎ว 

ม.1 
ม.1 
ม.1 

ทอง รองชนะเลิศ 1 สพฐ.  สพม.9 

  /   

   เด็กหญิงพนัชกร        ขวัญเตํา
เด็กหญิงพิราทร         ฤทธิโชติ 

ม.2 
ม.2 

  

     

   นางสาวศุภัชยา         วัชรธรธรรม
เด็กหญิงป๓ณรส         ดํารงศักดิ์
เด็กหญิงปิยฉัตร        วัฒนสกุล 

ม.3 
ม.3 
ม.3 

  

     

   เด็กหญิงรัชต๑ธร        หมวกรอง ม.3        

   เด็กหญิงชฎารัตน๑      ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร   สมศรีอักษรแสง ม.3        

   เด็กหญิงภควด ี    พวงดอกไม๎ ม.3        

   นายพณฤทธิ ์      โกมลสิงห๑ ม.4        

   นางสาวนันทิชา       ปานอุทัย ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ    ภูํพูลเพียร ม.5        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

24 7-8พ.ย.58 วงปี่พาทย๑ไม๎แข็งเครื่องคูํ ม.1-ม.6 เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเตํา ม.2 ทอง ชนะเลิศ  สพฐ.  สพม.9   /   

     เด็กหญิงชฎารัตน๑  ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรเเสง ม.3        

   เด็กหญิงป๓ณรส  ดํารงศักดิ ์ ม.3        

   เด็กชายกิตติพงษ๑  จันทรพิมล ม.3        

   นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห๑ ม.4        

   นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ  ภูํพูลเพียร ม.5        

   นายศุภณัฐฏ๑  โอภาสวงศ๑ ม.5        

   นายมงคล  ดําริสินชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑  เปียป๓่น ม.6        

   นายเจนวิทย๑  จันทร๑ชํวง ม.6        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

25 7-8พ.ย.58 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์  ปิ่นแก๎ว ม.1 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

   เด็กหญิงธิติพร        ธํารงวรกุล ม.1        

   เด็กชายภาสพงศ๑     มิตราเวคิน ม.1        

   เด็กชายวิชญ๑รัตน๑    สร๎อยฉวี ม.1        

   เด็กหญิงปภาสิน ี    เต็งทอง ม.1        

   เด็กหญิงพนัชกร     ขวัญเตํา ม.2        

   เด็กชายกิตติพงษ๑    จันทรพิมล ม.3        

   เด็กหญิงภควดี       พวงดอกไม๎ ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร     สมศรีอักษรแสง ม.3        

   เด็กชายนิธิโรจน๑    ไชยเนตร ม.3        

   เด็กหญิงปิยฉัตร     วัฒนสกุล ม.3        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 

หน่วยงานที่
จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

25 7-8พ.ย.58 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงป๓ณรส        ดํารงศักดิ์ ม.3 ทอง ชนะเลิศ สพฐ.  สพม.9   /   

   เด็กหญิงชฎารัตน๑     ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงรัชต๑ธร       หมวกรอง ม.3        

   นายพณฤทธิ ์         โกมลสิงห๑ ม.4        

   นายศุภณัฏฐ๑          โอภาสวงศ๑ ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ   ภูํพูลเพียร ม.5        

   นางสาวนันทิชา      ปานอุทัย ม.5        

   นายมงคล            ดําริสินชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑          เปียป๓่น ม.6        

   นายเจนวิทย๑         จันทร๑ชํวง ม.6        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

1 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห๑ ม.4 ทอง รองชนะเลิศ 2 สพฐ.  สพม.5    /  

2 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3 เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง ม.3 เงิน สพฐ.  สพม.5    /  

3 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.4-ม.6 นายศุภณัฏฐ๑          โอภาสวงศ๑ ม.5 ทอง  สพฐ.  สพม.5    /  

4 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.4-ม.6 นางสาวธมลวรรณ    ภูํพูลเพียร ม.5 ทอง  สพฐ.  สพม.5    /  

5 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.1-ม.3 เด็กหญิงภควดี        พวงดอกไม๎ ม.3 ทอง  สพฐ.  สพม.5    /  

6 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวซออ๎ู ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐนิช       ทองคํา ม.3 ทอง  สพฐ.  สพม.5    /  

7 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 นางสาวฐานิดา  แสงใส ม.4 เข๎ารํวม สพฐ.  สพม.5    /  

8 18-21ธ.ค.58 เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-ม.6 นายมงคล             ดําริสินชัย ม.6 ทอง  สพฐ.  สพม.5    /  

9 18-21ธ.ค.58 ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงพรรณรัตน๑  ออกหาญ ม.2 ทอง สพฐ.  สพม.5 

   /  

10 18-21ธ.ค.58 ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงพรรณรัตน๑  ออกหาญ ม.2 ทอง รองชนะเลิศ 2 สพฐ.  สพม.5 

   /  

11 18-21ธ.ค.58 ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

เด็กหญิงจิรัชฌา      เสนะ ม.4 ทอง  สพฐ.  สพม.5 

   /  
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

12 18-21ธ.ค.58 วงปี่พาทย๑ไม๎แข็งเครื่องคูํ ม.1-ม.6 เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเตํา ม.2 เงิน สพฐ.  สพม.5    /  

     เด็กหญิงชฎารัตน๑  ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรเเสง ม.3        

   เด็กหญิงป๓ณรส  ดํารงศักดิ ์ ม.3        

   เด็กชายกิตติพงษ๑  จันทรพิมล ม.3        

   นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห๑ ม.4        

   นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ  ภูํพูลเพียร ม.5        

   นายศุภณัฐฏ๑  โอภาสวงศ๑ ม.5        

   นายมงคล  ดําริสินชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑  เปียป๓่น ม.6        

   นายเจนวิทย๑  จันทร๑ชํวง ม.6        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

13 18-21ธ.ค.58 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์  ปิ่นแก๎ว ม.1 ทอง รองชนะเลิศ 2 สพฐ.  สพม.5    /  

   เด็กหญิงธิติพร        ธํารงวรกุล ม.1        

   เด็กชายภาสพงศ๑     มิตราเวคิน ม.1        

   เด็กชายวิชญ๑รัตน๑    สร๎อยฉวี ม.1        

   เด็กหญิงปภาสิน ี    เต็งทอง ม.1        

   เด็กหญิงพนัชกร     ขวัญเตํา ม.2        

   เด็กชายกิตติพงษ๑    จันทรพิมล ม.3        

   เด็กหญิงภควดี       พวงดอกไม๎ ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร     สมศรีอักษรแสง ม.3        

   เด็กชายนิธิโรจน๑    ไชยเนตร ม.3        

   เด็กหญิงปิยฉัตร     วัฒนสกุล ม.3        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

13 18-21ธ.ค.58 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงป๓ณรส        ดํารงศักดิ์ ม.3 ทอง รองชนะเลิศ 2 สพฐ.  สพม.5    /  

   เด็กหญิงชฎารัตน๑     ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงรัชต๑ธร       หมวกรอง ม.3        

   นายพณฤทธิ ์         โกมลสิงห๑ ม.4        

   นายศุภณัฏฐ๑          โอภาสวงศ๑ ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ   ภูํพูลเพียร ม.5        

   นางสาวนันทิชา      ปานอุทัย ม.5        

   นายมงคล            ดําริสินชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑          เปียป๓่น ม.6        

   นายเจนวิทย๑         จันทร๑ชํวง ม.6        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

1 29-31ม.ค.59 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห๑ ม.4 ทอง ชนะเลิศ  สพฐ. ศธ     / 

2 29-31ม.ค.59 ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรรณรัตน๑  ออกหาญ ม.2 ทอง สพฐ.  ศธ     / 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

3 29-31ม.ค.59 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงชัญญารัสมิ ์  ปิ่นแก๎ว ม.1 ทอง สพฐ.  ศธ     / 

   เด็กหญิงธิติพร        ธํารงวรกุล ม.1        

   เด็กชายภาสพงศ๑     มิตราเวคิน ม.1        

   เด็กชายวิชญ๑รัตน๑    สร๎อยฉวี ม.1        

   เด็กหญิงปภาสิน ี    เต็งทอง ม.1        

   เด็กหญิงพนัชกร     ขวัญเตํา ม.2        

   เด็กชายกิตติพงษ๑    จันทรพิมล ม.3        

   เด็กหญิงภควดี       พวงดอกไม๎ ม.3        

   เด็กหญิงนิชาพร     สมศรีอักษรแสง ม.3        

   เด็กชายนิธิโรจน๑    ไชยเนตร ม.3        

   เด็กหญิงปิยฉัตร     วัฒนสกุล ม.3        
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สาระดนตรี 

ปีการศึกษา 2558 

ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น ผลการแข่งขัน 
หน่วยงานที่

จัด 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

3 29-31ม.ค.59 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 เด็กหญิงป๓ณรส        ดํารงศักดิ์ ม.3 ทอง สพฐ.  ศธ     / 

   เด็กหญิงชฎารัตน๑     ไชยภักดี ม.3        

   เด็กหญิงรัชต๑ธร       หมวกรอง ม.3        

   นายพณฤทธิ ์         โกมลสิงห๑ ม.4        

   นายศุภณัฏฐ๑          โอภาสวงศ๑ ม.5        

   นางสาวธมลวรรณ   ภูํพูลเพียร ม.5        

   นางสาวนันทิชา      ปานอุทัย ม.5        

   นายมงคล            ดําริสินชัย ม.6        

   นายวรเชษฐ๑          เปียป๓่น ม.6        

   นายเจนวิทย๑         จันทร๑ชํวง ม.6        

 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

3 10 ธ.ค. 58 

แขํงขันตอบป๓ญหา
คณิตศาสตร๑ 

งานเกษตรกําแพงแสน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 
1. เด็กชายณัฐพงศ๑  ศรีวัฒนศักดิ์ 
2. เด็กหญิงปริยากร  ป๓้นเหนํง 
1. นายกันตพัฒน๑  ปาละวัฒน๑ 
2. นายวิษา  จงกิจวรกุล 

 
ม.3/9 
ม.2/1 
ม.6/1 
ม.6/1 

 

คณะศึกษาศาสตร๑ 

และพัฒนศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 
 

เข้าร่วมโครงการ 
 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

     

 
 
 
 
 
 

4 
 

12 ม.ค. 59 
 

โครงการประเมินและพัฒนาสูํ
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร๑ 

 

1. เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง 

2. นายณัฐพงศ๑  ศรีวัฒนศักดิ์ 
 

 

ม.1/1 

ม.3/9 

สถาบันสํงเสริมวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี รํวมมือกับ 

ธนาคารออมสิน 
รางวัลชมเชย       
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31 ม.ค. 59  
อันดับที่  1 – 21 
ระดับ เหรียญทอง 
อันดับที่ 22 – 41 
ระดับ เหรียญเงิน 
อันดับที่ 42 – 61 
ระดับ เหรียญทองแดง 

/ 

 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 นางสาวกนกพร  พิริยะวิศรุต 
2 เด็กชายคณัชพงษ๑  เพิงมาก 
3 เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธุ๑ 
4 นายจุงกร  จงกิจวรกุล 
5 เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง 
6 เด็กชายชยางกูร  สอนเสนา 
7 นายณัฐพงศ๑  ศรีวัฒนศักดิ์ 
8 เด็กชายณัฐภาส  ศิระวัฒนชัย 
9 เด็กชายธนดล  เมฆสั้น 
10 เด็กชายธนพล  แคล๎วภัยพาล 
11 เด็กหญิงธันยามนต๑  กัว 
12 นายธีระธร  ถาวรธนบุตร 
13 เด็กหญิงปริยากร  ป๓้นเหนํง 
14 เด็กชายปวเรศ  ศรีปิยะรัตนกุล 
15 นางสาวปุญญพัฒน๑  บุญเลิศวาณิชย๑ 
16 เด็กหญิงภคพร  เอ้ือสถาพรกิจ 
17 เด็กหญิงศิริทรา  กิตติบวร 
18 นายอภิคุณ  วิวรรธนาภิรักษ๑ 
19 เด็กหญิงอภิสรา  เลขาลาวัณย๑ 
20 เด็กหญิงอัจฉรา  พงศ๑ภพไพบูรย๑ 

 

     

 

 

การสอบแขํงขันทางวิชาการ  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจําปี พ.ศ. 2559 
วิชา คณิตศาสตร๑ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

   

21 เด็กหญิงเหมวรรณ  เหตานุรักษ๑ 
22 เด็กหญิงกวินทรา  กงทองลักษณ๑ 
23 เด็กชายกันตินันท๑  คุณะศักดิ์พาณิชย๑ 
24 นางสาวชลิดา  ศักดาสุคนธ๑ 
25 เด็กชายชาติศิริ  ณ ศรีโต 
26 เด็กหญิงชิดชนก  นามเจริญ 
27 เด็กชายณภัค  ชั้นประเสริฐ 
28 นายณภัทร  เล็กทิมทอง 
29 เด็กชายณัฐนนท๑  รอดสําองค๑ 
30 นายณัฐวี  เกิงฝาก 
31 เด็กหญิงธนภรณ๑  เกียรติรัศมี 
32 เด็กหญิงธารใส  ภาคภูมิ 
33 เด็กหญิงบุษดี  ดอกบัวบาน 
34 เด็กชายปุณยวีร๑  เลิศพงศ๑เกษม 
35 เด็กหญิงพรพรรณ  สดใส 
36 เด็กหญิงพิชญารี  ยะร ี
37 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร๑แสงใส 
38 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศิริประเสริฐสุข 
39 นายภูษิต  สินลือนาม 
40 นางสาวลักษมี  มั่นวงษ๑ 

        

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุํม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

   

41 เด็กหญิงศรสววรค๑  ภูล๎นแก๎ว 
42 เด็กหญิงกรกนก  โครกศรี 
43 เด็กหญิงหรองหทัย  ลดาสวรรค๑ 
44 นางสาวจิตชญา  ทองเอกรัตน๑ 
45 เด็กหญิงชัญญานุช  สุวัฒน๑แก๎ว 
46 เด็กชายณภัทร๑พล  นาคกัน 
47 นายธณพล  สัตยากุล 
48 เด็กชายธีธัช  ศิริบรรณพิทักษ๑ 
49 เด็กชายบวรทัต  แดงแตง 
50 เด็กชายบวรวิชญ๑  สาราพฤษ 
51 เด็กชายปภาวิน  สิมะเสถียร 
52 นายพงษ๑พันธ๑  อินท๑เจริญ 
53 นางสาวพราววดี  ไชยขาว 
54 นางสาวพลอยชมพู  รื่นเริงใจ 
55 เด็กหญิงพัชรีญา  สุขสําราญ 
56 เด็กหญิงมนัสพร  งามแสงรุํงสาโรจน๑ 
57 เด็กหญิงฤดีมาส  กุลศลกู๎เกียรติ 
58 เด็กหญิงวีรยา  เขตสูงเนิน 
59 เด็กหญิงศิริมณฑล  อินศิริ 
60 นายสัญญพงษ๑  วิสุทธิพันท๑ 
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61 เด็กชายสุธีรภัทร๑  บุญรัตน๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สรุปจ านวนเหรียญรางวัลกีฬาและกรีฑา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์ ครั้งท่ี 16” 

ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

 
ที ่ ประเภทกีฬา/กรีฑา เหรียญรางวัล หมายเหตุ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
1. ฟุตบอล - - -  
2.  ฟุตซอล - - 1  
3. บาสเกตบอล (ชาย) - - 1  
 บาสเกตบอล (หญิง) - - 1  

4. วอลเล่ย์บอล (ชาย) - - -  
 วอลเล่ย์บอล (หญิง) - - -  

5. เซปัคตะกร้อ - - -  
6. เทเบิลเทนนิส 2 2 -  
7. เทนนิส 1 - -  
8. แบดมินตัน 5 - -  
 เปตอง - - 2  

9. เปตอง (ผู้บริหารและครู) - 1 -  
 กอลฟ์ 2 - -  

10. กอล์ฟ (ครู) 1 - -  
11.  กรีฑา - - -  
12. วู้ดบอล - - -  
13. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 1 - -  
14. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ - 1 -  
15. วงดนตรีสตริง - -   
16. ทัศนศิลป์ 6 10 -  

 รวม     
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บัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทัศนศิลป์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การแข่งขันกีฬา “ กาญจนาเกมส์ ครั้งท่ี 16 ” ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น รางวัล ประเภท 
1. เด็กชายไรวินท๑  สุบัน ม.4/8 เหรียญทอง สีโปสเตอร๑ ม.ปลาย 
   เหรียญเงิน ลายเส๎น ม.ปลาย 
   เหรียญเงิน  ภาพไทยเอกรงค๑ ม.ปลาย 
   เหรียญเงิน สีน้ํา ม.ปลาย 

2. เด็กหญิงพรธีรา พุทธสอน ม.2/5   
3. เด็กชายสิงหา  ภัทรสารโสภณ ม.4/2 เหรียญทอง สีน้ํา ม.ปลาย 
   เหรียญทอง ภาพไทยเอกรงค๑ ม.ปลาย 
   เหรียญเงิน  ลายเส๎น  ม.ปลาย 

4. เด็กชายกานต๑กฤนัย วงษ๑ประคอง ม.2/5 เหรียญเงิน ภาพไทยเอกรงค๑ ม.ต๎น 
   เหรียญเงิน สีโปสเตอร๑ ม.ต๎น 
   เหรียญเงิน สีน้ํา ม.ต๎น 

5. เด็กหญิงบุตษยาพร  ทองปรางค๑ ม.4/1 เหรียญทอง ลายเส๎น ม.ปลาย 
6. นายปิยทัศน๑ รูปเลขา ม.4/6 เหรียญเงิน สีน้ํา ม.ปลาย 
7. เด็กชายภาสกร เรืองมัจฉา ม.3/8 เหรียญทอง สีน้ํา ม.ต๎น 
8. เด็กหญิงชวัลญา ทรัพย๑แก๎ว ม.1/9 เหรียญเงิน สีน้ํา ม.ต๎น 
9. เด็กหญิงกชกร รัตนเวชสิทธิ ม.1/9   
10. เด็กหญิงชวัลนุช ทรัพย๑แก๎ว ม.1/9 เหรียญเงิน สีน้ํา ม.ต๎น 
11. เด็กหญิงโสมอาภา อาสาทรงธรรม ม.2/1 เหรียญทอง ลายเส๎น ม.ต๎น 



159 
 

 

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและสายสะพายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร นักเรียนที่
ได้รับรางวัลสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 
1 นายสุเกียรติ สังวาลเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ชาย 
2 นางสาวสศิยา  วรธํารงผไท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง 

 
นักเรียนที่ได้รับสายสะพายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 
1 นายเพลาภัทร  จันทร๑วงค๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ชาย 
2 เด็กหญิงพรทิพา  ชะเอมสินธุ๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น หญิง 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 
1 นายวิษา  จงกิจวรกุล   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
2 นางสาววิชชุดา  แจ๎งด ี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง 
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คณะผู้จัดท า 
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์  ประธาน 
2. นายชัชวัสส๑  วกสุดจิต  กรรมการ  
3. นางอ่ิมใจ   ดีไสว   กรรมการ  
4. นางศรีสกุล  วิบูลย๑วงศรี  กรรมการ  
5. นางลูกจันทร๑  ภูวัฒนานนท๑  กรรมการ  
6. วําที่ร๎อยตรีหญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ  กรรมการ  
7. นายถิรายุ   ใหญํเจริญยิ่ง  กรรมการ  
8. นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ๑  กรรมการ 
9. นายดนัย   สุดจิตจูล  กรรมการ  
10. นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม   กรรมการ  
11. นางสาวชญาดา  ฟองนวล  กรรมการ 
12. นางสาวจุฬารักษ๑  โคตรจักร๑  กรรมการ  
13. นางสาวสุนิศา  แก๎วคํา   กรรมการ  
14. นางสาวสุวดี  แสงจันทร๑  กรรมการ  
15. นางสุธาทิพย๑  ผลไสว   กรรมการและเลขานุการ  
16. นางสาวธนพร  แสงมณี   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
 
 
 


