
 

 

ประวัติโรงเรียน 
        โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเดิมช่ือโรงเรียนสบปราบวิทยา กระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ังเมื่อวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๑๔   และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี  ๑๑ เมษายน  ๒๕๓๗  ให้เปล่ียนช่ือ
เป็น  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    ใช้อักษรย่อว่า  ส.พ. 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา  เริ่มเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๑๔  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๘  ต. สบปราบ อ.สบ
ปราบ  ระหว่าง  กม.  ๕๕๒ - ๕๕๓  ถนนพหลโยธิน   อยู่ห่างจากตัวอําเภอสบปราบ  ๓  กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัด  ๔๗  กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด  ๓๗  ไร่  ๒  งาน  ๓๖  ตารางวา 
 พ.ศ.  ๒๕๒๖  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒)  รุ่นท่ี ๒  
ได้รับงบประมาณสําหรับก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลังโรงฝึกงาน ๑  หลัง  บ้านพักครูแฝด ๑ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กรมสามัญศึกษา   ( ค.อมต.สศ ) 
 พ.ศ.  ๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท  (มพช. ) 
 ปีการศกึษา ๒๕๓๔   โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๖   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เพื่อพฒันาเป็น
โรงเรียนต้นแบบในแต่ละอําเภอ  

ปีการศึกษา ๒๕๔๗   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   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   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   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   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   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   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   ๑,๑๒๖ คน  จัดเป็น ๓๑ ห้องเรียน  มีครูรวม ๔๙ คน เป็น
ชาย  ๒๒ คน หญิง  ๒๗  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๓  คน ลูกจ้างช่ัวคราว ๕  คน  นักการภาร
โรง  ๒  คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน  

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

ปีการศึกษา ๒๕๕๒   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   ๑,๐๖๒ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๑ คน เป็น
ชาย  ๒๑ คน หญิง  ๓๐  คน  เจ้าพนักงานของรัฐ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๕  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๔  คน  นักการภาร
โรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน 



 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   ๑,๐๔๗ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๐  คน 
เป็นชาย  ๑๙ คน หญิง  ๓๑  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๗  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   ๑,๐๘๒ คน  จัดเป็น ๓๐ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๕  คน 
เป็นชาย  ๒๑ คน หญิง  ๓๔  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๗  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๘  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน    พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด   ๑,๐๘๐ คน  จัดเป็น ๓๑ ห้องเรียน  มีครูรวม ๕๐  คน 
เป็นชาย  ๑๘ คน หญิง  ๓๒ คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑๑  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๘ คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  ๑,๐๕๔ คน  จัดเป็น  ๓๑  ห้องเรียน  มีครูรวม  ๕๔  คน  
เป็นชาย  ๑๙  คน  เป็นหญิง  ๓๕  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๒  คน ครูอัตราจ้าง  ๘  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ๑  คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  ๑,๐๐๑ คน  จัดเป็น  ๓๑  ห้องเรียน  มีครูรวม  ๖๐  คน  
เป็นชาย  ๑๘  คน  เป็นหญิง  ๓๒  คน  เจ้าพนักงานราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๙  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๗  คน  
นักการภารโรง  ๒ คน   พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ๑  คน พี่เล้ียงเด็กพิเศษ ๑ คน 

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

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ๘๖๔  คน  จัดเป็น ๒๙  ห้องเรียน มีครูรวม ๔๗  คน  เป็น
ชาย ๑๘ คน หญิง  ๓๓  คน  เจ้าพนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑๑  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๘  คน  นักการ
ภารโรง  ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ๘๔๔  คน  จัดเป็น ๒๘  ห้องเรียน มีครูรวม ๔๖  คน  เป็น
ชาย ๑๔ คน หญิง  ๓๑  คน  เจ้าพนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๙  คน ลูกจ้างช่ัวคราว  ๔  คน  นักการภาร
โรง  ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน ยาม  ๒ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่ต้ังและผังการเดินทาง 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมต้ังอยู่เลขท่ี  ๔๐ หมู่   ๑๕   ถนนพหลโยธิน   ตําบลสบปราบ   จังหวัดลําปาง    

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕ จังหวัดลําปาง  โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๙-๖๑๖๑  โทรสาร ๐-๕๔๒๙-
๖๒๖๓ 
 
 
 
 

แผนที่ที่ต้ังสถานศึกษา 

 
 
  
 
 

 
                                                                                                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ล  ำปำง                                                    ถนนพหลโยธิน                                                                  กรุงเทพฯ 

ที่วำ่กำร 
อ ำเภอสบปรำบ 

บำ้น 
หล่ำยฮ่องปุ๊  

โรงพยำบำล 
สบปรำบ 

สถำนีต ำรวจภูธร
อ  ำเภอสบปรำบ 

วดั 
ชยัศรีถูมิ 

โรงเรียน 
สบปรำบพิทยำคม 



 

 

สภาพการบริหารและการจัดโครงสร้างการบริหาร 

 โครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
      

 
 

              
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 

๑.งานธุรการ 
๒.งานพัฒนาหลักสูตร 
๓.งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
๔ .ง านกิ จ ก ร ร ม พัฒนา
ผู้เรียน 
๕.งานทะเบียน 
๖.งานวัดผล 
๗.งานแนะแนว 
๘.งานประกันคุณภาพ
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 เสริ มสอน
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 เ พ่ื อ
การศึกษา 
๘.งานสวัสดิการ 
๙.งานยานพาหนะ 
 

๑.งานธุรการ 
๒ .งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓ .งานพัฒนาบุคคลากร
และอัตรากําลัง 
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.งานอาคารสถานที่ 
๑๑.งานสิ่งแวดล้อม 
๑๒.งานชุมชนสัมพันธ์ 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

สมาคมผู้ปกครองและครู 



 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  

ชื่อผู้บริหาร ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

นายวิวัฒน์  วัฒนบุตร ๒๕๑๓  - ๒๕๑๔ 

นายสุพัฒน์  นิรมิตเจียรพันธุ์ ๒๕๑๔ – ๒๕๒๘ 

นางสว่าง  คําลือ ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕ 

นายอาณัติ   เถียรประภากุล ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 

นายบัณฑิต  พิบูรสุรการ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓ 

นายท่ัน  ตากัน ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 

นายประยุทธ์  ฤทธิ์จิตเพียร ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ 

นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

นายธรณินทร์  เมฆศิริ ๒๕๕๓ -๒๕๕๕ 

นางสมจิตร  ดาวสุด ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖ 

นายสายัณห์  พรมใส ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

 

แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 เอกลักษณ์    เข้าวัดทุกวันพระ 
 อัตลักษณ์    มีทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน 

 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมุ่งสู่มาตรฐานสากล  ดํารงตนอย่างมีคุณธรรม  น้อมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
       พันธกิจ 

          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต สามารถดํารงตนอยู่ใน   
              สังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย 
     ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 
       ๔. พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นมืออาชีพ 
          ๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 



 

 

     เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒. ผู้เรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๓. ผู้เรียนลํ้าหน้าทางความคิด 
๔. ผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
๕. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
๗. ครูสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๘. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเป็นไทย 
๙. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชนสามารถดํารงตนอย่างมีความสุข 
๑๐. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
๑๑. ผู้เรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
๑๒. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
๑๓.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 ประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพหลากหลาย 
๔.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระบบ 
๕.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาหลักธรร

มาภิบาล   
     เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐)  ดังนี ้
๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด   ๑,๔๓๒     คน 

      ๒)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน              ๘๔๔     คน 
         จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน    
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
                 เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๕ ๙๒ ๗๘ ๑๗๐ ๓๔ 
ม.๒ ๕ ๗๒ ๘๖ ๑๕๘ ๓๒ 

ม.๓ ๕ ๑๐๕ ๖๖ ๑๗๓ ๓๕ 

รวม ม.ต้น ๑๕ ๒๖๙ ๒๓๒ ๕๐๑ ๓๓ 
ม.๔ ๔ ๕๑ ๕๙ ๑๑๐ ๒๘ 

ม.๕ ๔ ๔๙ ๗๑ ๑๒๐ ๓๐ 

ม.๖ ๕ ๔๗ ๖๖ ๑๑๓ ๒๕ 

รวม ม.ปลาย ๑๓ ๑๔๗ ๑๙๖ ๓๔๓ ๒๖ 
รวมทั้งหมด ๒๘ ๔๑๖ ๔๒๘ ๘๔๔ ๓๐ 

        
   



 

 

ข้อมูลครูและบุคคลากร 
ครูประจ าการ 

 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด /สาขา 

วุฒิป.ตรี/
วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน/
สัปดาห์ 

จ านวน
คร้ัง/
ชั่วโมง
ที่ได้รับ 
การ

พัฒนา
/ปี 

๑ นายสายัณห์   พรมใส ผ อ . ชํ า น า ญ
การ 

ศ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ศษ.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

- -  

๒ นายคงฤทธ์ิ    กสิชีวิน ครูชํานาญการ กศม.
ภาษาอังกฤษ 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๒๐  

๓ นายสมบัติ     อัศวะสัย ครูชํานาญการ ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ช่างเชื่อมโลหะ  
ม.๒,๓,๖ 

๑๕  

๔ นายภูมิสิทธ์ิ กุสสลานุภาพ ครูชํานาญการ ศศ.บ.
บรรณารักษ ์

ศศ.บ.
บรรณารักษ ์

สุขและพล
ศึกษา ม.๒ 

๑๗  

๕ นายรุ่งโรจน์    วรรณาการ   ครูชํานาญการ
พิเศษ 

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

การงานอาชีพ 
ม.๒,๖ 

๒๑  

๖ นายพันธ์      เหลาพล ครูชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. พลศึกษา ค.บ. พลศึกษา สุขและพล
ศึกษา 

๑๗  

๗ นายราเชนทร์   ปาละ
จะเร 

ครูชํานาญการ ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๒๔  

๘ นายสุระกิตย์    จันต๊ะวงศ์  ครูชํานาญการ ค.บ.
คอมพิวเตอร์ 

ค.บ.
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,๒ 

๒๓  

๙ นายธนกฤษ   มากบุญ ครูชํานาญการ กษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ 
ม.๑ 

๒๔  

๑๐ นายไพรัตน์    อินทรโยธา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพ 
ม.๓,๕ 

๑๙  

๑๑ นายสมเกียรติ ขาว
สมบูรณ ์

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

วท.ม.ส่งเสริม
การเกษตร 

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

การงานอาชีพ 
ม.๑ 
 

๒๑  



 

 

๑๒ นายสราวุฒิ     คําวัน ครู กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 

คบ.พลศึกษา สุขและพล
ศึกษา ม.๕ 

๑๖  

๑๓ นายศิริวัฒน์     ละคําปา ครูชํานาญการ คบ.
ภาษาอังกฤษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๖ 

๒๖  

๑๔ นายพิเชษฐ์  ชัยยัง ครู คบ.ภาษาจีน คบ.ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๕ ๒๑  
๑๕ นางพวงเพชร   สุริยุทธ ครูชํานาญการ

พิเศษ 
คบ. บรรณารักษ ์ คบ. 

บรรณารักษ ์
ห้องสมุด ม.๑ ๒๒  

๑๖ นางสาวชลลดา  สุภากาวี ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม.
สิ่งแวดล้อม 

คบ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓ 

๒๒  

๑๗ นางพยอม       ศิริบุญ  ครูชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.
คณิตศาสตร ์

คบ.
คณิตศาสตร ์

คณิต-ศาสตร ์
 ม.๕ 

๒๐  

๑๘ นางธมลพรรณ์   ยอดคํา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 
 

ศษ.บ.คห
กรรม 

การงานอาชีพ  
ม.๓,๔ 

๒๑  

๑๙ นางผ่องพรรณ    ศรีตา ครูชํานาญการ
พิเศษ 

คบ.
เกษตรศาสตร ์

คบ.
เกษตรศาสตร ์

สังคมศึกษา  
ม.๑ 
ประวัติศาสตร์ 
 ม.๑ 

๒๒  

๒๐ นางสายทิพย์   วรรณา
การ 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ม.
๓ ม.๖ 

๑๙  

๒๑ นางธัญสุตา    ณ ลําปาง ครูชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.จิตวิทยา
แนะแนว 

คบ.
คอมพิวเตอร์ 

การเขียน
โปรแกรม 
ม.๔,๖ 

๒๐  

๒๒ นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง ครูชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.ฟิสิกส์ คบ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ฟิกสิกส์ ม.๔ ,
๖ 

๒๓  

๒๓ นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ ครูชํานาญการ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๔,๕ 

๒๑  

๒๔ นางโสภิต       ต๊ิบกันเงิน ครูชํานาญการ
พิเศษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

คบ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

๒๑  

๒๕ นางเมธาวี    ขาวสมบูรณ์ ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.การ
จัดการทั่วไป 

ศศ.บ.การ
จัดการทั่วไป 

การงานอาชีพ 
ม.๑-๒ 
 

๒๗  



 

 

๒๖ นางอังค์สุมาริน ปาละ
จะเร 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
ทางการศึกษา 

คบ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ 
โ ล ก  ด า ร า
ศาสตร์  
ม.๖  

๓๑  

๒๗ นางสาวละเอียด ทะนันชัย ครูชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 
 

ค.บ.ดนตรี ศิลปะ   
ม.๑,๔ 

๒๑  

๒๘ นางสาวทัศนีย์      ลินพล 
 

ครูชํานาญการ กศ.ม.ภาษาไทย คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑ ๒๒  

๒๙ นางสาวพัชรินทร์  
อินสะอาด 

ครูชํานาญการ กศ.ม.
คณิตศาสตร ์

คบ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ 
ม.๓ 

๒๖  

๓๐ นางสาวสมกร     
เข่ือนแก้ว  

ครูชํานาญการ คบ.ภาษาไทย คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.
๔ ,ม.๖ 

๑๗  

๓๑ นางสาวมธุรดา   ท่าช้าง ครู ศษบ.ภาษาไทย ศษบ.
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.๔ 
, ม.๕  

๑๙  

๓๒ นางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัย ครู ศษบ.
วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

ศษบ.
วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

เคมี ม.๕ , ๖ ๒๒  

๓๓ นางสาวกัณห์ญาวีพ์ คงศรี
น่าน 

ครู กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 

ศศ.บ.
รัฐศาสตร ์

ประวัติศาสตร์ 
ม.๔ 
สังคมศึกษา ม.
๖ 

๒๗  

๓๔ นางพราวพร     ปันตา ครูชํานาญการ คบ.สังคมศึกษา คบ.สังคม
ศึกษา 

สั ง คม ศึ ก ษ า  
ม.๒ 
ประวัติศาสตร์ 
ม.๒ 

๒๑  

๓๕ นางสุภาพร      เจริญผล ครูชํานาญการ กศ.ม.การ
บริหาร
การศึกษา 

ศศ.บ.สังคม
วิทยา 
และ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา ม 
.๔,๕ 
ประวัติศาสตร์ 
ม.๕ 

๒๕  

๓๖ นางสุวิมล      พวงสุยะ ครูชํานาญการ คบ.คอมพิวเตอร์ คบ.
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ม.๓,๕ 

๑๘  

๓๗ นางสาวอําพันธ์   ชุ่มเชื้อ ครูชํานาญการ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๕ 

๒๕  

๓๘ นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครู ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วทบ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๖ 

๒๓  



 

 

๓๙ นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ ครู คบ.จิตวิทยา
และการแนะ
แนว 
 

คบ.จิตวิทยา
และการแนะ
แนว 

แนะแนว ม .
๑,๓,๖ 

๒๓  

๔๐ นางสาวปิยรัตน์  ท้ายต้ือ 
 
 

ครู ค.ม.การวัด
ประเมินและ
วิจัยทางการ
ศึกษา 

ค.บ.เคมี วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ 
สาร 

๒๒  

๔๑ นางนงนุช  ชัยนันตา ครูชํานาญการ ค.บ.  
คณิตศาสตร ์

ค.บ.  
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๒ 

๒๖  

๔๒ นางสาวพัชราพร  จามร ี ครู วท.บ.ชีวเคมี
และชีวเคมี
เทคโนโลยี 

วท.บ.ชีวเคมี
และชีวเคมี
เทคโนโลยี 

ชีววิทยา ม.๕ ,
๖ 

๒๓  

๔๓ นางสาวดารุณี   คํานวล ครูผู้ช่วย ค.บ.ดนตรีศึกษา ค.บ.ดนตรี
ศึกษา 

ศิ ล ป ะ  ม .
๒,๓,๕ 

๒๑  

๔๔ นางสาวศิรินภา   
อาลัยมิตร 

ครู กศ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ค.บ.ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๔-
๖ 

๒๘  

๔๕ นางสาวปาณิสรา   
ใจเรือน 

ครูชํานาญการ กศ.ม.ภาษาไทย คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๔,๕ 

๑๘  

*   ข้อมูล ณ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 
 จํานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     ๔๓  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๕๕ 
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด     ๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ครูอัตราจ้าง  
 

 ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมงสอน/

สัปดาห์ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวกมลทิพย์  
สุริลาวงค์ 

คบ.
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.๔ 

๒๕ 
พนักงาน
ราชการ 

๒ นายสุทัศน์    ไชยมูลเงิน นบ.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศึกษา ม.๔-
๖  

๒๘ สพม.๓๕ 

๓ นางธนภรณ์    จันต๊ะวงศ์ ศศ.บ.คห
กรรม 

คหกรรม พี่เล่ียงเด็ก
นักเรียนเรียนร่วม 

 สพม.๓๕ 

๔ นางสาวกมลภัทร  ประดา
อินทร์ 

คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒,๔  ๒๖ งบโรงเรียน 

๕ น า ย ณั ฐ พ ง ษ์   เ รื อ น
ปานันท์ 

ค.บ.พละ
ศึกษา 

พละศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ม.๑ 

๑๗ งบโรงเรียน 

๖ นางสาวภรณิการ์  แก้วคํา
น้อย 

ค.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  ม.๔ 
แรงและการ
เคล่ือนท่ี  ม.๕  
พลังงาน  ม.๖ 

๒๘ งบโรงเรียน 

๗ นายศักรินทร์  สืบสอน ค.บ.ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.๒,๓,๖ ๒๔ งบโรงเรียน 
๘ นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี คบ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๓ ๒๒ งบโรงเรียน 
๙ Miss Joana B.A.  ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๑๗ งบโรงเรียน 
๑๐ Mr.Neal B.A.  ภาษาอังกฤษ  ๑๘ โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จ านวนสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

(ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา ๑ - 
คณิตศาสตร์ ๖ ๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๗ ๒๔ 
ภาษาไทย ๖ ๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๒๒ 
สังคมศึกษา ๖ ๒๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐ ๒๐ 
พลศึกษาและสุขศึกษา ๕ ๑๖ 
ดนตรีศึกษาและศิลปศึกษา ๓ ๒๒ 
แนะแนว ๑ ๒๓ 
 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามระดับชั้น 
  

ระดับชั้น จ านว
นวิชา 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. รวม 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ 

๗๙ ๑๕๔๒ ๗๔๕ ๙๒๘ ๖๔๔ ๕๙๐ ๓๗๐ ๔๒๙ ๒๖ ๘ ๒๐ ๕๓๐๒ 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ 

๑๗๔ ๑๕๓๔ ๗๑๓ ๙๔๔ ๖๔๕ ๕๙๕ ๕๒๔ ๖๔๒ ๖ ๒ ๑๓ ๕๖๑๘ 

มัธยมศึกษา 
ปีที ๓ 

๘๔ ๑๑๔๐ ๖๔๓ ๗๗๓ ๖๔๙ ๗๒๒ ๔๘๒ ๖๔๔ ๑๒ ๑ ๔๙ ๕๑๑๕ 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ 

๙๗ ๑๐๕๒ ๕๘๓ ๗๙๘ ๕๙๘ ๔๘๑ ๒๙๘ ๒๘๗ ๕๓ ๔๕ ๒ ๔๑๙๗ 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ 

๖๔ ๕๕๕ ๒๗๒ ๓๖๔ ๒๕๑ ๓๐๓ ๑๒๖ ๑๘๕ ๑๑ ๕ ๐ ๒๐๗๒ 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ 

๑๐๗ ๑๓๓๙ ๕๗๐ ๖๖๐ ๕๗๖ ๔๗๓ ๒๘๗ ๒๒๘ ๑๖ ๑๓ ๑ ๔๑๖๓ 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

ข้อมูลอาคารและสถานที่ 
๑. จ านวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

๑.  จ านวนอาคารเรียน ๔ หลัง 
-  อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท 

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

-  อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จํานวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๑๔,๗๗๓,๐๐๐ บาท 
๒.  จ านวนอาคารประกอบ ๙ หลัง 
-  อาคารโรงฝึกงานเกษตรและคหกรรม ๑ หลัง งบ มพช. 
-  อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๑ หลัง งบ มพช. 
-  หอประชุมจํานวน ๑หลัง งบประมาณ ๓,๙๗๗,๐๐๐ บาท 

  -  โรงอาหารจํานวน ๑หลัง งบบริจาค 
  -  อาคารพลศึกษาจํานวน ๑หลัง งบบริจาค 
  -  อาคารลูกเสือจํานวน  ๑ หลัง งบบริจาค 
    -  อาคารศิลปะจํานวน  ๑ หลัง งบบริจาค 
   -  อาคารประชาสัมพันธ์จํานวน ๑ หลัง งบบริจาค 
   -  หอพระพุทธจํานวน ๑ หลัง งบบริจาค 

๓.  จ านวนห้องเรียน ๓๐ ห้อง 
๔.  จ านวนห้องปฏิบัติการ ๑๔ ห้อง 

      -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
      -  ห้องปฏิบัติการเคมี 
      -  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
     -  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
     -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     -  ห้องปฏิบัติการการงานพื้นฐานอาชีพ(เกษตร,อุตสาหกรรมและคหกรรม) 
      -  ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 

-  ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากลและวงโยธวาทิต 
-  ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพละศึกษา 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 



 

 

๕.  จ านวนห้องส่งเสริมการเรียนการสอน ๑๙ ห้อง 
       -  ห้องสมุด         จํานวน ๑ ห้อง 

-  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์     จํานวน ๑ ห้อง 
  -  ห้องจริยธรรม      จํานวน ๑ ห้อง 

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

-  ห้องเกียรติยศ      จํานวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องสํานักงานแผนงานงบประมาณ   จํานวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องสํานักงานบริหารทั่วไป    จํานวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องสํานักงานบุคลากร     จํานวน ๑ ห้อง 
     -  ห้องสํานักงานวิชาการ     จํานวน ๑ ห้อง 
    -  ห้องสํานักงานกิจกรรมนักเรียน    จํานวน ๑ ห้อง 
    -  ห้องผลิตเอกสารทางการศึกษา (อัดสําเนา)  จํานวน ๑ ห้อง 
  -  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา    จํานวน ๑ ห้อง 
  ๖.  จ านวนอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่นๆ  

-  บ้านพักภารโรง จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครู จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครู จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
  -  บ้านพักครูแบบแฝด จํานวน ๑ หลัง งบ มพช. 
  -  บ้านพักผู้บริหารจํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  -  หอพักนักเรียนแบบ ๘ เตียง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  -  ถนนคอนกรีตขนาน  ๕ เมตร งบบริจาค 
  -  รั้วรอบโรงเรียนพร้อมป้ายช่ือโรงเรียน งบบริจาค 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนผังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน / นอกโรงเรียน 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนพื้นเมืองลานนา เช้ือชาติไทยสัญชาติไทย          มีประชากร 
ประมาณ  ๒๗,๐๒๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน   ได้แก่  โรงงานผลิตเซรามิค  พื้ นท่ีทําการเกษตรกรรม    
หมู่บ้าน   วัด อาชีพหลักของชุมชนคือทําเกษตรกรรมและ   เล้ียงสัตว์   เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอื้อต่อการทําการ
เกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ  
ประเพณีตานก๋วยสลาก ,  ประเพณีวันสงกรานต์ , แห่เทียนพรรษา , ลอยกระทง,สู่ขวัญข้าว ,งานปอยหลวงของแต่ละ
หมู่บ้าน  ฯลฯ 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๙๗  นับถือศาสนา
พุทธ   ร้อยละ ๑๐๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ต่อปี ๑๘,๐๐๐  บาท จํานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 
๓-๔  คน 
          ๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ  เช่น  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัดได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ใกล้แหล่งเส่ือมโทรม โรงงานฯลฯ)  

โอกาส   
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นําเสนอโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อบริษัท บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จํานวน ๒ โครงการและได้รับงบ
สนับสนุนจํานวน ๒ โครงการ เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน ๘๒๕,๘๕๐ บาท ได้แก่   โครงการจัดจ้างครู ชาวต่างชาติ 
งบประมาณ  ๗๖๐,๘๕๐  บาท และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  จํานวน  ๖๕,๐๐๐  ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ดังนี้  เทศบาลตําบลสบปราบ  
จํานวน  ๔๓,๑๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กั๊ว  จํานวน ๒๐,๔๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย  
จํานวน  ๒๐,๔๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง  จํานวน  ๑๘,๖๐๐  บาท  รวมท้ังส้ิน  ๑๐๒,๕๐๐  บาท  เงิน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาจาก  ปปส.  จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาทและกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม
จากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุนกีฬาจากสมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง จํานวน 
๑๐๔,๕๘๐  บาท 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สามารถจัดโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  
โดยใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้จํานวน  ๒๖  วัด  และมีครูภูมิปัญญาในชุมชนท้ัง  ๒๖  วัดเป็นผู้สอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ข้อจ ากัด           
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีรายได้น้อย   

ไม่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตร   จึงทําให้นักเรียนขาดโอกาสในเรื่องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปและส่ง
ผลกระทบต่อนโยบายในเรื่องการระดมทุนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน   จึงทําให้สภาวะการ
จัดการบริหารของโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ทําให้นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ทางหน่วยงานท้ังของภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้น   จึงทําให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างบริหารหลักสูตร   (สามารถปรับตารางได้ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา) 
 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา / จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ    การจัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้ และเวลาเรียนทุกช้ันปี ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช
.๑ 

ปวช. 
๒ 

ปวช
.๓ 

* กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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 

- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
     และการดําเนินชีวิตในสังคม 

- 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 , ๖๔
๐ 

๑, ๖๔
๐ 

- - - 

 รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 
 

 ปีละ  ๓๖๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

 

- 



 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช๑ ปวช.๒ ปวช๓ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

- - - 

        กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - - - 

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๕๒๐ ๗๐๐ ๗๒๐ - - - 

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

หมายเหตุ  จํานวนช่ัวโมงระดับมัธยมศึกษาท่ีจัดให้เรียนต่อปี   ไม่น้อยกว่า   ๑,๒๐๐   ช่ัวโมง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 

ท่ี รายการ จ านวน 

๑ กระดานอัจฉริยะ ๑ 

๒ เครื่องปริ๊นเตอร์ ๓๔ 

๓ เครื่องโปรเจคเตอร์ ๒๘ 

๔ เครื่องฉายทึบแสง(วิชวลไลเซอร์) ๒ 

๕ กล้องดิจิตัล ๒ 

๖ สแกนเนอร์ ๑ 

๗ เครื่องโรเนียว ๑ 

๘ โทรทัศน์ ๒๕ 

๙ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 

๑๐ ตู้บานเล่ือนกระจก ๓๑ 

๑๑ ตู้เหล็กบานเล่ือน ๑๔ 

๑๒ ตู้ไม้กระจก ๑ 

๑๓ ตู้เหล็กสูง (๒บาน) ๓๙ 

๑๔ ตู้เหล็ก ๔ ช้ันใส่เอกสาร ๖ 

๑๕ ตู้เหล็ก ๕ ช้ันใส่เอกสาร ๑ 

๑๖ ตู้เหล็กช้ันใส่ของ ๑ 

๑๗ ตู้วางโทรทัศน์ ๒ 

๑๘ ตู้วางหนังสือ ๓ 

๑๙ ตู้เหล็ก ๑๕ ล้ินชัก ๘ 

๒๐ ตู้เหล็ก ๑๐ ล้ินชัก ๑ 

๒๑ โต๊ะโฟเมก้า ๑๐ 

๒๒ เครื่องเจาะเข้าเล่ม ๑ 

๒๓ เครื่องปรับอากาศ ๑๑ 

๒๔ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 

๒๕ เครื่องโทรสาร ๑ 

๒๖ คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) ๙ 

๒๗ เครื่องดูดฝุ่น ๒ 

๒๘ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๗๘ 

๒๙ โต๊ะทํางาน ๔๕ 



 

 

๓๐ โต๊ะทํางานเหล็ก ๔ 

๓๑ เก้าอี้หมุนได้ ๓ 

๓๒ เก้าอี้หุ้มเบาะดํา ๑ 

๓๓ เก้าอี้นวม ๔๕ 

๓๔ เก้าอี้ครู ๔๖ 

๓๕ โต๊ะครู ๑๖ 

๓๖ โต๊ะบูชของนักเรียนห้องซาวแลป ๒๔ 

๓๗ โต๊ะนักเรียน ๑๑๘๑ 

๓๘ เก้าอี้นักเรียน ๑๑๑๑ 

๓๙ เก้าอี้นวมเบาะแดงห้องมรกต ๓๔ 

๔๐ เก้าอี้นวมห้องสมุด ๒๐ 

๔๑ เก้าอี้พลาสติก ๔๖๒ 

๔๒ จักรเย็บผ้า ๑๑ 

๔๓ รถเข็นพ่วงท้าย ๑ 

๔๔ เล่ือยโซ่ ๒ จังหวะ ๑ 

๔๕ เครื่องพ่นยา ๑ 

๔๖ รถยนต์กระบะสีแดง ๑ 

๔๗ รถตู้สีขาว ๑ 

๔๘ รถยนต์ ๔ ประตู ๑ 

๔๙ เครื่องทําน้ําอุ่น ๑ 

๕๐ ไมโครโฟน ๑๓ 

๕๑ แอมป์เอนกประสงค์ ๘ 

๕๒ ลําโพง ๑๑ 

๕๓ มิกเซอร์ ๒ 

๕๔ เครื่องขยายเสียง ๒ 

๕๕ วิทยุเทป ๒ 

๕๖ เครื่องเล่น CD ๑ 

๕๗ พัดลมต้ังพื้น 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 เครื่องตีไข่ 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 – รํามะนา  ไม้ชิงชัน ๑ 

๘๔ ขลุ่ยเพียงออก  ไม้ชิงชัน ๑ 

๘๕ ขลุ่ยหลิบ  ไม้ชิงชัน ๑ 

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 ฉาบใหญ่ ๑ 

๙๖ จะเข้ไม้ขนุน ๑ 

๙๗ ขิมผีเส้ือ  หลักเกลียว ๑ 

๙๘ เครื่องเป่ายูโฟเนี่ยม ๑ 

๙๙ คอมพิวเตอร์ ๑๖๓ 

๑๐๐ แทบเล็ต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลโควตา โครงการรับตรง โครงการพิเศษของสถาบันการศึกษา 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้โควตา โครงการรับตรง โครงการพิเศษของสถาบันการศึกษา แยกตามโครงการ 

 
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวสายป่าน  บุตรดี ม.๖/๒ การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รอบที่ ๑/๑ การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวอภิสิทธิ์  นันทวิชัย ม.๖/๑ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาววนิดา สมกําเนิด ม.๖/๑ บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ 

 
โครงการโควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง 
ท่ี ชื่อ-สกลุ ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นายรามวิรุฬ หล้าปวงคํา ม.๖/๑ บริหารธุ รกิจอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์ 
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการระบบจัดสรรโควตา ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชือ่-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวจุฑารัตน์  มามา ม.๖/๒ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร 
๒ นางสาวสุภัสสรา   

ชุ่มอินจักร์ 
ม.๖/๑ พืชสวน ผลิตกรรมการเกษตร 

๓ นางสาวทิพากร  เรือนคํา ม.๖/๒ อารักขาพืช ผลิตกรรมการเกษตร 
๔ นายเอกพล  สายคํามา ม.๖/๒ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร 
๕ นางสาวศิริรัตน์  ใจอ้าย ม.๖/๑ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร 
๖ นายรามวิรุฬ หล้าปวงคํา ม.๖/๑ การบัญชี บริหารธุรกิจ 
๗ นายพิเชษฐพงศ์  ใจเรือน ม.๖/๑ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
๘ นายทวีพงษ์  อุดกันทา ม.๖/๑ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
๙ นายศุภกิจ  ไชยเมืองมูล ม.๖/๑ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐ นายอภิญโญ  คําแก้ว ม.๖/๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ 
๑๑ นายภูมินทร์ คชพัฒน ม.๖/๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 
๑๒ นางสาวเกวรินทร์  

ต๊ะมาสี 
ม.๖/๒ พัฒนาการท่องเท่ียว พัฒนาการท่องเท่ียว 

 
 

รอบ ๑ : TCAS ๑  Portfolio  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น หลักสูตร 
๑ นางสาวสุริสา ฟูสอน ม.๖/๒ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ ประมง 
๒ นายสุรศักด์ิ  ไชยเครื่อง ม.๖/๓ การจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับปริญญาตรี 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวมัชริยา  พรมทิ ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 

เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๒ นางสาวทิพากร  เรือนคํา ม.๖/๑ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๓ นางสาวปิยนุช ขัตมงคล ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๔ นางสาวรษยา เมืองมา ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๕ นางสาวชลธิชา  โนพิชัย ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๖ นางสาวกมลวรรณ 
ไชยโคตร 

ม.๖/๒ วิศวกรรมอาหาร/ 
เกษตรอิเลกทรอนิกส์ 

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๗ นางสาวสายป่าน  บุตรดี ม.๖/๒ การบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
๘ นางสาวดวงกมล  

ลออสุวรรณ 
ม.๖/๒ การบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๙ นางสาวณัฎฐา   
น้อมไทยสง 

ม.๖/๒ การบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๑๐ นางสาววณารินทร์ 
อินจันทร์ 

ม.๖/๑ การบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๑๑ นางสาวกิตติยา  คําวัน ม.๖/๑ พื ช ศ า สต ร์   สั ต ว ศ า สต ร์ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๒ นางสาวชฎาพร  ยศใจ ม.๖/๓ พื ช ศ า สต ร์   สั ต ว ศ า สต ร์ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๓ นางสาวสุพัชตรา  ยศใจ ม.๖/๓ พื ช ศ า สต ร์   สั ต ว ศ า สต ร์ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๔ นางสาวนภาพร  วันหมื่น ม.๖/๓ พื ช ศ า สต ร์   สั ต ว ศ า สต ร์ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๕ นางสาวดุษฎี พรมวัง ม.๖/๑ พื ช ศ า สต ร์   สั ต ว ศ า สต ร์ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 



 

 

การคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น หลักสูตร 
๑ นายคเณศศักดิ์  นาคไพจิตร ม.๖/๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.) 
๒ นางสาวมัชริยา  พรมทิ ม.๖/๒ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
๓ นางสาววณารินทร์  อินจันทร์ ม.๖/๑ การบัญชี (บช.บ.) 
๔ นางสาวจุฑารัตน์  มามา  ม.๖/๒ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 
๕ นางสาวนิภารัตน์  อุ่นแก้ว ม.๖/๑ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๖ นางสาวกมลวรรณ   ไชยโคตร ม.๖/๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 
๗ นางสาวจิราภา  คําภีระ ม.๖/๑ ภาษาไทย (ค.บ.) 
๘ นางสาวพัชรินทร์  อินจันทร์ ม.๖/๑ ภาษาไทย (ค.บ.) 
๙ นายสิทธิชัย  คํามา ม.๖/๓ สังคมศึกษา (ค.บ.) 

๑๐ นางสาวจารุวรรณ  วันแก้ว ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
๑๑ นางสาวอรทัย  ชัยเกิด ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
๑๒ นางสาวศุภิสรา  จันตา ม.๖/๑ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
๑๓ นางสาวศิริรัตน์  ใจอ้าย ม.๖/๑ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
๑๔ นายเอกพล  สายคํามา ม.๖/๒ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
๑๕ นางสาวชมพู่  พรมวัง ม.๖/๑ ชีววิทยา (ค.บ.) 
๑๖ นางสาวธนิตา  อินจันทร์ ม.๖/๑ ชีววิทยา (ค.บ.) 

 
การคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน คร้ังที่ ๑/๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภท
ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวกิตติยา คําวัน ม.๖/๑ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 

 
โครงการรับศึกษาโดยวิธีพิเศษ แบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ ๑ วิทยาลัยนครราชสีมา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ 
๑ นางสาวอรทัย ชัยเกิด ม.๖/๒ ผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุขภาพและ

ความงาม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขา หลักสูตร 
๑ นายภราดร คําผง ม.๖/๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

๒ นางสาว ฐนิชา ปิงวงศ์ ม.๖/๑ อนามัยชุมชน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๓ นางสาว ณัฐนรี ยะชะระ ม.๖/๑ อนามัยชุมชน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๔ นางสาว เกวรินทร์  ต๊ะมาศรี ม.๖/๒ อนามัยชุมชน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๕ นางสาว สกุลณา  คําวรรณ ม.๖/๒ อนามัยชุมชน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๖ นางสาว เบญจมาศ ทองล้ิม ม.๖/๒ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๗ นางสาว ปิยนุช ขัตมงคล ม.๖/๒ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
๘ นางส าวณัฐนันท์ ใจนันต๊ะ  การ ศึกษาและสาขาวิ ช า

ภาษาไทย 
ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การ จัดการศึกษาหลักสูตร
คว บ ระ ดั บป ริ ญญ าตรี  ๒ 
ปริญญา) 

๙ นางสาว พิมพ์ลดา แก้วหล้า ม.๖/๒ การ ศึกษาและสาขาวิ ช า
ชีววิทยา 

ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การ จัดการศึกษาหลักสูตร
คว บ ระ ดั บป ริ ญญ าตรี  ๒ 
ปริญญา) 

 
การรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขา คณะ 
๑ นางสาวสายป่าน  บุตรดี ม.๖/๒ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ 
๒ นางสาวจุฑารัตน์  มามา  ม.๖/๒ ส่ือสารองค์กรและแบรนด์ นิเทศศาสตร์ 
๓ นางสาวทิพากร  เรือนคํา ม.๖/๑ นวัตกรรมการจัดการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
๔ นางสาวณัฎฐา   

น้อมไทยสง 
ม.๖/๒ การจัดการโรงแรมและ 

การท่องเท่ียว 
ศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๑   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา 
๑ นางสาวธิตินันท์   ด่านอินถา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒ นางสาวอัจฉราวดี   โพธิ์ศรีแก้ว  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓ นายนพนนท์ อ่ องศรี  อาหารและโภชนาการ(MEP) 
๔ นางสาวมัญฐกานต์   คํามี  อาหารและโภชนาการ 

 
นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๑   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ท่ี ชื่อ-สกุล ชัน้ สาขาวิชา 
๑ นางสาวนฤชา  มีเขียน  การบัญชี 
๒ นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตุ่น  การบัญชี 
๓ นางสาวสกุลณา  คําวรรณ  การบัญชี 
๔ นางสาวณัฐชยา  กาวี  การบัญชี 
๕ นางสาววิภาดา  บุญยืน  การบัญชี 
๖ นางสาวณัฐชรินทร์  เกี๋ยงเลน  การตลาด 
๗ นายสุรศักด์ิ  ไชยเครื่อง  การตลาด 
๘ นางสาววรรณิกา  โสอิน  การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 
๙ นางสาวอาทิตยา  สุภาติ  การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 

๑๐ นางสาวยลลดา  สารใจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๑ นางสาวสุขภัสสร คุมพล  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
๑๒ นายสุเมธ  ปุกกันโท  การโรงแรม(บริการ ส่วนหน้า

โรงแรม) 
๑๓ นางสาวรุจิรา  ปัญญากุล  การโรงแรม(บริการอาหาร 

และเครื่องด่ืม) 
๑๔ นางสาวธิดารัตน์  ยีพระบาง  การโรงแรม(บริการอาหาร 

และเครื่องด่ืม) 
๑๕ นางสาวชลธิชา โนพิชัย  เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   วิทยาลัยเทคนิคล าปาง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา 
๑ นายตะวัน วงศ์หอม ม.๓/๓ ช่างยนต์ 
๒ นายพันกร ขันนันตา ม.๓/๓ ช่างยนต์ 
๓ นายจัตตุนันท์ พันปุ๊ด ม.๓/๔ ช่างยนต์ 
๔ นายปฎิพล ไชยราช ม.๓/๔ ช่างยนต์ 
๕ นางสาวเกวลิน มูลปัญโย ม.๓/๒ ช่างไฟฟ้ากําลัง 
๖ นางสาวมลฤดี ต๊ะคิงสา ม.๓/๑ ช่างไฟฟ้ากําลัง(MEP) 
๗ นายภาณุวัตน์ การะภักดี ม.๓/๔ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๘ นายเอราวัตร์ ใจนันต๊ะ ม.๓/๔ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๙ นายสรายุทธ คําเสน ม.๓/๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ นายธีระพงษ์ ต๊ะวัน ม.๓/๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๑ นายกฤษฎา ทองเจริญ ม.๓/๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒ นางสาวนภสร เสนสม ม.๓/๒ ช่างกลโรงงาน 
๑๓ นายศุภกร ยอดกันทา ม.๓/๒ ช่างกลโรงงาน 
๑๔ นายพงษ์ศร ยอดกันทา ม.๓/๕ ช่างกลโรงงาน 
๑๕ นายธนกร ทองฟู ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน 
๑๖ นายวชิรวิทย์  โกวฤทธิ์  ม.๓/๕ ช่างกลโรงงาน 
๑๗ นายธนวัฒน์ ขัดเรียบ ม.๓/๑ ช่างกลโรงงาน(MEP) 
๑๘ นายอริญชัย มูลเสน ม.๓/๑ ช่างกลโรงงาน(MEP) 
๑๙ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ษา ม.๓/๒ ช่างกลโรงงาน(MEP) 
๒๐ นายศิรวิทย์ เตจ๊ะ ม.๓/๓ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๑ นายกิตติธร เทพอุด ม.๓/๓ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๒ นายรัชชานนท์ มัชเรศ ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๓ นายสรวิชญ์ พรมขอนยาง ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๔ นายธีรภัทร ยศใจ ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๕ นายเป็นหนึ่ง ตะนะ ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๖ นายภาคภูมิ อินทะใจ ม.๓/๔ ช่างกลโรงงาน(แม่พิมพ์โลหะ) 
๒๗ นายภานุพงศ์ แสนปินตา ม.๓/๕ ช่างเช่ือมโลหะ 
๒๘ นายรัฐณรงค์ คําวัน ม.๓/๔ ช่างเช่ือมโลหะ 
๒๙ นางสาวพรพิมล เตชะสุภา ม.๓/๑ โยธา 

 
 
 
 



 

 

นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น สาขาวิชา 
๑ นายจักรพันธ์  โปทา ม.๖/๓ เทคนิคยานยนต์ 
๒ นายอดิศร  ด่านอินถา ม.๖/๕ เทคนิคยานยนต์ 
๓ นายบริพัตร  นานเป้ีย ม.๖/๓ เทคนิคยานยนต์ 
๔ นายรัฐภูมิ  เอสุจินต์ ม.๖/๕ เทคนิคยานยนต์ 
๕ นายมีชัย  ต๊ะปิ๋วเครือ ม.๖/๕ เทคนิคยานยนต์ 
๖ นายอดิศักดิ์  อินต๊ะฟู ม.๖/๓ เทคนิคยานยนต์ 
๗ นายคเณศศักดิ์  นาคไพจิตร ม.๖/๑ เทคนิคยานยนต์ 
๘ นายสุธิพงษ์  สุกันทา ม.๖/๓ เทคนิคก่อสร้าง 
๙ นายอัครพล  แก่นใจ ม.๖/๓ เทคนิคก่อสร้าง 

๑๐ นางสาวชลิตา  ด่านแก้ว ม.๖/๒ โยธา 
๑๑ นางสาววราภรณ์ โม้ป้อ ม.๖/๓ โยธา 
๑๒ นางสาวสุรีรัตน์ มีปรางค์ ม.๖/๔ โยธา 
๑๓ นางสาวกันตินันท์  เงินชุ่ม ม.๖/๔ โยธา 
๑๔ นายณัฐพงษ์  ยะชะระ ม.๖/๒ โยธา 
๑๕ นางสาวสุริสา  ฟูสอน ม.๖/๒ โยธา 
๑๖ นายกัณชัย  สุดใจ ม.๖/๓ งานไฟฟ้ากําลัง 
๑๗ นายวิรัชสัณห์ ไทยอินทร์ ม.๖/๕ งานไฟฟ้ากําลัง 
๑๘ นายเจนพบ  ขันคํา ม.๖/๕ งานไฟฟ้ากําลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 สรุปเหรียญรางวัล 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ล าปาง,ล าพูน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดก าแพงเพชร 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 
๑๓ ๕ ๑ ๓ 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
๑ คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.๔-ม.๖ 

๗๖.๘ เงิน ๓๓ ๑. นางสาว
ประภัสสร  อุดกันทา 

๒. นางสาว
อมรรัตน์  คําแก้ว 

๓. นางสาวอรวี  กอง
นวล 

๑. นางสาวกมลทิพย์   

สุริลาวงค ์

๒. นางพยอม  ศิริบุญ 

  

๒ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSP  

ม.๑-ม.๓ 

๒๓ เข้าร่วม ๔๓ ๑. เด็กชายธน
กิต  อุตมูล 

๒. เด็กหญิงเก
วลิน  มูลปัญโย 

  

๑. นางนงนุช  ชัยนันตา 

๒. นางสาวพัชรินทร์   
อินสะอาด 

  

๓ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-

ม.๓ 

๓๘ เข้าร่วม ๔๒ ๑. เด็กชาย
ศักด์ิสิทธ์ิ  นามปัน 

๑. นายธนกฤษ   

มากบุญ 

๔ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

๓๓.๕ เข้าร่วม ๔๑ ๑. นางสาววนิดา  สม
กําเนิด 

๒. นางสาวสุธิตา  ตาคํา
ปัญญา 

๓. นายอภิสิทธ์ิ  นันทวิ
ชัย 

๑. นางสาวสุพิศ   

แก้วบุญเรือง 

๒. นางสาวอังสุนีย์   

สุวรรณชัย 

  

๕ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง  
ประเภทสามมิติ (๓D) 

ปล่อยอิสระ  
ม.๑-ม.๓ 

๖๓.๗ ทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ ๑. เด็กชายพัสกร  กัน
ทา 

๒. เด็กชายเจษฎา  เทพ
สิงห ์

  

๑. นางอังค์สุมาริน   

ปาละจะเร 

๒. นางสาวณัฐนิชา   

ธรรมเจริญรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
  

http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=175&award_chk=1
http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=175&award_chk=2
http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=175&award_chk=3
http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=175&award_chk=4


 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
๖ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  
ม.๑-ม.๓ 

๗๘.๗ เงิน ๒๘ ๑. เด็กหญิงนุชประ
วีณ์  เตจ๊ะ 

๒. เด็กหญิง
พวงชมพู  จอมแก้ว 

๓. เด็กชาย
ภูริพัฒน์  กันทาเขียว 

๔. เด็กหญิงมณี
พลอย  ต๊ะนางอย 

๕. เด็กหญิงแพรพิไล  ปิ
งวงศ ์

๑. นางพราวพร  ปันตา 

๒. นางสาวเยาว-
ลักษณ ์ จันธิมา 

  

๗ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.๑-ม.๓ 

๘๑.๖ ทอง ๒๔ ๑. เด็กหญิงฉัตร
พิไล  จันต๊ะวงศ์ 
๒. เด็กหญิงณัชณิ
ชา  นันตาเครือ 

๓. เด็กชายนันท
พงศ ์ จิตรจํานงศ ์

๔. เด็กหญิงยศยา  ขัต
มงคล 

๕. เด็กชายเกียรติ
ศักด์ิ  หม่องน่าน 

๑. นางสาวกัณห์ญา
วีพ์  ศิริน่าน 

๒. นางสาวรุ่งไพลิน   

ขันปัญญา 

  

๘ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  
ม.๔-ม.๖ 

๘๖ ทอง ๔ ๑. นายอัษฏาวุธ  คุมพล 

  

๑. นายศักรินทร์ 
  สืบสอน 

  

๙ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย 

สีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 

๘๐ ทอง ๑๙ ๑. นายรัชชานนท์  ชะ
ระ 

  

๑. นายศักรินทร์   
สืบสอน 

  

๑๐ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการ 

ปะติด ม.๑-ม.๓ 

๘๕ ทอง ๔ ๑. นางสาวอารียา  ศรี
จันทร์ 
๒. นางสาวเขมจิรา  ศรี
จันทร์ 

๑. นายศักรินทร์  สืบสอน 

๒. นางสาวสุพิศ   

แก้วบุญเรือง 

๑๑ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ 

 

๘๗ ทอง ๓๓ ๑. นายณัฐพล  ยะชะระ 

  

๑. นายศักรินทร์   
สืบสอน 

  

๑๒ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๙๒ ทอง ๕ ๑. นายณัชพล  พินทิ
สืบ 

๒. นายภาสกร  สิริป้อ 

๓. นายวิทวัส  ยะชะระ 

๑. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 

๒. นายวศิน  อุ่นแก้ว 

  
 

๑๓ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 

๘๖ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑. นางสาวกัญญา
รัตน์  พรมคําแดง 

๒. นายจีรวัฒน์  ปันใย 

๑. นางสาวดารุณี   
คํานวล 

  



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
๒ ๓. นายธิติธรณ์  เท่ียง

ทอง 

๔. นายบรรพต  กุตัน 

๕. นายวัชรพงษ์  สารธิ 

๖. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมา
สี 

๑๔ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 

๗๖ เงิน ๓๐ ๑. นางสาวกันตินันท์   
เงินชุ่ม 

๒. นางสาวบุษบา   

ถาวรกิจ 

๓. นางสาวศุภลักษณ ์  

แก้วใส 

๔. นางสาวสิตาพัชญ์   

ศรีจันทร ์

๕. นางสาวสุขภัสสร   

คุมพล 

๑. นางศิรินภา   

ยะคําปลูก 

  

๑๕ กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.๑-

ม.๓ 

๘๐ ทอง ๑๖ ๑. เด็กหญิงณิชา   

จันทร์ศิร ิ

๒. เด็กหญิงรักษวลี   
ฟูธรรม 

๓. เด็กหญิงสิริลักษณ ์ 

 ตะนะ 

๔. เด็กหญิงอรวรรณ   

หล้าปวงคํา 

๕. เด็กหญิงเปมิกา  

 ใจเรือน 

๑. นางสาวสายพิน   

ต๊ะมาสี 
๒. นางสาวนลินรัตน์  

 อิมิวัฒน์ 

  

๑๖ การงานอาชีพ การแข่งขันทําอาหาร 
นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.๑-ม.๓ 

๘๐ ทอง ๒๕ ๑. เด็กหญิง
กนกวรรณ  ดวงหมื่น 

๒. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ภู่
เสือ 

๓. เด็กหญิงอารี
รัตน์  ดวงทอง 

๑. นางธมลพรรณ์   
ยอดคํา 

๒. นายสุระกิตย์   

จันต๊ะวงศ์ 
  
 
 
 
 
 
 

๑๘ การงานอาชีพ การแข่งขันทําอาหารคาว
หวาน 

เพ่ือสุขภาพ ม.๑-ม.๓ 

๗๙.๓๔ เงิน ๓๔ ๑. เด็กหญิงกุลลินี  โม้
ป้อ 

๒. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพ
อุด 

๓. เด็กหญิงเจนนิ

๑. นางธมลพรรณ์   
ยอดคํา 

๒. นางเมธาวี   

ขาวสมบูรณ์ 

  



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
เฟอร์  วันงาม 

๑๙ การงานอาชีพ การแข่งขันทําอาหารคาว
หวาน 

เพ่ือสุขภาพ ม.๔-ม.๖ 

๘๒.๘๖ ทอง ๔๐ ๑. นางสาวนบ
สิน  เรือนปานันท์ 
๒. นายสุรศักด์ิ  ไชย
เครื่อง 

๓. นางสาว
อาทิตยา  สุภาติ 

๑. นางธมลพรรณ์   
ยอดคํา 

๒. นางเมธาวี  

 ขาวสมบูรณ์ 
  

๒๐ การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้  
ม.๑-ม.๓ 

๙๐ ทอง ๑๒ ๑. เด็กชายจารุ
วิทย์  ดวงคํา 

๒. เด็กชายณัฎฐณุ
ชา  สอนสุภาพ 

๓. เด็กชายปิยัง
กูร  บรรจงศร ี

๑. นางธมลพรรณ์  
 ยอดคํา 

๒. นายศักรินทร์  
 สืบสอน 

  

๒๑ การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้  
ม.๔-ม.๖ 

๘๘ ทอง ๑๙ ๑. นายชนวีร์  ใจนันต๊ะ 

๒. นายพิเชษฐพงศ์  ใจ
เรือน 

๓. นายยุทธชัย  หล้า
ปวงคํา 

๑. นางธมลพรรณ์   
ยอดคํา 

๒. นายศักรินทร์   
สืบสอน 

  

๒๒ เรียนรวม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ม.๑-ม.๓ 

๘๙.๖๖ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 
๑ 

๑. เด็กชายณัฐ
นนท์  เซ็นนันท์ 
  

๑. นางสายทิพย์   

วรรณาการ 

  

 
 
 
 
 

 


