
 

 

 

ค ำน ำ 
 สำรสนเทศมีบทบำทส ำคัญต่อมนุษย์มำกขึ้น  ครูและบุคลำกรของโรงเรียนจ ำเป็นต้องใช้สำรสนเทศใน
กำรพัฒนำงำนเพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  ซ่ึงในสังคมปัจจุบันสำรสนเทศมีควำม
ซับซ้อนและหลำยรูปแบบ  เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรเข้ำถึงสำรสนเทศต้องใช้ควำมรู้
และทักษะเฉพำะด้ำนมำกยิ่งขึ้น 

 สำรสนเทศโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ฉบับนี้  ได้มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำย / 
งำน / กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในด้ำนที่เกี่ยวกับผลส ำเร็จจำกกำรจัดกำรศึกษำ  กำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร  กำรจ ำแนกข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำแนกนักเรียนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำวำงแผนและปรับปรุงทำงด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

 ขอขอบคุณคณะครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และนักเรียน  ที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเก็บข้อมูลจน
สำมำรถท ำให้สำรสนเทศโรงเรียนสบปรำบพิทยำคมเล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 หวังว่ำสำรสสนเทศโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ
ครูและผู้ท่ีสนใจ  หำกมีข้อเสนอแนะอันจะท ำให้สำรสนเทศฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  ทำงโรงเรียนยินดีที่
จะรับข้อเสนอนั้น  เพื่อปรับปรุงสำรสนเทศโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม  ให้สมบูรณ์และมีคุณค่ำมำกยิ่งข้ึนใน
โอกำสต่อไป 
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ประวัติโรงเรียน 
        โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเดิมชื่อโรงเรียนสบปราบวิทยา กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๑๔   และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๓๗  ให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น  โรงเรียนสบปรำบพิทยำคม    ใช้อักษรย่อว่า  ส.พ. 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา  เริ่มเปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๑๔  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  ต. สบปราบ อ.สบ
ปราบ  ระหว่าง  กม.  ๕๕๒ - ๕๕๓  ถนนพหลโยธิน   อยู่ห่างจากตัวอ าเภอสบปราบ  ๓  กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัด  ๔๗  กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๓๗  ไร่  ๒  งาน  ๓๖  ตารางวา 
 พ.ศ.  ๒๕๒๖  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.๒)  รุ่นที่ ๒  
ได้รับงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลังโรงฝึกงาน ๑  หลัง  บ้านพักครูแฝด ๑ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กรมสามัญศึกษา   ( ค.อมต.สศ ) 
 พ.ศ.  ๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท  (มพช. ) 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๔   โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๖   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เพ่ือพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบในแต่ละอ าเภอ  

ปีการศึกษา ๒๕๔๗   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๑๘๕ คน  จัดเป็น  ๒๙  ห้องเรียน มีครู รวม ๕๒ คน  
เป็นชาย ๒๓ คน  หญิง  ๒๙  คน  อัตราจ้าง  ๕ คน นักการภารโรง  ๒  คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๑๖๙ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๒ คน เป็น
ชาย  ๒๓ คน หญิง  ๒๙  คน  อัตราจ้าง  ๘ คน  นักการภารโรง  ๒  คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน  

ปีการศึกษา ๒๕๔๙   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๑๙๖ คน  จัดเป็น ๓๒ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๒ คน เป็น
ชาย  ๒๓ คน หญิง  ๒๙  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๒ คน  นักการภารโรง ๒ คน พนักงานขับ
รถยนต์  ๑ คน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๐   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๑๒๖ คน  จัดเป็น ๓๑ ห้องเรียน  มีครูรวม ๔๙ คน เป็น
ชาย  ๒๒ คน หญิง  ๒๗  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๓  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕  คน  นักการภาร
โรง  ๒  คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๑   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๙๗ คน  จัดเป็น ๓๒ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๐ คน เป็น
ชาย  ๒๒ คน หญิง  ๒๘  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๓  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๕  คน  นักการภาร
โรง  ๒  คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๖๒ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๑ คน เป็น
ชาย  ๒๑ คน หญิง  ๓๐  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๕  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๔  คน  นักการภาร
โรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๓   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๔๗ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๐  คน 
เป็นชาย  ๑๙ คน หญิง  ๓๑  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๗  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๘๒ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๕  คน 
เป็นชาย  ๒๑ คน หญิง  ๓๔  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๗  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๘  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕   มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๘๐ คน  จัดเป็น ๓๑ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๐  คน 
เป็นชาย  ๑๘ คน หญิง  ๓๒ คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๘ คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑,๐๕๔ คน  จัดเป็น  ๓๑  ห้องเรียน  มีครูรวม  ๕๔  คน  
เป็นชาย  ๑๙  คน  เป็นหญิง  ๓๕  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๘  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๑ คน  จัดเป็น  ๓๑  ห้องเรียน  มีครูรวม  ๖๐  คน  
เป็นชาย  ๑๘  คน  เป็นหญิง  ๓๒  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๙  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ๑ คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๙๓๔  คน  จัดเป็น ๓๐  ห้องเรียน มีครูรวม ๕๑  คน  เป็น
ชาย ๑๗ คน หญิง  ๓๔  คน  เจ้าพนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๗  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๘  คน  นักการภาร
โรง  ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๘๖๔  คน  จัดเป็น ๒๙  ห้องเรียน มีครูรวม ๕๑  คน  เป็น
ชาย ๑๘ คน หญิง  ๓๓  คน  เจ้าพนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๘  คน  นักการ
ภารโรง  ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
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ที่ตั้งและผังกำรเดินทำง 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่  ๔๐ หมู่   ๑๕   ถนนพหลโยธิน   ต าบลสบปราบ   จังหวัดล าปาง    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕ จังหวัดล าปาง  โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๙-๖๑๖๑  โทรสาร ๐-๕๔๒๙-
๖๒๖๓ 
 
 
 
 

แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา 

 
 
  
 
 

 
                                                                                                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ล  ำปำง                                                    ถนนพหลโยธิน                                                                  กรุงเทพฯ 

ท่ีวำ่กำร 
อ ำเภอสบปรำบ 

บำ้น 
หล่ำยฮ่องปุ๊  

โรงพยำบำล 
สบปรำบ 

สถำนีต ำรวจภูธร
อ ำเภอสบปรำบ 

วดั 
ชยัศรีถูมิ 

โรงเรียน 
สบปรำบพิทยำคม 
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สภำพกำรบริหำรและกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 โครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 
      

 
 

              
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
สบปรำบพิทยำคม 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
สบปรำบพิทยำคม 

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

๑.งานธุรการ 
๒.งานพัฒนาหลักสูตร 
๓.งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
๔ .งานกิ จก รรมพั ฒ น า
ผู้เรียน 
๕.งานทะเบียน 
๖.งานวัดผล 
๗.งานแนะแนว 
๘ .งานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา 
๙.งานนิเทศการศึกษา 
๑๐.งานศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 
๑ ๑ .ง า น ส ถ า น ศึ ก ษ า
พอเพียง 
๑๒.งานส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
๑๓.งานห้องสมุด 
๑๔.งานนักเรียนเรียนร่วม 

๑๕.งาน ICT 
๑๖ .งานซ่อม เสริมสอน
แทน 
 

๑.งานธุรการ 
๒.งานการเงินและบัญชี 
๓.งานพัสดุ 
๔.งานนโยบายและแผน 
๕.งานควบคุมภายใน 
๖.งานธนาคารโรงเรียน 
๗ .ง า น ร ะ ด ม ท รั พ ย์ เพื่ อ
การศึกษา 
๘.งานสวัสดิการ 
๙.งานยานพาหนะ 
 

๑.งานธุรการ 
๒ .งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓ .งานพัฒนาบุคคลากร
และอัตราก าลัง 
๔ .ง า น ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข
พฤติกรรม 
๕.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๖.งานวินัยและรักษาวินัย 
๗.งานกิจการนักเรียน 

๑.งานธุรการ 
๒.งานสารบรรณโรงเรียน 
๓.งานประชาสัมพันธ์ 
๔.งานสาธารณูปโภค 
๕.งานโภชนาการ 
๖.งานสารสนเทศ 
๗.งานอนามัย 
๘.งานสหกรณ์ 
๙.งานโสตทัศนศึกษา 
๑๐.งานอาคารสถานท่ี 
๑๑.งานสิ่งแวดล้อม 
๑๒.งานชุมชนสัมพันธ์ 

ชมรมศษิย์เก่ำโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 

สมำคมผู้ปกครองและครู 
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ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 

  

ชื่อผู้บริหำร ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

นายวิวัฒน์  วัฒนบุตร ๒๕๑๓  - ๒๕๑๔ 

นายสุพัฒน์  นิรมิตเจียรพันธุ์ ๒๕๑๔ – ๒๕๒๘ 

นางสว่าง  ค าลือ ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕ 

นายอาณัติ   เถียรประภากุล ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 

นายบัณฑิต  พิบูรสุรการ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓ 

นายทั่น  ตากัน ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 

นายประยุทธ์  ฤทธิ์จิตเพียร ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ 

นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

นายธรณินทร์  เมฆศิริ ๒๕๕๓ -๒๕๕๕ 

นางสมจิตร  ดาวสุด ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖ 

นายสายัณห์  พรมใส ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

 

แนวกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 
 เอกลักษณ์    เข้าวัดทุกวันพระ 
 อัตลักษณ์    มีทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน 

 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมุ่งสู่มาตรฐานสากล  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม  น้อมน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
       พันธกิจ 

          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ใน   
              สังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
     ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
       ๔. พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นมืออาชีพ 
          ๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

5 



 

 

     เป้ำประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๓. ผู้เรียนล้ าหน้าทางความคิด 
๔. ผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
๕. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๗. ครูสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๘. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเป็นไทย 
๙. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชนสามารถด ารงตนอย่างมีความสุข 
๑๐. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
๑๑. ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑๒. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
๑๓.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 ประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพหลากหลาย 
๔.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระบบ 
๕.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาหลักธรร

มาภิบาล   
     เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙)  ดังนี้ 
๑)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด   ๑,๘๐๐     คน 

      ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น              ๘๖๔     คน 
         จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน    
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
                 เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.๑ ๕ ๗๔ ๘๖ ๑๖๐ ๓๒ 
ม.๒ ๕ ๑๐๖ ๖๖ ๑๗๒ ๓๔ 

ม.๓ ๕ ๖๙ ๗๖ ๑๔๕ ๒๙ 

รวม ม.ต้น ๑๕ ๒๔๙ ๒๒๘ ๔๗๗ ๓๒ 
ม.๔ ๔ ๕๓ ๗๒ ๑๒๕ ๒๕ 

ม.๕ ๕ ๔๗ ๖๘ ๑๑๕ ๓๐ 

ม.๖ ๕ ๗๓ ๗๔ ๑๔๗ ๓๔ 

รวม ม.ปลำย ๑๔ ๑๗๓ ๒๑๔ ๓๘๗ ๓๐ 
รวมทั้งหมด ๒๙ ๔๒๒ ๔๔๒ ๘๖๔ ๓๐ 
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ข้อมูลครูและบุคคลำกร 
ครูประจ ำกำร 

 

ที ่
ชื่อ – ชื่อ

สกุล 
อำยุ 

อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด /
สำขำ 

วุฒิป.ตรี/
วิชำเอก 

สอน
วิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่สอน/
สัปดำ

ห์ 

จ ำนวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่ได้รับ 
กำร

พัฒนำ
/ปี 

๑ นายสายณัห์   
พรมใส 

๕๖ ๓๗ ผอ.ช านาญการ ศ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ศษ.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

- -  

๒ นายศานติกรศิ์  
วงค์เขียว 

๔๓ ๑๓ รองผอ.ช านาญ 
การพิเศษ 

กศ.ม.
หลักสตูรและ
การสอน 

ค.บ.ภาษาไทย - -  

๓ นายเธวิญ     
เย็นใจ 

๓๙ ๑๓ รองผอ.ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

- -  

๔ นายคงฤทธิ์    
กสิชีวิน 

๕๓ ๒๘ ครูช านาญการ กศม.
ภาษาอังกฤษ 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๖ 

๒๔  

๕ นายสมบตัิ     
อัศวะสัย 

๔๔ ๒๒ ครูช านาญการ ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ช่างเชื่อม
โลหะ  
ม.๒,๓,๖ 

๑๙  

๖ นายภูมสิิทธ์ิ 
กุสสลานุภาพ 

๔๖ ๒๗ ครูช านาญการ ศศ.บ.
บรรณารักษ์ 

ศศ.บ.
บรรณารักษ์ 

สุขและพล
ศึกษา ม.๒ 

๒๕  

๗ นายรุ่งโรจน์    
วรรณาการ   

๕๑ ๓๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

การงาน
อาชีพ ม.
๒,๖ 

๒๔  

๘ นายมนตรี 
โกศลบณัฑิต
กูล 

๕๓ ๒๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ช่างไฟฟ้า  
ม.๔-๖ 

๒๓  

๙ นายพันธ ์     
เหลาพล 

๕๕ ๒๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ. พลศึกษา ค.บ. พลศึกษา สุขและพล
ศึกษา 
 
  

๒๕  
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๑๐ นายราเชนทร์   
ปาละจะเร 

๔๖ ๒๒ ครูช านาญการ ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๓ 

๒๒  

๑๑ นายสุระกิตย์    
จันต๊ะวงศ์  

๔๕ ๒๒ ครูช านาญการ ค.บ.
คอมพิวเตอร ์

ค.บ.
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเต
อร์ ม.๑,๒ 

๒๗  

๑๒ นายธนกฤษ   
มากบุญ 

๔๔ ๒๑ ครูช านาญการ กษ.ม.
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาส
ตร์ ม.๑ 

๒๖  

๑๓ นายไพรตัน์    
อินทรโยธา 

๕๗ ๓๓ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงาน
อาชีพ ม.
๓,๕ 

๒๑  

๑๔ นายสมเกียรติ 
ขาวสมบูรณ ์

๕๑ ๓๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม.ส่งเสริม
การเกษตร 

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

การงาน
อาชีพ ม.๑ 

๒๕  

๑๕ นายอนุชิต   
แสงศิริรตัน ์

๔๒ ๑๑ ครูช านาญการ กษ.ม.การ
บริหารพล
ศึกษา 

คบ.พลศึกษา สุขและพล
ศึกษา ม.
๔,๖ 

๒๓  

๑๖ นายสราวุฒิ     
ค าวัน 

๕๑ ๕ ครู กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 

คบ.พลศึกษา สุขและพล
ศึกษา ม.๕ 

๑๔  

๑๗ นายศิริวัฒน์     
ละค าปา 

๓๘ ๑๔ ครูช านาญการ คบ.
ภาษาอังกฤษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๒,๖ 

๒๒  

๑๘ นางพวงเพชร   
สุริยุทธ 

๕๗ ๓๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
บรรณารักษ์ 

คบ. 
บรรณารักษ์ 

ห้องสมุด 
ม.๑ 

๑๙  

๑๙ นางสาวชล
ลดา  สภุากาว ี

๕๒ ๓๐ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม.
สิ่งแวดล้อม 

คบ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาส
ตร์ ม.๓ 

๒๒  

๒๐ นางพยอม       
ศิริบุญ  

๕๓ ๒๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.
คณิตศาสตร ์

คบ.
คณิตศาสตร ์

คณิต-
ศาสตร ์
 ม.๕ 

๒๕  

๒๑ นางธมลพรรณ์   
ยอดค า 

๕๐ ๒๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 
 

ศษ.บ.คห
กรรม 

การงาน
อาชีพ  
ม.๓,๔ 
 
 
 

๒๓  
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๒๒ นางผ่องพรรณ    
ศรีตา 

๕๗ ๒๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ.
เกษตรศาสตร ์

คบ.
เกษตรศาสตร ์

สังคม
ศึกษา  
ม.๑ 
ประวัติศา
สตร ์
 ม.๑ 

๒๙  

๒๓ นางสายทิพย์   
วรรณาการ 

๕๑ ๒๙ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.
ภาษาไทย 

ศศ.บ.
ภาษาไทย 

ภาษาไทย  
ม.๓ ม.๖ 

๒๔  

๒๔ นางธัญสุตา    
ณ ล าปาง 

๔๒ ๒๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.จิตวิทยา
แนะแนว 

คบ.
คอมพิวเตอร ์

การเขียน
โปรแกรม 
ม.๔,๖ 

๑๗  

๒๕ นางสาวสุพศิ 
แก้วบุญเรือง 

๔๖ ๒๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.ฟิสิกส์ ค บ .
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
 

ฟิกสิกส์ ม.
๔ ,๖ 

๒๓  

๒๖ นางพรทิพา      
ผันผาย 

๕๓ ๒๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค บ . สั ง ค ม
ศึกษา 

ค บ . สั ง ค ม
ศึกษา 

สั ง ค ม
ศึกษา  
ม.๓ 
ประวัติศา
สตร์  
ม.๓ 

๒๗  

๒๗ นางแสงจันทร์  
โกมลเมนะ 

๕๐ ๑๙ ครูช านาญการ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๔,๕ 

๒๓  

๒๘ นางโสภติ       
ติ๊บกันเงิน 

๔๙ ๒๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๕ 

๒๒  

๒๙ นางเมธาวี    
ขาวสมบูรณ ์

๕๔ ๓๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.การ
จัดการทั่วไป 

ศศ.บ.การ
จัดการทั่วไป 

ก า ร ง า น
อาชีพ  ม .
๑-๒ 

๒๖  

๓๐ นางอังค์สุมา
ริน ปาละจะเร 

๔๕ ๒๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
ทางการศึกษา 

คบ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาส
ตร์ ม.๑ 
โลก ดารา
ศาสตร์  
ม.๖  

๒๔  

๓๑ นางสาว
ละเอียด 
ทะนันชัย 

๕๑ ๒๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 

ค.บ.ดนตร ี ศิลปะ   
ม.๑,๔ 

๒๒  
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๓๒ นางสาวทัศนีย์      
ลินพล 
 

๕๐ ๒๒ ครูช านาญการ กศ.ม.
ภาษาไทย 

คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑ 

๒๔  

๓๔ นางสาวพัชริ
นทร์ อิน
สะอาด 

๓๘ ๑๗ ครูช านาญการ กศ.ม.
คณิตศาสตร ์

คบ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาส
ตร์ ม.๓ 

๒๘  

๓๕ นางสาวสมกร    
เขื่อนแก้ว  

๕๔ ๒๔ ครูช านาญการ คบ.ภาษาไทย คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๔ ,ม.๖ 

๒๓  

๓๖ นางสาวมธุร
ดา   ท่าช้าง 

๓๑ ๕ ครู ศษบ.
ภาษาไทย 

ศษบ.
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ , ม.๕  

๒๖  

๓๗ นางสาวอัง
สุนีย์ สุวรรณ
ชัย 

๓๑ ๕ ครู ศษบ.
วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

ศษบ.
วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

เคมี ม.๕ , 
๖ 

๒๗  

๓๘ นางสาวกัณห์
ญาวีพ์ คงศรี
น่าน 

๓๕ ๕ ครู กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 

ศศ.บ.
รัฐศาสตร ์

ประวัติศา
สตร์ ม.๔ 
สั ง ค ม
ศึกษา ม.๖ 

๒๘  

๓๙ นางพราวพร     
ปันตา 

๔๙ ๑๒ ครูช านาญการ คบ.สังคม
ศึกษา 

คบ.สังคม
ศึกษา 

สั ง ค ม
ศึกษา  ม.
๒ 
ประวัติศา
สตร์ ม.๒ 

๒๙  

๔๐ นางสุภาพร      
เจริญผล 

๓๖ ๑๐ ครูช านาญการ กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 

ศศ.บ.สังคม
วิทยา 
และ
มานุษยวิทยา 

สั ง ค ม
ศึกษา ม .
๔,๕ 
ประวัติศา
สตร์ ม.๕ 

๒๕  

๔๑ นางสุวิมล          
พวงสุยะ 

๓๖ ๑๐ ครูช านาญการ คบ.
คอมพิวเตอร ์

คบ.
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเต
อร์  ม.๓,๕ 

๒๒  

๔๒ นางสาวอ า
พันธ์   ชุ่มเช้ือ 

๔๐ ๑๐ ครูช านาญการ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังก
ฤษ ม.๒,๕ 

๒๕  

๔๓ นางสาวกิตติ
ยา  แก้วสิงห ์

๓๐ 
 

๘ ครู วทบ.
คณิตศาสตร ์

วทบ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาส
ตร์  ม.๖ 

๒๕  

๔๔ นางสาวนลิน
รัตน์ อิมิวัฒน ์

๓๒ ๓ ครู คบ.จิตวิทยา
และการแนะ
แนว 
 

คบ.จิตวิทยา
และการแนะ
แนว 

แนะแน ว 
ม.๑,๓,๖ 

๒๓  
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๔๕ นางสาวปิย
รัตน์  ท้ายตื้อ 
 
 

๓๗ ๗ ครู ค.บ.เคม ี ค.บ.เคม ี วิทยาศาส
ตร์ ม.๑ 
สาร 

๒๙  

๔๖ นางนงนุช  
ชัยนันตา 

๓๖ ๑๑ ครูช านาญการ ค.บ.  
คณิตศาสตร ์

ค.บ.  
คณิตศาสตร ์

คณิตศาส
ตร์  ม.๒ 

๒๘  

๔๗ นางสาวพัชรา
พร  จามร ี

๒๘ ๓ ครู วท.บ.ชีวเคมี
และชีวเคมี
เทคโนโลย ี

วท.บ.ชีวเคมี
และชีวเคมี
เทคโนโลย ี

ชี ว วิ ท ย า 
ม.๕ ,๖ 

๓๑  

๔๘ นางสาวดารณุี   
ค านวล 

๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ.ดนตรี
ศึกษา 

ค.บ.ดนตรี
ศึกษา 

ศิลปะ ม .
๒,๓,๕ 

๒๘  

๔๙ นางสาวศิริ
นภา   
อาลัยมิตร 

๓๑ ๓ ครู กศ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ค.บ.ภาษาจีน ภาษาจี น 
ม.๔-๖ 

๒๑  

๕๐ นางสาว
ปาณิสรา   
ใจเรือน 

๓๓ ๙ ครูช านาญการ กศ.ม.
ภาษาไทย 

คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๔,๕ 

๒๓  

 
 
 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     ๔๘  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๘๔ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด     ๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๑๖ 
 จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย  ๕๖  ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
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ครูอัตรำจ้ำง  
 

 ที ่ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห์ 

จ้างด้วย
เงิน 

๑ นางสาวกมลทิพย์  
สุริลาวงค ์

๒๙ ๑ คบ.
คณิตศาสต
ร ์

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ม.๔ ๒๖ 

พนักงาน
ราชการ 

๒ นายสุทัศน์    ไชย
มูลเงิน 

๓๘ ๖ นบ.
นิติศาสตร์ 

นิติศาสตร์ สังคมศึกษา 
ม.๔-๖  

๒๔ สพม.๓๕ 

๔ น า ง ธ น ภ ร ณ์    
จันต๊ะวงศ ์

๔๒ ๔ ศศ.บ.คห
กรรม 

คหกรรม พ่ีเลี่ยงเด็ก
นักเรียนเรียน
ร่วม 

 สพม.๓๕ 

๕ นางสาวกมลภัทร  
ประดาอินทร์ 

๒๔ ๑ คบ.
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.
๒,๔  

๒๘ งบ
โรงเรียน 

๖ น า ง ส า ว เม ธ า วี    
เป็นใย 

๒๘ ๔ คบ.
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๒-
๖ 

๒๓ งบ
โรงเรียน 

๘ นายณัฐพงษ์  เรือน
ปานันท์ 

๒๙ ๔ ค.บ.พละ
ศึกษา 

พละศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ม.
๑ 

๒๕ งบ
โรงเรียน 

๙ นางสาวภรณิ การ์  
แก้วค าน้อย 

๒๔ ๑ ค.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  ม.๔ 
แรงและการ
เคลื่อนที่  ม.๕  
พลังงาน  ม.๖ 

๒๗ งบ
โรงเรียน 

๑๐ นางสาวขวัญชนก  
ผัดสุรินทร์ 

๒๖ ๒ ค . บ .
ชีววิทยา 

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.๒ 

๒๖ งบ
โรงเรียน 

๑๑ นายศักรินทร์  สืบ
สอน 

๒๖ ๒ ค . บ .
ศิลปศึกษา 

ศิลปศึกษา ศิ ล ป ะ  ม .
๒,๓,๖ 

๒๔ งบ
โรงเรียน 

๑๒ Miss  Sharon ๓๖ ๙ B.A.  ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๔ 

๑๕ งบ
โรงเรียน 

๑๓ Mr.Neal ๖๓ ๖ B.A.  ภาษาอังกฤษ  ๑๖ โรงเรียน 
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จ ำนวนบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
ผู้บริหำร ๑ 
ครูผู้สอน ๔๙ 
พนักงำนรำชกำร ๑ 
ครูอัตรำจ้ำง ๕ 
เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ ๗ 
รวม ๖๓ 

1%

78%

2%
8%

11%

      

         

         

             

            

                

 
 
จ ำแนกตำมกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 
ปริญญำโท ๓๖ 
ปริญญำตรี ๒๕ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ๒ 

 

56%
41%

3%

      

        

         

                 

 



 

 

 
สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู  
๑ คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ 
บริหำรกำรศึกษำ ๑ - 
คณิตศำสตร์ ๖ ๒๐ 
วิทยำศำสตร์ ๗ ๒๒ 
ภำษำไทย ๖ ๒๐ 
ภำษำอังกฤษ ๗ ๒๓ 
สังคมศึกษำ ๖ ๒๕ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑๐ ๒๐ 
พลศึกษำและสุขศึกษำ ๖ ๑๘ 
ดนตรีศึกษำและศิลปศึกษำ ๓ ๒๓ 
แนะแนว ๑ ๑๙ 
รวม ๖๓ ๒๒ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ( O-NET) 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
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ข้อมูลอำคำรและสถำนที่ 
๑. จ ำนวนอำคำรเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำร 

๑.  จ ำนวนอำคำรเรียน ๔ หลัง 
-  อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท 

  -  อาคารเรียนแบบ cs๒๑๓ จ านวน ๑ หลัง งบ มพช. 
  -  อาคารเรียนแบบ ๔๒๔ จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

-  อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จ านวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๑๔,๗๗๓,๐๐๐ บาท 
๒.  จ ำนวนอำคำรประกอบ ๙ หลัง 
-  อาคารโรงฝึกงานเกษตรและคหกรรม ๑ หลัง งบ มพช. 
-  อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๑ หลัง งบ มพช. 
-  หอประชุมจ านวน ๑หลัง งบประมาณ ๓,๙๗๗,๐๐๐ บาท 

  -  โรงอาหารจ านวน ๑หลัง งบบริจาค 
  -  อาคารพลศึกษาจ านวน ๑หลัง งบบริจาค 
  -  อาคารลูกเสือจ านวน  ๑ หลัง งบบริจาค 
    -  อาคารศิลปะจ านวน  ๑ หลัง งบบริจาค 
   -  อาคารประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ หลัง งบบริจาค 
   -  หอพระพุทธจ านวน ๑ หลัง งบบริจาค 

๓.  จ ำนวนห้องเรียน ๓๐ ห้อง 
๔.  จ ำนวนห้องปฏิบัติกำร ๑๔ ห้อง 

      -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
      -  ห้องปฏิบัติการเคม ี
      -  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
     -  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
     -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     -  ห้องปฏิบัติการการงานพ้ืนฐานอาชีพ(เกษตร,อุตสาหกรรมและคหกรรม) 
      -  ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 

-  ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากลและวงโยธวาทิต 
-  ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพละศึกษา 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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๕.  จ ำนวนห้องส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ๑๙ ห้อง 

       -  ห้องสมุด         จ านวน ๑ ห้อง 
-  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน ๑ ห้อง 

  -  ห้องจริยธรรม      จ านวน ๑ ห้อง 
-  ห้อง ICT      จ านวน ๑ ห้อง 

  -  ห้องพยาบาล      จ านวน ๑ ห้อง 
  -  ห้องทะเบียนและวัดผล     จ านวน ๑ ห้อง 
           -  ห้องแนะแนว       จ านวน ๑ ห้อง 
           -  ห้องโสตทัศนูปกรณ์     จ านวน ๑ ห้อง 
  -  ห้องประชุมขะจาว (อาคาร๔๒๔) อาคาร ๓  จ านวน ๑ ห้อง 
    -  ห้องประชุม๑๑๓ (อาคาร๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖) อาคาร ๑ จ านวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องผู้บริหาร      จ านวน ๑ ห้อง 

-  ห้องเกียรติยศ      จ านวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องส านักงานแผนงานงบประมาณ   จ านวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องส านักงานบริหารทั่วไป    จ านวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องส านักงานบุคลากร     จ านวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องส านักงานวิชาการ     จ านวน ๑ ห้อง 
    -  ห้องส านักงานกิจกรรมนักเรียน    จ านวน ๑ ห้อง 
    -  ห้องผลิตเอกสารทางการศึกษา (อัดส าเนา)  จ านวน ๑ ห้อง 
  -  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา    จ านวน ๑ ห้อง 
  ๖.  จ ำนวนอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ  

-  บ้านพักภารโรง จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครู จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครู จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครูแบบแฝด จ านวน ๑ หลัง งบ มพช. 
  -  บ้านพักผู้บริหารจ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  -  หอพักนักเรียนแบบ ๘ เตียง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  -  ถนนคอนกรีตขนาน  ๕ เมตร งบบริจาค 
  -  รั้วรอบโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน งบบริจาค 
 
                               ชั้น ม.๑ – ม.๓  =   ๕ : ๖ : ๖ 
                               ชั้น ม.๔ – ม.๖  =   ๖ : ๔ : ๔  
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แผนผังโรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร 
  งบประมำณ (รับ – จ่ำย ) 
 

รายรับ 
จ านวน 
(บาท) 

รายจ่าย 
จ านวน 
(บาท) 

เงินงบประมาณ ๓,๓๘๗,๙๔๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง ๓,๓๘๗,๙๔๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๔,๑๐๕,๙๑๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓,๖๔๒,๒๓๔.๔๖ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) ๑,๑๙๑,๐๗๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) จัดการศึกษา ๑,๑๙๑,๐๗๐ 

รวมรายรับ ๘,๖๘๔,๙๒๐ รวมรายจ่าย ๘,๒๒๑,๒๔๔.๔๖ 

  
 งบด าเนินการ/ เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๒๑  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๖๐  ของรายรับ   
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ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนพ้ืนเมืองลานนา เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย          มีประชากร 
ประมาณ  ๒๗,๖๖๓ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน   ได้แก่  โรงงานผลิตเซรามิค  พ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม    
หมู่บ้าน   วัด อาชีพหลักของชุมชนคือท าเกษตรกรรมและ   เลี้ยงสัตว์   เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการท าการ
เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  
ประเพณีตานก๋วยสลาก ,  ประเพณีวันสงกรานต์ , แห่เทียนพรรษา , ลอยกระทง,สู่ขวัญข้าว ,งานปอยหลวงของแต่ละ
หมู่บ้าน  ฯลฯ 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๙๗  นับถือศาสนา
พุทธ   ร้อยละ ๑๐๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี ๑๕,๐๐๐  บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 
๓-๔  คน 
          ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ  เช่น  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัดได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงานฯลฯ)  

โอกำส   
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้น าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อบริษัท บ้านปู จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จ านวน ๒ โครงการและได้รับงบ
สนับสนุนจ านวน ๒ โครงการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๘๒๕,๘๕๐ บาท ได้แก่   โครงการจัดจ้างครู ชาวต่างชาติ 
งบประมาณ  ๗๖๐,๘๕๐  บาท และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  จ านวน  ๖๕,๐๐๐  ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ดังนี้  เทศบาลต าบลสบปราบ  
จ านวน  ๔๓,๑๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กั๊วะ  จ านวน ๒๐,๔๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  
จ านวน  ๒๐,๔๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง  จ านวน  ๑๘,๖๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๐๒,๕๐๐  บาท  เงิน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาจาก  ปปส.  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาทและกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม
จากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุนกีฬาจากสมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง จ านวน 
๑๐๔,๕๘๐  บาท 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถจัดโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  
โดยใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้จ านวน  ๒๖  วัด  และมีครูภูมิปัญญาในชุมชนทั้ง  ๒๖  วัดเป็นผู้สอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ข้อจ ำกัด           
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีรายได้น้อย   

ไม่เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาของบุตร   จึงท าให้นักเรียนขาดโอกาสในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและส่ง
ผลกระทบต่อนโยบายในเรื่องการระดมทุนเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน   จึงท าให้ สภาวะการ
จัดการบริหารของโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ทางหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้น   จึงท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  
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โครงสร้ำงบริหำรหลักสูตร   (สำมำรถปรับตำรำงได้ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ) 
 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา / จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ    การจัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้ และเวลาเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช
.๑ 

ปวช. 
๒ 

ปวช
.๓ 

* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ - - - 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ - - - 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ - - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
     และการด าเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร์ 
 
 

๔๐ 
 
 
๑๒๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๑๒๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๒๔๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๒๔๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๒๔๐ 
 
 

- - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - - - 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ - - - 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ ๑,๖๔๐ ๑,๖๔๐ - - - 

 รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 
 

 ปีละ  ๓๖๐ ชั่วโมง 
 
 

 

- 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช
๑ 

ปวช.
๒ 

ปวช
๓ 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

- - - 

        กิ จ ก ร รม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - - - 

รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำจัด
เพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๕๒๐ ๗๐๐ ๗๒๐ - - - 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑,๓๗๕ ๑,๓๗๕ ๑,๓๗๕ ๒,๓๐๐ ๒,๔๘๐ ๒,๕๐๐    
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๑,๔๐๕  

หมำยเหตุ  จ านวนชั่วโมงระดับมัธยมศึกษาที่จัดให้เรียนต่อปี   ไม่น้อยกว่า   ๑,๒๐๐   ชั่วโมง/ปี 
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ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยี 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 

๑ กระดานอัจฉริยะ ๑ 

๒ เครื่องปริ๊นเตอร์ ๓๔ 

๓ เครือ่งโปรเจคเตอร์ ๒๘ 

๔ เครื่องฉายทึบแสง(วิชวลไลเซอร์) ๒ 

๕ กล้องดิจิตัล ๒ 

๖ สแกนเนอร ์ ๑ 

๗ เครื่องโรเนียว ๑ 

๘ โทรทัศน์ ๒๕ 

๙ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 

๑๐ ตู้บานเลื่อนกระจก ๓๑ 

๑๑ ตู้เหล็กบานเลื่อน ๑๔ 

๑๒ ตู้ไม้กระจก ๑ 

๑๓ ตู้เหล็กสูง (๒บาน) ๓๙ 

๑๔ ตู้เหล็ก ๔ ชั้นใส่เอกสาร ๖ 

๑๕ ตู้เหล็ก ๕ ชั้นใส่เอกสาร ๑ 

๑๖ ตู้เหล็กชั้นใส่ของ ๑ 

๑๗ ตู้วางโทรทัศน์ ๒ 

๑๘ ตู้วางหนังสือ ๓ 

๑๙ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก ๘ 

๒๐ ตู้เหล็ก ๑๐ ลิ้นชัก ๑ 

๒๑ โต๊ะโฟเมก้า ๑๐ 

๒๒ เครื่องเจาะเข้าเล่ม ๑ 

๒๓ เครื่องปรับอากาศ ๑๑ 

๒๔ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 

๒๕ เครื่องโทรสาร ๑ 

๒๖ คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) ๙ 

๒๗ เครื่องดูดฝุ่น ๒ 
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๒๘ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๗๘ 

๒๙ โต๊ะท างาน ๔๕ 

๓๐ โต๊ะท างานเหล็ก ๔ 

๓๑ เก้าอ้ีหมุนได ้ ๓ 

๓๒ เก้าอ้ีหุ้มเบาะด า ๑ 

๓๓ เก้าอ้ีนวม ๔๕ 

๓๔ เก้าอ้ีคร ู ๔๖ 

๓๕ โต๊ะครู ๑๖ 

๓๖ โต๊ะบูชของนักเรียนห้องซาวแลป ๒๔ 

๓๗ โต๊ะนักเรียน ๑๑๘๑ 

๓๘ เก้าอ้ีนักเรียน ๑๑๑๑ 

๓๙ เก้าอ้ีนวมเบาะแดงห้องมรกต ๓๔ 

๔๐ เก้าอ้ีนวมห้องสมุด ๒๐ 

๔๑ เก้าอ้ีพลาสติก ๔๖๒ 

๔๒ จักรเย็บผ้า ๑๑ 

๔๓ รถเข็นพ่วงท้าย ๑ 

๔๔ เลื่อยโซ่ ๒ จังหวะ ๑ 

๔๕ เครื่องพ่นยา ๑ 

๔๖ รถยนต์กระบะสีแดง ๑ 

๔๗ รถตู้สีขาว ๑ 

๔๘ รถยนต์ ๔ ประตู ๑ 

๔๙ เครื่องท าน้ าอุ่น ๑ 

๕๐ ไมโครโฟน ๑๓ 

๕๑ แอมป์เอนกประสงค์ ๘ 

๕๒ ล าโพง ๑๑ 

๕๓ มิกเซอร์ ๒ 

๕๔ เครื่องขยายเสียง ๒ 

๕๕ วิทยุเทป ๒ 

๕๖ เครื่องเล่น CD ๑ 
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๕๗ พัดลมตั้งพ้ืน ๘ 

๕๘ พัดลมเพดาน ๙๒ 

๕๙ พัดลมปรับอากาศห้อง ผอ ๑ 

๖๐ โทรทัศน์ ๒๕ 

๖๑ จานดาวเทียม ๒ 

๖๒ กล้องคอนเฟอร์เรนจ์ ๑ 

๖๓ จออินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ๑  ชุด 

๖๔ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ๑ 

๖๕ ไออินเตอร์แอคทีฟ ๑  ชุด 

๖๖ กระดานเพื่อสุขภาพ ๑ 

๖๗ จอโปรเจคเตอร์ ๒๗ 

๖๘ กล้องจุลทรรศน์ ๑๑ 

๖๙ สว่านไฟฟ้า ๑ 

๗๐ เครื่องตัดแต่งต้นไม้ ๑ 

๗๑ เครื่องตัดหญ้าเดินตาม ๒ 

๗๒ ตู้อบขนาดใหญ่(คหกรรม) ๑ 

๗๓ เครื่องตีไข ่ ๑ 

๗๔ ตู้เย็น ๙ 

๗๕ รถเข็ญตีเส้นกีฬา ๑ 

๗๖ โต๊ะปิงปอง ๒ 

๗๗ เบาะ ๘ 

๗๘ ระนาดเอกไม้สักขัดเงาลงแลคเกอร์ ๑ 

๗๙ ผืนระนาดเอกไม้ชิงชัน ๑ 

๘๐ ระนาดทุ้มไม้สักขัดเงาลงแลคเกอร์ ๑ 

๘๑ ผืนระนาดทุ้ม ๑ 

๘๒ กลองแขกไม้ประดู่ ๑ 

๘๓ โทน – ร ามะนา  ไม้ชิงชัน ๑ 

๘๔ ขลุ่ยเพียงออก  ไม้ชิงชัน ๑ 

๘๕ ขลุ่ยหลิบ  ไม้ชิงชัน ๑ 

25 



 

 

๘๖ ไม้ตีระนาดเอกไม้นวม ๑ 

๘๗ ไม้ตีระนาดเอก ไม้แข็ง ๑ 

๘๘ ไม้ตีระนาดทุ้ม ๑ 

๘๙ ไม้ฆ้องวงใหญ่  ไม้นวม ๑ 

๙๐ ไม้ฆ้องวงเล็ก  ไม้นวม ๑ 

๙๑ กรับพวง ๑ 

๙๒ กรับคู่ไม้ชิงชัน ๑ 

๙๓ ฉิ่ง ๑ 

๙๔ ฉาบเล็ก ๑ 

๙๕ ฉาบใหญ ่ ๑ 

๙๖ จะเข้ไม้ขนุน ๑ 

๙๗ ขิมผีเสื้อ  หลักเกลียว ๑ 

๙๘ เครื่องเป่ายูโฟเนี่ยม ๑ 

๙๙ คอมพิวเตอร์ ๑๖๓ 

๑๐๐ แทบเล็ต ๑ 
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สรุปผลโควตำ โครงกำรรับตรง โครงกำรพิเศษของสถำบันกำรศึกษำ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ที ่ สถำบันกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(คน) 
๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
จังหวัดชุมพร 

ปริญญาตรี ๔ 

๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ๔ 
๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี ๔ 
๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ๑๐ 
๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ๑๐ 
๖ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี ๒ 
๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา 
ปริญญาตรี ๒ 

๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา 
นอกที่ตั้ง ล าปาง 

ปริญญาตรี ๖ 

๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี ๒ 
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปริญญาตรี ๓๒ 
๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
ปริญญาตรี ๑ 

๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี 

๑ 
๑๒ 

๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 

ปริญญาตรี ๑ 

๑๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง ปริญญาตรี ๔ 
๑๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
๒๐ 
๑๗ 

๑๖ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

๑๙ 
๒๖ 

๑๗ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๐ 
 

โควตำ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๔๖๐ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวนาฎนารี   

จิตเกาะ 
ม.๖/๒ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ 

๒ นางสาวสนธยา มังป๋อง ม.๖/๒ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ 
๓ นายสุเกษม เปาสอน ม.๖/๒ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ 

 
โควตำภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นายอภิสิทธิ์ จันตา ม.๖/๑ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ ท า ง

อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ สอบคัดเลือกพร้อมโควตำภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวพิมสิริ ตุ้ยเขียว ม.๖/๒ ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

 
โครงกำรอุดมศึกษำเพื่อทำยำทเกษตรกร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวนาฎนารี   

จิตเกาะ 
ม.
๖/
๒ 

เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์ 

 
ระบบรับตรง แบบคัดเลือกและสอบคัดเลือก มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวสินีนุช โม้ป้อ ม.๖/๒ เกษตรศาสตร์(พชืสวน) ผลิตกรรมการเกษตร 
๒ นายสุเกษม เปาสอน ม.๖/๒ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓ นางสาวสนธยา มังป๋อง ม.๖/๒ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ระบบรับตรง แบบคัดเลือก(ไม่มีกำรสอบ) มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
(งำนเปิดบ้ำนวิทยำศำสตร์ ๑๓ มกรำคม ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวปรานปรียา มะโนมูล ม.๖/๒ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๒ นางสาวพิชาดา  ศรีจันทร์ ม.๖/๒ ฟิสิกส์ประยุกต ์ วิทยาศาสตร์ 
๓ นางสาวสิราณี  ค าลือ ม.๖/๒ ฟิสิกส์ประยุกต ์ วิทยาศาสตร์ 
๔ นายสุทธิพงษ์  ใจเรือน ม.๖/๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ 
๕ นางสาวทาริกา   ทองบุปผา ม.๖/๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ 
๖ นางสาวอรวรรณ  ฟูธรรม ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 
ระบบรับตรง มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ คณะ 
๑ นางสาวมนสิญา ค าเสน ม.๖/๒ ฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ 
๒ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญยืน ม.๖/๑ ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

  
โครงกำรรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ คณะ 
๑ นางสาว ขวัญฤดี  ด่านอินถา ม.๖/๒ สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) วิทยาศาสตร์ 
๒ นางสาว พิมพ์ผกา  ยศใจ ม.๖/๒ สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) วิทยาศาสตร์ 
๓ นางสาว สินีนุช โม้ป้อ ม.๖/๒ สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) วิทยาศาสตร์ 
๔ นางสาว สุชาดา เขียวโสด ม.๖/๒ โภชนาการและโภชนบ าบัด วิทยาศาสตร์ 
๕ นางสาว ชนัญชิดา  มาใจ ม.๖/๓ ภาษาจีน ศิลปศาตร์ 
๖ นางสาว ธัญญลักษณ  ค าวงษา ม.๖/๑ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาตร์ 
๗ นางสาว วิราสิณี  สุขค า ม.๖/๒ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ 
๘ นางสาว พักร์ลิณี  ทองแท่ง ม.๖/๒ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 
๙ นางสาว อรวรรณ  ต๊ะเปี้ย ม.๖/๑ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 

 
โครงกำรนักเรียนเรียนดี  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ 
๑ นางสาวพิมสิริ   ตุ้ยเขียว ม.๖/๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 
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รอบโควตำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ 
๑ นางสาวนราวดี  จารึก ม.๖/๑ ธรกิจการบิน 
๒ นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญยืน ม.๖/๑ เทคโนโลยีการอาหาร 
๓ นางสาวอรนุช  ขัติยะ ม.๖/๑ เทคโนโลยีการอาหาร 
๔ นางสาวสุนิสา  ยะชะระ ม.๖/๓ เทคโนโลยีการอาหาร 
๕ นางสาวจีราพร  ฟูท า ม.๖/๒ เทคโนโลยีการอาหาร 
๖ นานธีรพันธ์  หล้าปวงค า ม.๖/๓ เทคโนโลยีการอาหาร 

 
รอบโควตำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง     ระดับปริญญำตรี  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ คณะ 
๑ นางสาวนริศรา ทาวิทะ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 

เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๒ นางสาวนาฏนารี  จิตเกาะ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๓ นางสาวพิชาดา  ศรีจันทร์ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๔ นางสาวพิมผกา  ยศใจ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๕ นายศุภชัย  ปัญญาพัฒนศักดิ ์ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๖ นางสาวสนธยา  มังป๋อง ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๗ นางสาวสิรานี  ค าลือ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๘ นายสุเกษม  เปาสอน ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๙ นางสาวอรุโนทัย  ตาโน ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๑๐ นางสาวอิศริยา  วัทโล ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๑๑ นายเจษฎา  ฟองมูล ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
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๑๒ นางสาวเยาวลักษณ์  เกตุแก้ว ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

  
 รอบโควตำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ 
๑ นางสาวณัฐธิดา  อินมา ม.๖/๔ เทคโนโลยีการอาหาร/สัตวศาสตร์/พืชศาสตร์/ประมง 

 
รอบโควตำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ คณะ 
๑ นายพีรวัฒน์  มาสีทวีทรัพย์ ม.๖/๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 
๒ นางสาวอิศริยา  วัทโล ม.๖/๒ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 
๓ นางสาวจีราพร  ฟูท า ม.๖/๑ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 
๔ นางสาวอรวรรณ  ต๊ะเปี้ย ม.๖/๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
เทคโนโลยีการเกษตร 

๕ นางสาวสุชาดา  ปงกา ม.๖/๑ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
๖ นางสาวสุภิชรา  ยะชะระ ม.๖/๑ ภาษาไทย ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 
๗ นายเวคิน  ใจเรือน ม.๖๑ ดนตรี ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 
๘ นางสาวอมรรัตน์  ไชยเมืองมูล ม.๖/๑ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
๙ นางสาววิภา  คล้ายเสน ม.๖/๑ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
๑๐ นางสาวทาริกา  ทองบุปผา ม.๖/๑ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
๑๑ นางสาวนนธิยา  อุดกันทา ม.๖/๒ การจัดการ วิทยาการจัดการ 
๑๒ นางสาวกรรณิการ์  เตชะ ม.๖/๓ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
๑๓ นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ ม.๖/๑ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
๑๔ นายพัฒนพงษ์  รวดเร็ว ม.๖/๑ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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๑๕ นายสุระบถ  ก๋าหล้า ม.๖/๕ มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๖ นางสาวพิมสิริ  ตุ้ยเขียว ม.๖/๒ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
๑๗ นายช านาญ  สอนอินต๊ะ ม.๖/๓ สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
๑๘ นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม ม.๖/๓ สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
๑๙ นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญยืน ม.๖/๑ สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
๒๐ นางสาวสิทธิณี  เหลาพล ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
๒๑ นางสาวประทิมทอง  วงศ์ษา ม.๖/๑ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
๒๒ นายศุภชัย  ปัญญาพัฒนศักดิ์ ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
๒๓ นางสาวจุฑามาศ  โปทา ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
๒๔ นางสาวพิชาดา  ศรีจันทร์ ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
๒๕ นางสาวสิราณี  ค าลือ ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
๒๖ นางสาวขวัญฤดี  ด่านอินถา ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
๒๗ นายเจษฏา  ฟองมูล ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
๒๘ นายหัตถาชนก  วัทโล ม.๖/๒ ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
๒๙ นางสาวมนสิญา  ค าเสน ม.๖/๒ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
๓๐ นางสาวปรานปรียา  มะโนมูล ม.๖/๒ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
๓๑ นางสาวสุทธิดา  เคียนถา ม.๖/๑ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
๓๒ นางสาวอรวี  ยะฟู ม.๖/๑ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(เด็กดีมีที่เรียน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ คณะ 
๑ นางสาวธนัชชา  ส าแดงเดช ม.๖/๑ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(เด็กดีมีที่เรียน)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำ คณะ 
๑ นางสาวอรวี  ยะฟู ม.๖/๑ การจัดการการท่องเที่ยว ส านักวิชาการจัดการ 
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ระบบคัดตรงท่ัวประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖๐ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น หลักสูตร 
๑ นายอภิสิทธิ์  จันตา ม.๖/๑ วิศวกรรมศาสตร์ 
๒ นายกฤษณ  ยะฟู ม.๖/๑ วิศวกรรมศาสตร์ 

โควตำ สถำบันกำรพลศึกษิทยำเขตล ำปำง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น หลักสูตร 
๑ นายณัฐดนัยป้องแก้วน้อย ม.๖/๑ ศึกษาศาสตร์ 
๒ นายเทพนรินทร์  เทพสิงห์ ม.๖/๒ ศึกษาศาสตร์ 

รอบโควตำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ จังหวัดล ำปำง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ 
๑ นางสาวพนิดา  เมืองมา ม.๓/๒ การบัญชี 
๒ นางสาวปริศนา  อินจันทร์ ม.๓/๒ การบัญชี 
๓ นางสาวชนิดาภา อ่อนหวาน ม.๓/๒ เลขานุการ 
๔ นางสาวกฤษดาพร  จันทร์ทอง ม.๓/๑ เลขานุการ 
๕ นางสาวอินทิรา ทองสุข ม.๓/๓ เลขานุการ 
๖ นางาสาวกัญญาณัฐ  อุดใจ ม.๓/๓ เลขานุการ 
๗ นางสาวเข็มจิรา  อุ่นแก้ว ม.๓/๓ เลขานุการ 
๘ นางสาวจีราภา  ศรีวิชัย ม.๓/๔ เลขานุการ 
๙ นางสาวณัฐริกา  ด่านอินถา ม.๓/๑ การตลาด 

๑๐ นายศิวัช  บุญสูง ม.๓/๓ การตลาด 
๑๑ นางสาวพิมพ์ชนก  ยะฟู ม.๓/๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๒ นางสาวนรารินทร์  นินใจ ม.๓/๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๓ นางสาวฟลอร์รีดา  เขียวราช ม.๓/๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๔ นายนครินทร์  ฟูธรรม ม.๓/๓ แฟชั่นดีไซด ์
๑๕ นางสาวสุกฤตา  ป้องแก้วน้อย ม.๓/๑ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
๑๖ นางสาวปัทมราช  ใจนันต๊ะ ม.๓/๑ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
๑๗ นางสาวภัทรวดี  สุภาติ ม.๓/๓ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
๑๘ นางสาวพิมลดา  มานันชัย ม.๓/๓ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
๑๙ นางสาวศิริขวัญ  ค าวรรณ ม.๓/๑ อาหารและโภชนาการ Mini English Program 
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รอบโควตำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง(ปวส.) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ จังหวัดล ำปำง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น สำขำวิชำ 
๑ นางสาวณัฐธิดา   อินมา ม.๖/๔ การบัญชี 
๒ นางสาวนริศรา  ทาวิทะ ม.๖/๒ การบัญชี 
๓ นางสาวชนัญชิดา  มาใจ ม.๖/๓ เลขานุการ 
๔ นางสาวรวิภา  จันทร์ศรี ม.๖/๓ การตลาด 
๕ นางสาวเกตุมณี  ยะชะระ ม.๖/๓ การจัดการส านักงาน 
๖ นายภาคภูมิ  ล าภู ม.๖/๓ การจัดการส านักงาน 
๗ นางสาววิภา  คล้ายเสน ม.๖/๑ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
๘ นางสาวอรยา  มะโนรมย์ ม.๖/๓ อาหารและโภชนาการ 
๙ นายภานุวัฒน์  ตาค าปัญญา ม.๖/๓ อาหารและโภชนาการ 

๑๐ นางาสาวเอมฤทัย  ป้องแก้วน้อย ม.๖/๒ อาหารและโภชนาการ 
๑๑ นางสาวศันศนีย์ ชมพู ม.๖/๓ อาหารและโภชนาการ 
๑๒ นางสาวจีราพร  ฟูท า ม.๖/๑ อาหารและโภชนาการ 
๑๓ นางสาวสุนิสา  ยะชะระ ม.๖/๑ อาหารและโภชนาการ Mini English Program 
๑๔ นางสาวณัชณิชา  อุตมูล ม.๖/๔ บริการส่วนหน้าโรงแรม(ทวิภาคี) 
๑๕ นางสาวสุกัลยา  อุดกันทา ม.๖/๔ บริการส่วนหน้าโรงแรม(ทวิภาคี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

 

 
ผลงำนนักเรียน 

สรุปเหรียญรำงวัล  (ระดับประเทศ) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา (สพม.) 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  

ระหว่ำง วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

๑ ๑ - - 

 
รำยละเอียดกำรแข่งขัน 

 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

๑ ศิ ล ป ะ -
ทัศนศลิป์ 

การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ม.
๑-ม.๓ 

เงิน ๑ . นางสาวกุลสินี  สอนดี 
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒโล 

๑. นางสาวสุพิศ  
 แก้วบุญเรือง 
๒. นายศักรินทร์  สืบสอน 

๒ เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่ งขั นการเล่ า
นิ ท า น  ป ร ะ เภ ท
นักเรียนออทิสติก ม.
๑-ม.๓ 

ทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์   
เซ็นนันท์ 
  

๑ . นายศิริวัฒน์   ละค าปา 
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สรุปเหรียญรำงวัล (ระดับภำค) 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 

ณ จังหวัดล ำปำง 
ระหว่ำง วันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

๑๑  ๑ ๖ ๑ 

 
รำยละเอียดกำรแข่งขัน 

 
ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.
๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นางสาวฐนิชา  ปิงวงศ์ 
๒. นางสาวนิภารัตน์  อุ่นแก้ว 
๓. นางสาวพัชรินทร์  อินจันทร์ 

๑. นางสาวปาณิสรา  
 ใจเรือน 
  

๒ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. เด็กหญิงปริศนา  อินจันทร์ 
๒. เด็กหญิงปานตะวัน  หมู่เพชร 
๓. เด็กหญิงอรพิมล  บุญศรี 

๑. นางนงนุช  ชัยนันตา 
๒. นางสาวพัชรินทร์   
อินสะอาด 
  

๓ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. นางสาวกมลพรรณ  อุดใจ 
๒. นางสาวศศิธร  เที่ยงทอง 
๓. นางสาวอรปรียา  ยะฟู 

๑. นายอาทิตย์  
 เพ่ิมเขตรกรรม 
๒. นางสาวพัชรินทร์   
อินสะอาด 
  

๔ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 

เข้าร่วม ๑. เด็กหญิงมลนิกา  เปียงวัน 
๒. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ชัยนันต๊ะ 

๑. นายปภณ   
ตั้งประเสริฐ 
๒. นายนายทนงศักดิ์   
กันใส 
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ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
๕ การประกวดเพลงคุณธรรม 

ม.๔-ม.๖ 
ทอง ๑. นางสาวชมพู่  พรมวัง 

๒. นางสาวชลธิชา  โนพิชัย 
๓. นางสาวชุติมา  กันทะมา 
๔. นางสาวณัฐชยา  กาวี 
๕. นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม 

๑. นางพราวพร  ปันตา 
๒. นางพรทิพา  ผันผาย 
  

๖ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงนัทธมน  กาวิระ 
๒. เด็กหญิงพวงชมพู  จอมแก้ว 
๓. เด็กชายภูริพัฒน์  กันทาเขียว 
๔. เด็กหญิงมณพันธ์  จันทร์ทอง 
๕. เด็กหญิงมณีพลอย  ต๊ะนางอย 

๑. นางสาวสายพิน   
ต๊ะมาสี 
๒. นางสาวกัณห์ญา
วีพ์   
คงศรีน่าน 
  

๗ การแข่งขันแอโรบิก 
 ม.๑-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นางสาวกมลวรรณ  ไชยโคตร 
๒. นางสาวจารุวรรณ  วันแก้ว 
๓. นางสาวชลิตา  ด่านแก้ว 
๔. นางสาวณัฐนันท์  ใจนันต๊ะ 
๕. นางสาวดุษฎี  พรมวัง 
๖. นางสาวธิดารัตน์  ยีพะบาง 
๗. นางสาวนวรัตน์  มังสุไร 
๘. นางสาวพิมพ์ผกา  ยศใจ 
๙. นางสาวมัชริยา  พรมทิ 
๑๐. นางสาวรุจิรา  ปัญญากุล 
๑๑. นางสาววราภรณ์  โม้ป้อ 
๑๒. นางสาวสุชาดา  เขียวโสด 
๑๓. นางสาวสุดคนาง  วังจินา 
๑๔. นางสาวอรทัย  ชัยเกิด 
๑๕. นางสาวอรุโณทัย  ตาโน 

๑. นายวิทย์สรัช  ขวั่ง
จ๊ะ 
๒. นายธนวัตร   
วงค์ค าชุ่ม 
๓. นายพิเชฏฐ์  ชัยยัง 
๔. นายสราวุฒิ  ค าวัน 
  

๘ การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและ 
พลศึกษา ม.๔-ม.๖ 
 

เงิน ๑. นางสาวธัญญลักษณ์  ค าวงษา 
๒. นางสาวนราวดี  จารึก 

๑. นายอนุชิต   
แสงศิริรัตน์ 
  

๙ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ ๑. นายศักรินทร์   
สืบสอน 
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ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
 

๑๐ การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นางสาวกิตติยา  ค าวัน ๑. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 

๑๑ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายอัษฎาวุธ  คุมพล 
  

๑. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 
  

๑๒ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงกุลสินี  สอนดี 
๒. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒโล 

๑. นางสาวสุพิศ   
แก้วบุญเรือง 
๒. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 

๑๓ การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. เด็กชายณัฐพล  ยะชะระ 
๒. เด็กชายปรเมศร์  ศิริป้อ 
๓. นายพัสกร  สารินทร์ 

๑. นางสาวสุพิศ 
  แก้วบุญเรือง 
๒. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 

๑๔ การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายธิติธรณ์  เที่ยงทอง 
๒. เด็กหญิงนภัสกร  นันตาเครือ 
๓. เด็กชายบรรพต  กุตัน 
๔. เด็กชายภาณุพงศ์  ปิยะราช 
๕. เด็กชายวัชรพงษ์  สารธ ิ
๖. เด็กชายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี 

๑. นางสาวดารุณี   
ค านวล 
  

๑๕ การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางสาวนนธิยา  อุดกันทา 
๒. นางสาวพักร์สิณี  ทองแท่ง 
๓. นางสาวสนธยา  มังป๋อง 
 

 

1. นางธมลพรรณ์   
ยอดค า 
  

๑๖ การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงค า 
๒. เด็กชายธนกิจ  อุตมูล 
๓. เด็กหญิงสุมน  อุตมูล 

๑. นางธมลพรรณ์   
ยอดค า 
๒. นายศักรินทร์   
สืบสอน 

๑๗ การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์ 
  

๑. นายศิริวัฒน์   
ละค าปา 
  

12 
12 
12 



 

 

ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
 

๑๘ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงนิรมล  อินจันทร์ 
  

๑. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 
  

๑๙ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายคณพัฒน์  ชาโสรส 
  

๑. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 
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