


 รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี  ๑ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
      โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1160/3  ซอยเพชรเกษม 15 ถนน เพชรเกษม แขวงวัดท่า
พระ  เขตบางกอกใหญ่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์: 0 - 245 - 79830 ถึง 1   โทรสาร: 0 – 2457 – 4437 
E-mail: pradoonai@hotmail.com     Website: www.pradonai.ac.th 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1   
         เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร

บุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2560 1 27 - 3 2 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ปวช. 

ปวส. 

mailto:pradoonai@hotmail.com
http://www.pradonai.ac.th/
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ 4 20 
3. วิทยาศาสตร์ 4 20 
4. ภาษาไทย 3 18 
5. ภาษาต่างประเทศ 5 20 
6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 18 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 20 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18 
9. ศิลปศึกษา 3 18 
10. การคลัง 1 13 

รวม 31  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา   2560   รวม 438 คน 

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

จ านวนห้อง  3 3 3 3 3 3 18 

เพศ 
ชาย 41 67 41 37 32 36 254 
หญิง 35 38 29 28 29 25 184 

รวม  76 105 70 65 61 61 438 
เฉลี่ยต่อห้อง  25:1 35:1 23:1 22:1 21:1 21:1  

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 



                                  รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี  ๔ 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
1.)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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2.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา 2559 - 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา 2559 - 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์ ห้องประวัติศาสตร์ 

ห้องดนตรีนาฏศิลป์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

วัดประดู่ฉิมพลี วัดประดู่ในทรงธรรม สุพรรณบุร ี หว้ากอ ศูนย์การเรียนรู้STEM นครปฐม ค่ายพงศ์ลดา 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดจ าแนกนักเรียนตามผลการสแกนลายผิว มีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามวัยให้เต็มศักยภาพรายบุคคล มีการวัด
และประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริง พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นให้หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามบริบทของชุมชนและสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสร้างความส าเร็จทางการศึกษาและการด ารงชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ยั่งยืนในตัวผู้เรียนและ
สนับสนุนในการท าวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้ผลการประเมินระดับห้องเรียน 
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน และระดับชาติมาเป็นข้อมูล  วินิจฉัย เพ่ือค้นหามาตรการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 

 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4, กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมตักบาตรวัน
ศุกร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทั้งการคัดกรอง เพ่ือป้องกันในพฤติกรรมเสี่ยงและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มที่ขาด
แคลน การจัดการศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การสนับสนุน
ครูผู้สอนภาษาจีน, การเปิดสหวิชาร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เป็นต้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรอบๆ 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น กลองยาว, วูซู, นวดแผนโบราณ เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับ ดีมาก สามารถวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากสิ่งเสพติด ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อย 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความเข้าใจความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคล แต่มีผลการทดสอบระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าปีการศึกษา 
2559 
 
ประเด็น ผลการประเมิน 

กา ร อ่ า น  คิ ด 
วิ เคราะห์และ
เขียน 

 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ าแนกตามคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี 
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3. จุดเด่น 
  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา คือ “กล้าน า ท าดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ” ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถนภาพตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย เคารพกติกามารยาททางสังคม และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 
 เร่งพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้ มีคุณภาพและเทียบมาตรฐานกับการทดสอบ
ระดับชาติได ้
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่าน
มา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์หา
จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส (SWAD) ขององค์กร เพื่อร่วมกันก าหนด เป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณและระดมทุน
จากผู้สนับสนุน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยมอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานด้วยวงจรของเดมมิ่ง 
(PDCA) 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู ้
 ๒.๓ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒.๔ บุคลากรของสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการศึกษาโดยมีการจัดประชุมปี
ละ ๔ ครั้ง 
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 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหารร่วมกัน 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
เช่น ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง
ธรรม เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรูท่ี้มีคุณภาพ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเฉลี่ย 

๔๐ ชั่วโมง 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย  เ ช่ น  ผู้ ป ก ค ร อ ง ,  
คณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมผู้ปกครอง 
ครแูละศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูปแบบ
งบประมาณและบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และผู้บริหาร ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
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๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมระดมสมองภายในและภายนอกองค์กร การประชุมกลุ่มงาน
บริหาร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปและตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นท่ีปรึกษา ให้ความ
ร่วมมือในด้านท่ีต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยการชี้แจงจากผู้บริหาร ให้จัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เน้นย้ าให้มีการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้มี
การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการ
สอนทุกระดับชั้น ปรับโครงสร้างรายวิชาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน ก าหนดสัดส่วน
คะแนนและมีการวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด 
เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตาม
สถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนท่ีใช้ ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ท้ังจากสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วน
ร่วมให้การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
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 ๒. วิจัยในชั้นเรียนของคุณครูควรได้รับการประเมินพร้อมค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพื้นที ่
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ: ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการได้แก่ 
 ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๔) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๕) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจการด าเนินตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน
และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอยา่งมีส่วนร่วมนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล ตามแผนพัฒนาตนเองและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๒. นักเรียนควรมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ ติดตามและช่วยเหลือด้านการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้
ว่าระดับดี ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ พอใช้ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดี 
 ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑  
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาตามกลยุทธ์ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี 
โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 



                                  รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี  ๑๘ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความช่วยเหลือ 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ัง
แนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิว
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผล
การประเมินระดับชาติต่ าลง ๔ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ควรเร่งการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ ท่ีดี  ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบ อย่างท่ีดีในการท างาน และคณะ 
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรง เรียนได้ ใช้ เทคนิค  การประชุม ท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมการ
ประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
๒) สร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นท่ีปรึกษา ให้ความ
ร่วมมือในด้านท่ีต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพ
ตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล การจัดการ
ศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร แ ละ แ หล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย 
๕) ครูทุกคนผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑)  ครู ควรจั ดกิ จกรรม เน้น ให้ ผู้ เ รี ยนได้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น 
๒) ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
๓) วิจัยในชั้นเรียนของคุณครูควรได้รับการ
ประเมินพร้อมค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพื้นที ่

ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
๑) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ

ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
๑) โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน 
๒) นักเรียนควรมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้และติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กั บ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
และ PISA 
 ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ภาคผนวก 
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บันทึกความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 
 

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้พิจารณา รายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560  ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 
 
 
 
 
 

 

 

(นายอรัญ  ศรีว่องไทย) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

30 มิถุนายน 2561 
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โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 
ที่ ผู้บริหาร ปีการศึกษา 
1. นายทรงยศ  พงษ์พรต 2497 – 2509  
2. นายแดง  สุขกุล 2509 – 2510 
3. นายเทพ  เท่ียงตรง 2510 – 2518 
4. นายสุชาติ  ไชยมะโน 2518 – 2527  
5. ดร.ส ารอง  เพ็งหนู 2527 – 2541 
6. นายนิพนธ์  โห้งาม 2541 – 2543  
7. นายสมเกียรติ  เจริญฉิม 2543 – 2544  
8. นายบรรเจิด  ภิรมย์ 2544 – 2546  
9. นางธารทิพย์  ธาวรชัยสิทธิ์ 2546 – 2550  

10. ดร.นิพนธ์  เสือก้อน 2550 – 2550  
11. นายสง่า  บูรณรักษ์ 2550 – 2552  
12. นายประจักษ์  มนต์ประเสริฐ 2552 – 2556  
13. ดร.สมมาตร  สนทมิโน 2556 – 2558  
14. นางมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต 2558 ถึงปัจจุบัน 
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.
4-ม.6 

ทอง  
(ชนะเลิศ) 

1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

2 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม 
ม.4-ม.6 

ทอง 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. นางสาวณัฐนิชา  ปีนะเก 
2. นางสาวดารินทร ์ อารีพงษา
พันธุ ์
3. นางสาวธนธรณ ์ เหมมณ ี
4. นางสาวมณีรตัน ์ แก้วรัตน ์
5. นางสาววรรณลักษณ ์ สุข
ส าราญ 

1. นางสาวมนัสวัน  บุญ
ประเสริฐ 
 

3 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.
6 

ทอง 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. เด็กหญิงกุสุมา  อายุวงศ์ 
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เกิดโภคา 
3. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรกิตติวรรณ 
4. เด็กหญิงนฤมล  จ าปาส ี
5. นางสาวปภัสรา  ชูปัญญา 
6. เด็กหญิงภารณิ ี ภูพันธ์ุแดง 
7. เด็กหญิงรุ่งรัตน ์ งานรุ่งทว ี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม 
9. เด็กหญิงสุภสัสร  โทสวัสดิ ์
10. เด็กหญิงอรวส ุ เปรีย่มโปร่ง
วิทย์ 

1. นางสาวปภัส  ศึกษา
สุวรรณ 
2. นางสาวรุ่งทิพย ์ ดิษฐ
ใจ 
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว 
 

4 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.
1-ม.6 

ทอง 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. เด็กหญิงชาลิสา  ศุภนิมิต
อโณทัย 
2. เด็กหญิงนฤมล  จ าปาส ี
3. เด็กหญิงพรทิวา  แซ่ฉั่ว 
4. เด็กหญิงพิณมณ ี วาณิชสรรพ ์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว 
6. เด็กหญิงวรกานต ์ ทองปาน 
7. เด็กหญิงวรัญญา  คงขุดทด 
8. เด็กหญิงสิริกญัญา  มุขขันธ ์

1. นางสาวปภัส  ศึกษา
สุวรรณ 
2. นางสาวรุ่งทิพย ์ ดิษฐ
ใจ 
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว 
 

5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบช้ืน ม.1-ม.3 

ทอง 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ 
2. นางสาวพิมพ์รัตน ์ กนกพัฒน ์
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี 

1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน 
2. นายอรรถกร  เย็นเป็น
สุข 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
6 
 

ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกนกอร  บัวแดง 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 

7 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองส าล ี
2. เด็กหญิงนิรุชา   มากเจรญิ 
3. เด็กหญิงวิภาดา  โมรารัตน ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  สมุหส์นธ ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  ปิตตานัง 

1. นางสาวมนัสวัน  บุญ
ประเสริฐ 
 

8 สังคมศึกษา ฯ การประกวดเลา่นิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา 1. นางสาวมนัสวัน  บุญ
ประเสริฐ 

9 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นางสาวธนธรณ ์ เหมมณ ี 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

10 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-
ม.6 

ทอง 1. เด็กชายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

11 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 

ทอง 1. นางสาวธนธรณ ์ เหมมณ ี 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

12 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน ์ กนกพัฒน ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

13 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ   จอมทะรักษ ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กิมเฮียะ 
3. เด็กชายนาวิน  ศรีนวล  
4. เด็กชายปฏิมา   ทองน้อย  
5. เด็กชายปรัญญาวุฒ ิ กิ่งจันทร์ 
6. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง 
7. เด็กชายอนันตชัย  กิ่งจันทร์ 
8. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง 
9. เด็กชายเรืองศักดิ์   รูปงาม  

1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 
2. นายธราธร  พันธุ์บุญ 
 

14 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกวินนา  เต็มประโคน 
2. นางสาวณัฐวิภา   สมบรูณค์้า 
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง 

1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน 
2. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 
 

15 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ 
2. นายไกรสิทธ์ิ  กนิษฐสุต 

1. นางสาวชุตินันท ์ พ่วง
ขาว 
2. นายอรรถกร  เย็นเป็น
สุข 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
16 

 
 

ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ม.4-ม.6 

เงิน 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. นางสาวปวันรัตน ์ ลายทอง 
 

1. นายอภิรัตน ์ นาครัตน ์
 

17 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

เงิน 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. เด็กหญิงณัฐพิมล  คงประดิษฐ ์
2. เด็กชายนครินทร ์ จันทร์มาศ 
3. เด็กหญิงปราจารีย ์ จงหมาย
กลาง 
4. เด็กชายปรเมธ  วิขาวข า 
5. นางสาวปวันรัตน ์ ลายทอง 
6. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม 
7. เด็กหญิงวรดา  บุญจุ้ย 
8. เด็กหญิงวราภรณ ์ รูปงาม  
9. เด็กชายวิสา  โง๊ะบุดดา 
10. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่ลี ้
11. เด็กชายอดิรจุ  ปึงเศรษฐกุล 

1. นายอภิรัตน ์ นาครัตน ์
 

18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง 1. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 

19 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การ 
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา 
2. นางสาวมณีรตัน ์ แก้วรัตน ์
3. นางสาววรรณลักษ์  สุขส าราญ 

1. นางสาวกฤติยา  เขียว
อ่อน 
2. นางสาวจิตติมา  แก้ว
สว่าง 
 

20 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-
ม.3 

เงิน 1. เด็กชายนะโม  ศาสตรส์ุภาพ 
2. เด็กชายเกียรติศักดิ ์ ทองสัมฤทธ์ิ 

1. นางสาวสกาวรัตน ์ ด า
ละเอียด 
2. นางสาวจิตติมา  แก้ว
สว่าง 

21 สังคมศึกษาฯ การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงปณดิา  มั่นคง 
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีมาศ 

1. นางจ าเนียร  สิทธิวิชา
ภิญโญ 
2. นางสาวบุญญา
พร  บุญถนอม 

22 สังคมศึกษาฯ การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวชนิตา  ค าเจริญ 
2. นายมานุเชษย์  มงคล 

1. นางจ าเนียร  สิทธิวิชา
ภิญโญ 
2. นางสาวบุญญา
พร  บุญถนอม 

23 
 
 
 
 

ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรสีตริง 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายณชพล  กิตติสกาวกุล 
2. นายธนากร  จันทร์ค าเรือง 
3. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน ์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา 
5. นายศุภกิจ  มะลิชู 

1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
 6. นายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ 

24 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.
3 

เงิน 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

25 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 

เงิน 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมุหส์นธ ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

26 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ม.4-ม.
6 

เงิน 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

27 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-ม.
6 

เงิน 1. นางสาวธนธรณ ์ เหมมณ ี 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

28 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน ์ กนกพัฒน ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

29 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวธนธรณ ์ เหมมณ ี 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

30 ศิลปะ-
นาฏศิลป ์

การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทย
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน 
2. เด็กหญิงพรรณราย  โตคุ้มภัย 
3. เด็กหญิงพิมรัตน ์ กนกพัฒน ์
4. เด็กหญิงสตรีรตัน ์ สุริยะธรรม 
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เชี่ยวชาญ 
6. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง 
7. เด็กหญิงอริสา  อัทฒ์พิภพ 

1. นางอมร  ภัทรวัฒนา
ภรณ ์
2. นางสาว
ภควลัญจญ ์ สุกใส 
3. นายอนุชา  ราชภักด ี
4. นายพัฒนเดช  ค าวัตร ์
 

31 ภาษาต่างประเ
ทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.
6 

เงิน 1. นายทินภัทร   โกสุม 
2. นางสาวพัชรกันย์   อุตมะมงคล
ชัย 
3. นายยนรเศรษฐ์   พิชญปรีชาเดช 
4. นายวรภัทร   เตรยีมล้ าเลิศ 
5. นางสาวสิริมา   เจ็งประเสริฐ 

1. นายวาทสิทธ์ิ  อินทรี
ยงค ์
 

32 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงศุภรตัน ์ มุทุกันต ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม 
3. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมิต 

1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน 
2. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 

33 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม 
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา 
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว 

1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน 
2. นางสาวสกาวรัตน ์ ด า
ละเอียด 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
34 ศิลปะ-

นาฏศิลป ์
การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

ทองแดง 
(รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2) 

1. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน 
2. นายจักรรัฐ  สิรโิรจนากร 
3. นางสาวจีรพรรณ  ทองจรรยา 
4. นางสาวธันย์ชนก  จีระออน 
5. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศร ี
6. นางสาวพิมพิภา  ภาคภมู ิ
7. นายสาริศ  ยิ่งยงค์ 
8. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศร ี

1. นางอมร  ภัทรวัฒนา
ภรณ ์
2. นางสาว
ภควลัญจญ ์ สุกใส 
3. นายอนุชา  ราชภักด ี
4. นายพัฒนเดช  ค าวัตร ์
 

35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว 1. นางสาววาสนา  เกาะ
สินธุ ์

36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวพรหมพร  รัตนจงกล 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 

37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวมุฑิดา  ภัทรกิตติวรรณ 1. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 

38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ ์ บุญประ
คม 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 

39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวจีราพรรณ  ทองจรรยา 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 

40 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.
1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองส าล ี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด 
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง 

1. นางสาววาสนา  เกาะ
สินธุ ์
2. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 
 

41 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.
4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวกุลณิษฐ์  พุทธเสน 
2. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง 
3. นางสาวสิริรตัน ์ เอื้อสิวะคณุ 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 
2. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 
 

42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.1-
ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ 
2. เด็กหญิงพรศิร ิ ทองพลาย 

1. นางสาววาสนา  เกาะ
สินธุ ์
2. นายณัฐภัทร  ส าเร็จ 

43 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.4-
ม.6 

ทองแดง 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน ์ 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสรา
รัตน ์ ทังสี 

44 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การ 
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน ์ กนกพัฒน ์
2. เด็กหญิงสิรญิญา  ขาวโชติช่วง 
3. เด็กชายอภิวันทร ์ โชติมุข 

1. นางสาวดิส
สมัย  รัตนวรรณ ี
2. นางสาวสกาวรัตน ์ ด า
ละเอียด 
 

45 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนศรีวงศ ์ 1. นางสาวดิส
สมัย  รัตนวรรณ ี
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46 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายธรรมรักษ ์ วิเศษแก้ว 
2. เด็กหญิงสุทิตา  พิทยารุ่งโรจน ์
3. เด็กชายอนุสรณ ์ กุลวงศ ์

1. นางสาวสุวิมล  แซ่
ห่าน 
2. นางสาวรัชฎา
ภรณ ์ วิเศษแก้ว 

47 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงธันยพร  พันทอง
ประเสริฐ 
2. เด็กหญิงนพมาศ  หายโศรก 
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด 

1. นางสาวสุดา
รัตน ์ สัจจวโิส 
2. นางสาวสุวิมล  แซ่
ห่าน 
 

48 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวธนิตตา  วงศ์อ้วน 
2. นางสาวนันทวรรณ  อเนก 
3. นางสาวปภาวด ี สอนเสนา 

1. นางสาวขัติญา  เปรม
ปราโมทย ์
2. นางสาวอุมาพร  ชาญ
ฉลาด 
 

49 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทสามมิติ (3D) 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม 
2. เด็กชายสุกนต์ธ ี ไทยใหม ่

1. นางสาวสุดา
รัตน ์ สัจจวโิส 
2. นายเฉลิมศักดิ ์ ครุธ
เสม 

50 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายพีระพล  กองส าล ี
2. เด็กหญิงศิริพร  ราอ ี
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เที่ยงธรรม 
4. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีละคร 
5. เด็กชายเกียรติศักดิ ์ ทองสัมฤทธ์ิ 

1. นางสาวบุญญา
พร  บุญถนอม 
2. นายภูริวัจน ์ รณุพันธ ์
 

51 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวกมลชนก  สามสุวรรณ 
2. นายบุญฤทธ์ิ  โพธิ์ทอง 
3. นายบุญอ านวย  น าชัย 
4. นางสาวปณิตา  ต่างทอง 
5. นางสาวอาทิตยา  ข าสกล 

1. นางสาวบุญญา
พร  บุญถนอม 
2. นายกรร
ภิรมย ์ นพรัตน ์
 

52 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงศุภรตัน ์ มุทุกันต ์ 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 

53 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงพรสริ ิ ทองพลาย 
2. เด็กหญิงพิมพ์รัตน ์ กนกพัฒน ์

1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 
 

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประตมิากรรม 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย ์
2. นายสรศักดิ ์ ศรีครซ้าย 
3. นายสุรเชรษฐ ์ จีวรกุลนนท์ 

1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 
 

55 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย 1. นายอนุรักษ์   เขียว
นอก 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
56 ภาษาต่างประเ

ทศ 
การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.
3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน 
2. เด็กชายนรวีร ์ ธรากร 
3. เด็กหญิงรัตนาวด ี แซ่ลี ้
4. เด็กชายสมชาย  ค ามีสิทธ์ิ 
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สุวรรณภักด ี

1. นางสาวเกศริน  ศรี
จันทร์ 
 

57 ภาษาต่างประเ
ทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายณิชาภัทร์   เสียมทอง 
2. เด็กชายมหาชน   จิตโสภาพันธุ ์

1. นางสาวศิริญา
มล  ดวงจันทรน ี
 

58 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นายปราชญ ์ จุลเสน 
2. นายอภิชัย  เจนประโคน 

1. นายอรรถกร  เย็นเป็น
สุข 
2. นางสาวชุตินันท ์ พ่วง
ขาว 

 
ด้านกีฬา 

 

กีฬาวูซู 
ผลงานดีเด่น 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 45 “สงขลาเกมส์) จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ (ข้ามสิ่งกีดขวาง) 
 - รางวัลเหรียญเงินชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีราชสีห์ (Jumping poles) 
 - รางวัลเหร๊ยญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุทธลีราชสีห์ (ภาคพื้นโบราณ) 
 
กีฬาเทควันโด 
ผลงานดีเด่น 
การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งท่ี 6 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร 
 - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 – 14 ปี หญิง 
การแข่งขันรายการ The EMPEROR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 1st  
จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 – 14 ปี หญิง 
 - รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 12 – 14 ปี หญิง 
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รางวัลแห่งความส าเร็จของโรงเรียน 
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