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ค ำน ำ 

 

 สารสนเทศโรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2552  ฉบบัน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ของโรงเรียนปทุมวิไล  โดยรวบรวมขอ้มูล จากฝ่าย งาน กลุ่มสาระฯ ทั้งน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานและ

ขอ้มูลส าหรับนักพฒันา ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

เพือ่ใหผู้ส้นใจศึกษาไดอ้ยา่งละเอียดและเขา้ใจง่าย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน าไปอา้งอิงได ้

 โรงเรียนปทุมวิไล หวงัว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนา

การศึกษาในปีต่อไป 

 

 

 

(นายกิจจา  ชูประเสริฐ) 

ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนปทุมวไิล 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

สำรบัญ 

เร่ือง                  หน้ำ 

แนะน าโรงเรียน 1 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ 2 
นโยบายโรงเรียนปทุมวไิล ปีการศึกษา 2552 3 
ท าเนียบผูบ้ริหาร 4 
โครงสร้างการบริหาร 5 
ประวตัิโรงเรียน 7 
สภาพทัว่ไปของโรงเรียน 9 
ประวติัอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 11 
การบริหารจดัการอาคารสถานที่ 13 
แผนผงัอาคารสถานที ่ 17 
หมายเลขโทรศพัท ์ 18 
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ (โรงเรียน) 19 
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ (นกัเรียน) 24 
ขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน 54 
     จ  านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น 55 
     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ม.3,ม.6 56 
     ผลทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-Net 65 
     สรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนกัเรียน ม.3 67 
     สรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนกัเรียน ม.6 68 
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากร 69 
     จ  านวนครู-บุคลากร 70 
     จ  านวนครู จ าแนกตามระดบัการศึกษา 71 
     จ  านวนครู จ าแนกตามต าแหน่ง 72 
     ตารางแสดงขอ้มูลขา้ราชการครู 73 
     ตารางแสดงขอ้มูลพนกังานราชการ 83 



 

                                                                                       

     ตารางแสดงขอ้มูลครูอตัราจา้ง 84 

สำรบัญ (ต่อ) 

เร่ือง                  หน้ำ 

     ตารางแสดงขอ้มูลเจา้หนา้ที่ธุรการ (ราชการ) 86 
     ตารางแสดงขอ้มูลเจา้หนา้ที่อตัราจา้ง 87 
     ตารางแสดงขอ้มูลลูกจา้งประจ า 89 
     ตารางแสดงขอ้มูลลูกจา้งชัว่คราว (งานรักษาความสะอาด) 90 
     ตารางแสดงขอ้มูลลูกจา้งชัว่คราว (งานโภชนาการ) 91 
     ตารางแสดงบุคลากรที่เป็นหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย/งาน/ระดบั 92 
ขอ้มูลงบประมาณ 93 
     การค านวณงบประมาณ 94 
     การจดัสรรงบประมาณ 95 
สถิติการรับ/ส่ง หนงัสือราชการ 97 
ขอ้มูลหอ้งสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 98 
     สถิติแสดงจ านวนผูใ้ชห้อ้งสมุด (จ  าแนกเป็นภาค) 99 
     สถิติแสดงจ านวนผูใ้ชห้อ้งบริการภายในหอ้งสมุด (จ  าแนกเป็นภาค) 101 
      สถิติการยมื-คืน หนงัสือ 103 
ขอ้มูลการตรวจสุขภาพครูและนกัเรียนประจ าปี 105 
ขอ้มูลงานโภชนาการ 114 
     ตารางแสดงจ านวนร้านคา้ในโรงเรียน 115 
คณะผูจ้ดัท  า  

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

โรงเรียนปทุมวไิล 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน  เป็นรูปดอกบวับาน อันเป็นสัญลักษณ์ของจงัหวดั
ปทุมธานี  และมีเปลวไฟเปล่งแสงรัศมีอยู่เหนือดอกบวั  แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรือง 

                                         ก้ำนบัว  หมายถึง   ครูอาจารยท์ี่ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ตลอดจนผูมี้ 
                                                                      อุปการคุณ 
                                         ใบบัว    หมายถึง   มนัสมอง  ความสดช่ืน 
                                         ดอกบัว  หมายถึง   ผลผลิต ไดแ้ก่  ตวันกัเรียน     
 
อักษรย่อ          ป.ว. 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน  บวัสตัตบงกช 
สีประจ ำโรงเรียน  เขียว - ชมพ ู
   สีเขียว    เป็นสีของกา้นและใบบวั 
   สีชมพู      เป็นสีของดอกบวัที่พน้น ้ า 
วันคล้ำยวันก่อต้ังโรงเรียน 6  กุมภาพนัธ ์ ของทุกปี 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระพทุธศรีปทุมอุดมธาดา 
คติพจน์   อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ  พงึรีบกระท าความดีเถิด 
ปรัชญำ   การศึกษา คือ การพฒันา (Education  is  Development) 
ผู้ให้ก ำเนิดโรงเรียน     พระครูอุตตโมรุวงศธ์าดา  เจา้อาวาสวดัส าแล   จงัหวดัปทุมธานี   
ที่ต้ัง    63/4  ถนนปทุมสมัพนัธ ์  ต  าบลบางปรอก  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 12000 
           โทรศพัท ์  02-581-6773  , 02-581-6712 
เนื้อที่ของโรงเรียน            34  ไร่  3  งาน  36  ตารางวา 
 

 
 



 

                                                                                       

 
 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียนปทุมวไิล 

โรงเรียนที่เขม้แขง็ระบบบริหาร  วชิาการสู่ระดบัสากล  น่ายลส่ิงแวดลอ้ม   
เพยีบพร้อมคุณธรรม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพยีง  

 

พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบบริหารและการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลง และระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2. พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใชจ้ดัการเรียนการสอนและการบริหารใหท้นัสมยั 
4. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงามน่าเรียนน่าอยูแ่ละมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
5. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัในคุณค่าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำประสงค์ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร จดัการที่เขม้แขง็ระดบัผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่มีคุณภาพ มีความ
คล่องตวั คลอบคลุมภารกิจงานทุกดา้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากร       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่มาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอยา่งเพยีงพอ สามารถใหบ้ริการผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง

และมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  น่าเรียน น่าอยู ่และเป็น

แบบอยา่งของชุมชน 
5. ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ  มีคุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัรู้คุณค่าของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 



 

                                                                                       

 
 

นโยบำยโรงเรียนปทุมวไิล 
ปีกำรศึกษำ  2552 

 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา  ผูน้ าการเปล่ียนแปลง

เนน้การมีส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

2. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  พัฒนาทักษะชีวิตและ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่นักเรียน  โดยปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพระดบัสากล  นกัเรียนไดเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ เสมอ

ภาคและเท่าเทียมกนั และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งขึ้น 
5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและรู้จกั

ประกอบสมัมาชีพ 
6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
8. พฒันาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยใีหท้นัสมยั เพียงพอ และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
9. พฒันาส่ิงแวดลอ้มสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสมเอ้ือต่อการจดัการ  

เรียนการสอน 
10. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการ 

สอนอยา่งมืออาชีพและมีวทิยฐานะสูงขึ้น 
 

 

 

 



 

                                                                                       

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนปทุมวไิล 
 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ปีพทุธศักรำช 
1.  นายจ้ี  รักบา้นเกิด ครูใหญ่ 2465-2466 
2.  นายชิต   ช่วงสุคนธ์ ครูใหญ่ 2466-2470 
3.  นายหลี  ศุกรีเขต ครูใหญ่ 2470-2473 
4.  วา่ที่รองอ ามาตยต์รีนพ  จุลฤกษ ์ ครูใหญ่ 2473-2478 
5.  นายเกษม   นิโลดม ครูใหญ่ 2478-2485 
6.  นายยง   จนัทร์เอม ครูใหญ่ 2485-2493 
7.  นายบุลวชิ สุวรรณประไพ อาจารยใ์หญ่ 2493-2515 
8.  นายไพบูลย ์  ฉ่ิงทองค า อาจารยใ์หญ่ 2515-2517 
9.  นายอิสระ  เกิดทอง อาจารยใ์หญ่ 2518-2520 
10.  นายวรรณิศ  วงษส์ง่า ผูอ้  านวยการ 2520-2522 
11.  นายอานนท ์ นนัทปรีชา ผูอ้  านวยการ 2522-2526 
12.  วา่ที่ ร้อยตรีมานิตย ์ ป้อมสุข ผูอ้  านวยการ 2526-2535 
13.  นายเจริญ  สุขเกษม ผูอ้  านวยการ 2535-2537 
14.  นายววิฒัน์  พวงมะลิต ผูอ้  านวยการระดบั 9 2537-2539 
15.  นายอุดม  ปัญญา ผูอ้  านวยการระดบั 9 2539-2541 
16.  นายคณิต ภิรมยไ์กรภกัด์ิ ผูอ้  านวยการระดบั 9 2541-2544 
17.  นายค านึง   นกแกว้ ผูอ้  านวยการระดบั 8 2544-2545 
18. นายกิจจา  ชูประเสริฐ ผูอ้  านวยการระดบั 9 2545-ปัจจุบนั 

 

 

 



 

                                                                                       

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 โรงเรียนปทุมวไิลไดแ้บ่งโครงสร้างบริหารจดัการแบ่งเป็น 5 ฝ่าย 2 งาน ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูบ้ริหารยดึหลักการบริหาร  เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีคณะกรรมการที่มี

ส่วนร่วมในการบริหาร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ตลอดจนมีคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู  คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า  คณะกรรมการ
มูลนิธิสุวรรณประไพ  คณะกรรมการมูลนิธิ “พระครูอุตโมรุวงศธ์าดา  
              

 

 

นายกิจจา  ชูประเสริฐ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

นายประดบั  ปรีชานุกลู 
รองฯ ฝ่ายกจิการนกัเรียน 

นางสาวสะสม  อู่ทอง 
รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นายประสิทธ์ิ สุวรรณประทีป 
รองฯ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นายค าหลา้ ลาภาอุตย ์
รองฯ ฝ่ายอ านวยการฯ 



 

                                                                                       

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนปทุมวิไล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฯ 

ส านกังานผูบ้ริหาร 

 
งานนโยบาย             

และแผน 

 งานสารสนเทศ 

 
งานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

 

งานแผนงาน 

 
งานประเมินองคก์ร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

ส านกังานฝ่าย 

บริหารทัว่ไป 

 

งานโสตและ
เทคโนโลย ี

 

งานสวสัดิการ 

 
งาน

สาธารณูปโภค 

 

งานประชาสัมพนัธ์ 

 

งานโรงเรียนและ
ชุมชน 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

มลูนิธิสุวรรณประไพ 

 

มลูนิธิพระครูอุตตฺโมรุวงศธ์าดา 

 

 

สมาคมผูป้กครองและครูปทุมวิไล 

 

สมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล 

 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวชิำกำร 

ส านกังานฝ่ายวิชาการ 

 
งานพฒันาวิชาการ 

 
งานหลกัสูตร 

และตารางสอน 

 

งานแนะแนว 

 
งานแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

 
งานทะเบียนวดัผล 

 
งานจดัการศึกษา 

และรับสมคัรนกัเรียน 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยกจิกำรนักเรียน 

ส านกังานฝ่ายบริหาร 

บุคคลและกิจกรรมนกัเรียน 

 

งานทะเบียนประวติั 

 
งานวินยั 

 
งานส่งเสริม 

 งานพฒันาบุคลากร 

 งานกิจการนกัเรียน 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

ส านกังานฝ่าย 

บริหารงบประมาณ 

 

งานการเงินและบญัชี 

 
งานตรวจสอบภายใน 

 
งานพสัดุ - ครุภณัฑ ์

 
งานธุรการ-           

สารบรรณ 

 



 

                                                                                       

 

ประวตัิโรงเรียนปทุมวไิล 

 โรงเรียนปทุมวิไล  เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวดัส าแล  ต  าบลกระแชง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จงัหวดัปทุมธานี  เดิมเป็นส านักเรียนส าหรับพระภิกษุ  สามเณร และ ลูกหลานชาวบา้นในระแวก

ใกลเ้คียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441  โดยท่านพระครูอุตโมรุวงศธ์าดา (ศุข) เจา้อาวาสวดัส าแล  ไดริ้เร่ิม

ให้มีการจดัการสอนหนังสือเป็นชั้นเรียน  โดยท่านเป็นผูส้อนเองต่อมาในปี  พ.ศ. 2445  ไดส้ร้าง

อาคารเรียนหลังเรียนด้วยเงินส่วนตัวพร้อมมีผู ้บริจาคสมทบบ้าง  และเปิดสอนในระดับ

ประถมศึกษาแก่บุตรหลานชาวบา้นทัว่ไปแยกจากการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

 ปี พ.ศ. 2446  ไดส้ร้างอาคารหลังใหม่อีกหน่ึงหลัง  และได้มีเจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ     มาเป็นประธานในพิ ธีเปิดอาคารเรียนและให้ช่ือโรงเรียนว่า 

“โรงเรียนปทุมวลิยั”  โดยมี นายจ้ี  รักบา้นเกิด  เป็นครูใหญ่ 

 ในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2465 - 2476  โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือหลายคร้ังเป็นโรงเรียนปทุม

วทิยาลยั  โรงเรียนปทุมาวิลยั  และกลบัมาเป็นปทุมวิลยัอีกคร้ัง  จนกระทัง่ปี  พ.ศ. 2477 ท่านพระ

ครูอุตตโมรุวงศธ์าดาไดพ้จิารณาเห็นว่าค  าวา่ “วลิยั” นั้นมีความหมายไม่เหมาะสม  จึงไดเ้ปล่ียนจาก

ค าวา่ “วลิยั” เป็น “วไิล” ซ่ึงแปลวา่ “สวย, งาม” แทน จึงไดช่ื้อวา่ “โรงเรียนปทุมวไิล” 

 หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง  รัฐบาลจัดระบบให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ  ให้มี

โรงเรียนประจ าจงัหวดัปทุมธานี  “ปทุมวิไล” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ. 1” และต่อมาเปล่ียนเป็น 

โรงเรียนปทุมธานี “ปทุมวไิล” อกัษรยอ่ “ป.ท. 1” 

 ปี พ.ศ. 2501  อาคารเรียนหลังเก่าช ารุด  ทางราชการจึงจดัสรรงบประมาณให้จดัสร้าง

อาคารใหม่แต่เน่ืองจากบริเวณโรงเรียนเดิมคบัแคบไม่มีพื้นที่ที่จะขยายโรงเรียนให้กวา้งออกไปได้

อีก และการคมนาคมไม่สะดวก  ประกอบกบัเป็นโรงเรียนชายประจ าจงัหวดั  ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของ

นักเรียนชายทั้ งหมด  สถานที่ตั้ งน่าจะเป็นจุดศูนยก์ลาง  ดังนั้ นอาคารเรียนหลังใหม่ที่ได้จาก

งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดเ้ร่ิมก่อสร้าง  ณ ที่ตั้งในปัจจุบนั  ต  าบลบา้นฉาง  อ าเภอ



 

                                                                                       

เมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  และไดท้  าพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการโดย ฯพณฯ ม.ล.ป่ิน มาลากุล  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์ 2503  และไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น  

“โรงเรียนปทุมวิไล”  ใชอ้กัษรยอ่ว่า “ป.ว.” นับตั้งแต่นั้นมาจึงถือเอาวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์  ของทุกปี

เป็นวนัคลา้ยสถาปนาโรงเรียนปทุมวไิล 

 เดิมโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัชายมีนักเรียนหญิงเฉพาะระดับชั้น

มธัยมศึกษาปลายในการปีการศึกษา  2540  ไดรั้บอนุญาตให้รับนกัเรียนหญิงระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้  ดงันั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  เป็นตน้มาโรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้ง

ระบบ  และเม่ือมีการก าหนดเขตการปกครองขึ้ นใหม่ท าให้โรงเรียนปทุมวิไล  ขึ้ นกับต าบล         

บางปรอก  อ าเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

สภำพทั่วไปของโรงเรียนปทุมวไิล 

               โรงเรียนปทุมวิไล  จงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 63/4 ถนนปทุม

สัมพนัธ์ ต  าบล บางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รหัสไปรษณีย ์12000 โทรศพัท ์

02-5816-773  โทรสาร 02-5816-712 บนเน้ือที่ 34 ไร่ 4 งาน 36  ตารางวา มีนักเรียน 3,601 คน      

ครู 124 คน  สภาพชุมชน เป็นชุมชนก่ึงเมือง  การคมนาคมสะดวกมีรถประจ าทางผา่นหนา้โรงเรียน

หลายสาย นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนด้วยเท้าหรือรถจกัรยานยนต์รับจ้าง  เพราะมี

บา้นพกัในตลาดซ่ึงห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร  อาชีพผูป้กครองของนักเรียนส่วนใหญ่

คา้ขาย รองลงมารับราชการและรัฐวิสาหกิจ รายไดข้องผูป้กครองโดยเฉล่ียประมาณ  200,000 บาท

ต่อปี มีเขตพื้นที่บริการ 10 ต  าบล ไดแ้ก่     ต  าบลบางปรอก ต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นกลาง ต าบล

บางพูน ต  าบลบางเด่ือ ต  าบลบางคูวดั ต  าบลบา้นกระแซง  ต  าบลบา้นใหม่  ต  าบลบางหลวง และ

ต าบลบางกระดี  สถานที่ราชการที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมีหลายแห่งเช่น ศาลากลางจงัหวดั ศาล

จงัหวดั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงพยาบาลปทุมธานี สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ

เมืองปทุมธานี ที่วา่การอ าเภอเมืองปทุมธานี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัปทุมธานี สถาบนัพฒันา

เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  สาธารณสุขจงัหวดั

ปทุมธานี  และเทศบาลเมืองปทุมธานี  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัอยูใ่กลว้ดัและศาสนสถานของศาสนา

ต่าง ๆ หลายแห่ง มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุ รีพิทยาลงกร ฯ  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี   มหาวิทยาลัยอีสเทิ ร์น 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  มหาวิทยาลัยทกัษิณ สถาบนั เอ ไอ ที  พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภณัฑ์

การเกษตร  ทอ้งฟ้าจ าลองรังสิต  วดัเจดียห์อย  วดัชินวราราม วดัไผ่ลอ้ม ศาลหลกัเมือง  ศาลากลาง

จงัหวดัหลงัเก่า และประเพณีของชุมชนชาวรามัญ ตลอดจนอยูใ่กล้กบัศูนยก์ารคา้หลายแห่งเช่น

ศูนยก์ารคา้     ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต  หา้งเทสโกโ้ลตสั และยงัอยูใ่กลก้บันิคม



 

                                                                                       

อุตสาหกรรมบางกระดีและนิคมอุตสาหกรรม นวนคร นอกจากน้ี ยงัมีหมู่บา้นจดัสรร  ตลาด และ

สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  

                โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จดัการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 

และ 4  แบบสหศึกษา  มีแผนการจดัชั้นเรียนในช่วงชั้นที่ 3 เป็น  17-16-15 และช่วงชั้นที่  4 เป็น 10-

10-10  มีห้องเรียนพิเศษที่ เรียนเน้นหนักในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศในช่วงชั้นที่ 3 ระดบัละ 1 ห้องเรียน มีโครงการเรียนกบัเจา้ของภาษา  มีโครงการเรียน

คอมพวิเตอร์ทุกระดบัชั้น มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไดแ้ก่หอ้งสมุด และศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี 

แบ่งการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 8  กลุ่มสาระ ฯ  และมีกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย โดย

ช่วงชั้นที่ 3  มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและชุมนุมอ่ืน ๆ ส่วนช่วงชั้นที่ 4 มีชุมนุม ซ่ึงทั้ง 2 ช่วงชั้น

จะเรียน  ชุมนุมขลุ่ยไทยและร่วมโครงการวดัในโรงเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนในปี 2549 เฉล่ีย 2.70 และไดจ้ดัโครงการรักการอ่านในทุกเชา้ก่อนที่จะเรียนวิชา

แรกในแต่ละวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหัสบดี ในวนัจนัทร์นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนดว้ยเส้ือสี

เหลือง เพื่อเทิดพระเกียรต์ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวที่มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดว้ยความ

จงรักภกัดี  การจดัตารางสอนจะเรียนสัปดาห์ละ 35-40 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เร่ิมเข้าเรียนเวลา

ประมาณ   07.30 น. และเร่ิมเรียนเวลาประมาณ  08.00 น. เป็นตน้ไป 

            อน่ึงในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนปทุมวิไลได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง ที่ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) รองรับการกระจายอ านาจ โดยไดล้งนามขอ้ตกลงกับ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงซ่ึงให้เกิดในภาค

เรียนที่ 1/2550 และสามารถน าไปเป็น Best  practice ของโรงเรียนได ้ 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

 

ประวตัิอำคำรเรียนและส่ิงปลูกสร้ำง 

 ปีงบประมำณ  2501  ไดง้บประมาณสมทบกับเงินบ ารุงการศึกษา สร้างอาคารเรียนเป็น
อาคารไม ้ 2 หลงัและแยกจากวดัส าแลมา ณ สถานที่ปัจจุบนั 
 ปีงบประมำณ  2509  ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู 1 หลงั 
 ปีงบประมำณ  2511  ไดรั้บงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุม 
 ปีงบประมำณ  2513  พระสุเมธาภรณ์ (เทียน จานุตตโม ป.ธ. 5) วดับางหลวง เจา้คณะ
จงัหวดัปทุมธานีไดน้ าเงินบริจาคของพระอธิการห่วง โสภิโต เจา้อาวาสวดับางนา  จ  านวน  620,000 
บาท  มาสร้างหอสมุด -โสตทศันศึกษา  เป็นอาคารหลังคาทรงไทย  กวา้ง  10  เมตร  และในปี
เดียวกนัไดรั้บงบประมาณ 1,820,000  บาท  สร้างอาคารเรียนสามชั้น  18 หอ้งเรียน เน่ืองจากพระสุ
เมธาภรณ์  เจ้าคณะจงัหวดัปทุมธานีได้เอาใจใส่และช่วยเหลือภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
โรงเรียนไดเ้สนอขอแต่งตั้งท่านเป็นผูอุ้ปการะคุณโรงเรียนซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติัแต่งตั้ง
เม่ือวนัที่  24  สิงหาคม  2513 
 ปีงบประมำณ  2514 ไดรั้บงบประมาณเหลือจ่ายซ้ือที่ดิน 1,240,000  บาท  และไดรั้บราง
งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  1 หลงั  เป็นเงิน  120,000 บาท  และในปีน้ีได้เขา้โครงการปรับปรุง
โรงเรียนมธัยมในชนบทระดบัจงัหวดั  รุ่นที่ 8  การไดม้าของงบประมาณไดม้าในขณะที่ คุณหมอ
บุญช่วย  วฒันธรรมรักษ ์เป็นนายกสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  ไดป้ระสานงานกบั คุณปรีดี  หิรัญ
พฤกษ ์ และไดป้รึกษากบัอาจารยบ์ุลวิช  สุวรรณประไพ  อาจารยใ์หญ่ในขณะนั้น  เสนอซ้ือที่ดิน  
จ  านวน  15  ไร่  2  งาน  60 ตารางวา  ดว้ยเงินงบประมาณโดยไดรั้บความร่วมมือจากพลต ารวจตรีสง่า  
กิติขจร  และนายสุกิจ   นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ในสมยันั้น 

 ปีงบประมำณ  2516  ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครูจ านวน  3 หลงั เป็นเงิน 150,000  บาท 
ปีงบประมำณ  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก  2  ชั้น ตามแบบ 318  

จ  านวน  18  หอ้งเรียน  (อาคาร 3) ราคา  3,000,000  บาท 
ปีงบประมำณ  2513  ได้รับงบประมาณ 3,789,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  318ค  

จ  านวน  18  หอ้งเรียน  (อาคาร 1) 
ปีงบประมำณ 2528  ไดรั้บงบประมาณ  2,000,000 บาท  สร้างหอประชุมและโรงพลศึกษา 



 

                                                                                       

ปีงบประมำณ  2530  ไดรั้บงบประมาณ  1,460,000 บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ 204/2527 
ปีงบประมำณ  2533  ได้รับงบประมาณ  8,880,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 318ล 

(อาคาร 4)   
ปีงบประมำณ  (งบประมำณผูกพันปี 2539 - 2541) ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียน

แบบ  216 ล  ปรับปรุง 29 (อาคาร 5)  บนพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ ราคา 8,461,000  บาท จ านวน 1 
หลงั (ปัจจุบนัเป็นส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ปีงบประมำณ  2439  ไดรั้บอนุมติัให้ร้ือถอนอาคารไม ้  ซ่ึงไม่สามารถปรับปรุงให้ใชเ้ป็น
สถานที่จดัการเรียนการสอนได ้เน่ืองจากช ารุดทรุดโทรมมาก เพราะมีอายกุารใชง้านมานาน โดย
ประกาศขายทอดตลาดและร้ือถอนเม่ือ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

 ปีงบประมำณ  2541  สร้างหอถงับาดาลขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตรครบชุด โดยฯพณฯ 
ชูชีพ  หาญสวสัด์ิ  นายชูชาติ  หาญสวสัด์ิ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัปทุมธานี และคุณวาณี  
หาญสวสัด์ิ  ประสานงานของบประมาณปี 2551  จ  านวน  1,600,000  บาท  

ปีงบประมำณ  2541  สร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งระยะ  400  เมตร  4  ช่องวิ่ง  
สร้างดว้ยเงินบริจาค   จ  านวน  700,000  บาท   

 ปีงบประมำณ  2544   สร้างศาลาวิชชาลยั ส าหรับพฒันาจิตใจนักเรียน โดยปรับปรุงจาก
อาคารชั่วคราวเดิม ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจ าลอง ที่โรงเรียนได้รับ
บริจาค จาก          คุณสมบูรณ์     เตชะมงคลกิจ และโรงเรียนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรม
ใหก้บันกัเรียน   โดยนางทองเล่ือน  ธรรมโม  บริจาคเงินในการปรับปรุง เป็นเงินจ านวน  200,000 บาท    
                 ปีงบประมำณ  2544  สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนปทุมวิไล  เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกับสหกรณ์ให้กับนักเรียน และใช้เป็นร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ที่จ  าเป็นราคาถูก
ให้กับสมาชิกเป็นลักษณะอาคารทรงไทยตรีมุข อยู่บริเวณเดียวกันกบัศาลาพระครูอุตตโมรุวงศ์
ธาดา โดยใช้เงินรายได้สะสมของสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนปทุมวิไล เป็นเงินประมาณ  300,000  
บาท  จ านวน 1 หลงั 

ปีงบประมำณ  2551  สร้างร้ัวหน้าโรงเรียนพร้อมด้วยประตูอัลลอยทั้งสองประตู  ซ่ึงร้ัว
โรงเรียนมีความยาว  160 เมตร จ านวน  52  ช่อง ด้วยเงินบริจาค จากสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนปทุมวไิล  และผูมี้จิตศรัทธาอ่ืน ๆ บริจาคสมทบอีก ราคาค่าสร้าง
ร้ัวจ านวน 1,035,000 บาท   ส่วนค่าก่อสร้างประตูอลัลอยนั้น คุณวิบูล  วิบูลผล  ไดบ้ริจาคเป็นเงิน
จ านวน 230,000 บาท   



 

                                                                                       

ปีงบประมำณ 2552  จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  Resource  Center   เพือ่ใชใ้นการ
เรียนการสอนและการสืบคน้ขอ้มูล ใชง้บประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  1,188,143   บาท 

ปีงบประมำณ 2552  จดัท าหอ้งนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษางบประมาณ 
500,000 บาท 

ปีงบประมำณ 2552   สร้างอาคารหอ้งน ้ า 1 หลงั จ  านวน  4 หอ้ง งบประมาณ  352,000 บาท 
ปีงบประมำณ 2552   ปรับปรุงหอ้งน ้ า ชาย และหญิง อาคารหอประชุมจงกลพรหมพจิิตร 

เป็นเงิน 360,000 บาท 
ปีงบประมำณ 2552    จดัท าศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอน  งบประมาณ  200,000  บาท 
ปีงบประมำณ 2552    จดัท าหอ้งเกียรติบงกช เพื่อจดัแสดงผลงานของโรงเรียนและส าหรับ

เป็นหอ้งประชุม งบประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  500,000 บาท 
ปีงบประมำณ 2552    จดัท าหอพทุธกิจปัญญา เพื่อใชป้ฏิบติักรรมและจดัการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ใชง้บประมาณ 200,000 บาท 
 

กำรบริหำรกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียนปทุมวิไล 

โรงเรียนปทุมวิไลจงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (พิเศษ) เป็น
โรงเรียนประเภทสหศึกษา มีอาคารดงัน้ี 

 

อำคำร 1  มี  3  ช้ัน    
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 
         หอ้งผูบ้ริหาร  

หอ้ง  111  หอ้งส านกังานอ านวยการและแผนงาน,สารสนเทศ 
หอ้ง  112  หอ้งส านกังานฝ่ายงบประมาณและบริหารงานบุคลากร 
หอ้ง  113  หอ้งส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน 
หอ้ง  114  หอ้งส านกังานฝ่ายวชิาการ 
หอ้ง  115  หอ้งส านกังานทะเบียนวดัผล 
หอ้ง  116  หอ้งส านกังานฝ่ายบริหารทัว่ไป 
หอ้งงานประกนัคุณภาพ  

ชั้น  2  ประกอบดว้ย 



 

                                                                                       

หอ้ง  121  หอ้งแนะแนว / ศูนยแ์นะแนวประจ าจงัหวดั / ศูนยป์ระสานงาน มสธ. 
หอ้ง  122 - 124  หอ้งคอมพวิเตอร์ / อินเตอร์เน็ต และหอ้งพกัครู 
หอ้ง  125  หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ 
หอ้ง  126  หอ้งศูนยค์ณิตศาสตร์ 

ชั้น  3   ประกอบดว้ย 
หอ้ง  131 -136  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 

อำคำร 2 มี  3  ช้ัน    
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 

หอ้ง  211 - 214  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  215  หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์  และ เป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  216  หอ้งศูนยว์ทิยาศาสตร์ / หอ้งพกัครู / หอ้งพระบิดาวทิยาศาสตร์  

ชั้น 2  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  221 - 225  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  226  หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ชั้น 3  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  231 - 236  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
 

อำคำร 3  มี  3  ช้ัน    
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 

หอ้ง  311  หอ้ง SIB  ม.2 
หอ้ง  312 - 313 หอ้ง SIB  ม.1  
หอ้ง  316  หอ้ง SIB  ม.3 

ชั้น  2  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  321- 322  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  323 - 325 ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  326  หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวชิาภาษาไทย 

           ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  331  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  332 - 335  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  336  หอ้งศูนยว์ชิาภาษาไทย 



 

                                                                                       

อำคำร 4 มี  4  ช้ัน     
ชั้นล่าง  เป็นหอ้งสมุดของโรงเรียน  และหอ้งพยาบาล 

ชั้น 2  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  421  หอ้งพกัครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
หอ้ง  422 - 425  ศูนยเ์ซียร์  (SEAR) 
หอ้ง  426  หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวชิาสงัคมศึกษาฯ 

ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  431  หอ้งเรียนวชิาพระพทุธศาสนา  1 
หอ้ง  432 - 435  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
หอ้ง  436  หอ้งศูนยว์ชิาสังคมศึกษา 

ชั้น  4  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  441  หอ้งเรียนวชิาพระพทุธศาสนา  2 
หอ้ง  442 - 446  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
 

อำคำร 5 มี  4  ช้ัน     
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 
  หอ้ง 511 หอ้งดนตรี 

   หอ้ง 512 หอ้งพกัครูดนตรี 
   หอ้ง 513 หอ้งพลศึกษา 
   หอ้ง 514 หอ้งสุขศึกษา 
   ธนาคารโรงเรียน 

ชั้น 2  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  521  หอ้งพกัครูภาษาต่างประเทศ 
หอ้งนาฏศิลป์ 
หอ้ง  522-528 ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 

ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

ชั้น  4  ประกอบดว้ย 
       ใชเ้ป็นสนามวอลเล่ยบ์อล 



 

                                                                                       

อำคำรฝึกงำน  มี  4  หลงั 
หลงัที่ 1  หอ้งชมรม To Be Number One/และศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่น  
หลงัที่ 2  เป็นหอ้งเรียน 
หลงัที่ 3  เป็นอาคาร  2 ชั้น 
 ชั้นที่ 1  เป็นหอ้งเรียนวชิาคหกรรม และศิลปะ 
 ชั้นที่ 2  เป็นหอ้งเรียนวชิาหัตถกรรมและไฟฟ้า 

               หลงัที่ 4  เป็นหอ้งเรียนดนตรีไทยและศิลปะ (บาติก) 
อำคำรประกอบ  ไดแ้ก่   

หอประชุมจงกลพรหมพิจิต  : เป็นอาคารเอนกประสงค ์ ใชจ้ดักิจกรรมนกัเรียน   
ศำลำวิชชำลัย  : ใชท้  ากิจกรรมทางศาสนา  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  
ศำลำพุทธกิจปัญญำ  :   เป็นที่ปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา  
อำคำรห่วงวิทยำคำร  :  ชั้นบน  เป็นหอ้งศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอนและหอ้งเกียรติบงกช   
ชั้นล่างเป็นหอ้งมลัติพอยต ์และหอ้งศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี
โรงอำหำร  :  มีเวทีส าหรับท ากิจกรรม (ลานความรู้สู่ประสบการณ์) 
ห้องน ้ำ  :  แยกหญิงและชาย รวมทั้งหมด 7 หลงั  และหอ้งน ้าส าหรับคนพกิารอยูท่ี่  อาคาร
ห่วงวทิยาคาร 
ศำลำพระครู  :  เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน และรูปจ าลองพระครูอุตโมรุ
วงศธ์าดา 
อำคำรรับรอง  :  ใชส้ าหรับรับรองผูม้าติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน 
สนำมฟุตบอลขนำดมำตรฐำน  :  มีลู่วิง่  4  ลู่  ความยาว  400  เมตร 

 

โรงเรียนปทุมวิไล มีศูนย์บริกำร ดังนี ้

1. ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (English  Resource  and  Tnstruction  
Centre)  ไดรั้บแต่งตั้งจากกรมสามญัศึกษา  ในปี พ.ศ. 2533 

2. ศูนยแ์นะแนวจงัหวดัปทุมธานี  ไดรั้บแต่งตั้งจากกรมวชิาการ 
3. ศูนยบ์ริการการศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดัปทุมธานี  (มสธ.) 
4. ศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี
5. หอ้งสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

 

 
หมำยเลขโทรศัพท์โรงเรียนปทุมวไิล 

 
ผูอ้  านวยการ 02-581-7266 
ฝ่ายงบประมาณ 02-581-6712 
ประชาสมัพนัธ ์ 02-581-6773 

 
 

หมำยเลขโทรศัพท์ภำยในโรงเรียน 
โทร 02-581-6773 

 
หมำยเลข สถำนที ่ หมำยเลข สถำนที ่

101 ประชาสมัพนัธ ์ 117 ฝึกงาน 4 (ศิลปะ) 
102 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 118 หอ้งนิโลบลภิรมณ์ 
103 ศูนยว์ทิยาศาสตร์ (216) 119 คณิตศาสตร์ 
104 ศูนยอี์ริค 120 ฝึกงาน 6 (คหกรรม) 
105 ฝึกงาน 9 (ไฟฟ้า) 121 ส านกังานผูบ้ริหาร 
106 พลานามยั 122 ศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี
107 ภาษาต่างประเทศ 123 ฝ่ายวชิาการ 
109 เกษตร 124 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
110 พยาบาล 125 ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ 
112 สงัคมศึกษาฯ 126 คอมพวิเตอร์ 1 
113 ดนตรีไทย 127 แนะแนว 
114 ภาษาไทย 130 วทิยาศาสตร์ 
115 ทะเบียน-วดัผล 131 หอ้งสมุด 



 

                                                                                       

108 ศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติยศและความ
ภาคภมิูใจ (โรงเรียน) 



 

                                                                                       

 
 
 

เกยีรติยศและควำมภำคภูมิใจ 
โรงเรียนปทุมวไิล 

 

ผลงานดเีด่นของสถานศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 2545 

ที่ รำยกำร 

1 เกียรติบตัรโรงเรียนจดัระบบพฒันาดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น  จำกผู้อ ำนวยกำรสำมญัศึกษำ
จังหวัดปทุมธำนี 

2 เกียรติบตัรผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเด่น  ในโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
เขม้แขง็  และประเมินโรงเรียนเพือ่เชิดชูเกียรติ  จำกผู้อ ำนวยกำรสำมญัศึกษำจังหวัดปทุมธำนี 

 

ปีกำรศึกษำ 2546 

ที่ รำยกำร 

1 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่  โรงเรียนปทุมวไิลเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดบัประเทศใน
การประสานพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด  จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  สยำมบรมรำชกมุำรี 

2 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่เป็นโรงเรียนดีเด่นที่ด  าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด     
จำกกรมสำมัญศึกษำ 

    

 



 

                                                                                       

 

    

ปีกำรศึกษำ 2547 
ที่ รำยกำร 

1 เกียรติบตัรสถานที่ท  างานน่าอยูน่่าท างาน “สะอาด  ปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้ม  มีชีวติชีวา“ ระดบัทอง  
จำกกระทรวงสำธำรณสุข 

2 รางวลัโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลระดบั “ ดีมาก ”  จำกกรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข 

3 รางวลัชนะเลิศการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  จำกมหำวิทยำลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

 

ปีกำรศึกษำ 2548 
ที่ รำยกำร 

1 ไดรั้บคดัเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัดีเด่นของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดบัช่วงชั้นที่ 3-4 จำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำปทุมธำนีเขต 1 

2 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่  โรงเรียนปทุมวไิล  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ด  าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนช่วงชั้นที่  3-4  ประเภทยอดเยีย่ม  ระดบัพื้นที่การศึกษา  จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

3 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิล  เป็นสถานศึกษาที่จดักิจกรรมดีเด่นเพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดระดบัประเทศ  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำน  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด 

4 รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัดนตรีไทยประเภทวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่  ระดบัประเทศ  จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

5 เกียรติบตัรสถานที่ท  างานน่าอยูน่่าท างาน “สะอาด  ปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้ม  มีชีวติชีวา“ ระดบัทอง  
จำกกระทรวงสำธำรณสุข 



 

                                                                                       

6 รางวลัชนะเลิศการตอบค าถามจากหนงัสือสารานุกรมไทย จำกสโมสรไลออนส์สำกล 

7 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา ม.ปลาย  จำกคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ปีกำรศึกษำ 2549 

ที่ รำยกำร 

1 ไดรั้บคดัเลือกเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจ าเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1  จำกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำปทมุธำนีเขต 1 

2 รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัวงโยธวาทิตพร้อมคลัเลอร์การ์ดชิงแชมป์ประเทศไทย 

3 ไดรั้บคดัเลือกเป็น “โรงเรียนวถีิพทุธกลัยาณมิตร”  จำกส ำนักเขตพืน้ที่กำรศึกษำปทมุธำนีเขต 1 

4 รางวลัดีเด่นการประกวดหอ้งสมุดในสถานศึกษายอดเยีย่ม ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
จาก  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำปทุมธำนีเขต 1 

5 รางวลัชนะเลิศการประกวดนวตักรรมการศึกษาดา้นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

6 รางวลั “รักการอ่าน” ยอดเยีย่มระดบัดีเด่น  จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 

7 รางวลั “โรงเรียนรักการอ่าน”  ระดบัดีเด่น  จำกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำปทุมธำนีเขต 1 

 

ปีกำรศึกษำ 2550 
ที ่ รายการ 

1 โล่ประกาศเกียรติคุณดา้นการส่งเสริม  สนบัสนุน  และบริหารจดัการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่ง
ดียิง่  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  โดยพล
เอกสุรยุทธ  จุลำนนท์  นำยกรัฐมนตรี 

2 ไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบในการด าเนินโครงการ  To Be Number One  จำกผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดปทุมธำนี 



 

                                                                                       

 

 

 

ปีกำรศึกษำ 2551 

ที่ รำยกำร 

1 รางวลัเสมาธรรมจกัร  ผูท้  าคุณประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา  ประจ าปีพทุธศกัราช  2551 ประเภท
สถานศึกษา  จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  สยำมบรมรำชกมุำรี 

2 โล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ  ประเภทชมรมในสถานศึกษา  โครงการ To Be 
Number  One  ประจ าปีพทุธศกัราช  2551  จำกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ  สิริวัฒนำ
พรรณวด ี

3 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิลไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติประเภทสถานศึกษาที่มี
กิจกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนา  จำกสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังคปรินำยก 

4 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิล เป็นโรงเรียนแกนน าฟ้ืนฟูศีลธรรมโลกดีเด่นระดบัภูมิภาค  
จำกผู้สถำปนำโครงกำรฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 

5 รางวลัยอดครูผูมี้อุดมการณ์และจิตวญิญาณครู  จำกอภสิิทธ์ิ  เวชชำชีวะ  นำยกรัฐมนตรี 

6 รางวลัเสมาทองค า  จำกนำยจุรินทร์  ลกัษณวิศิษฐ์  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร 

7 รางวลัโรงเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรมระดบัประเทศ  จำกนำยเลอศักดิ์  จุลเทศ  
ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 

 

ปีกำรศึกษำ 2552 

ที่ รำยกำร 

1 ชนะเลิศคะแนนรวมอนัดบั  1 จากการประกวดชมรม To  Be  Number  One  ในรุ่นรักษามาตรฐาน



 

                                                                                       

ตน้แบบระดบัเงิน   ประทำนเกียรติบัตรโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณ
วดี 

 

 

 

 

เกียรติยศและความ
ภาคภมิูใจ (นกัเรียน) 



 

                                                                                       

 
แบบสรุปผลงำนกำรแข่งขนัทำงวชิำกำร    โรงเรียนปทุมวไิล   ปีกำรศึกษำ     2552 

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

1. ด.ช.ฤทธ์ิมงคล แซ่ฮัน่ ม.ตน้ ตอบปัญหาประชาธิปไตย รองชนะเลิศอนัดบั  2 
ส านกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

25  มิ.ย.  52  

2. นายศิษฐ์ ชูแกว้ ม.ปลาย แอนิเมชัน่เร่ืองวฒันธรรมไทย ชนะเลิศ ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 5  ส.ค.  52  

3. นายพิสุทธ์ิ โคนพนัธุ์ ม.ปลาย แอนิเมชัน่เร่ืองวฒันธรรมไทย ชนะเลิศ ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 5  ส.ค.  52  

4. นายอกนิษฐ ์ ชูหล า ม.ปลาย 
ตอบปัญหาความรู้เก่ียวกบั
กฎหมาย 

ชนะเลิศ ศาลจงัหวดัปทุมธานี 7  ส.ค.  52  

5. ด.ช.อรรถพล นามเชียงใต ้ ม.ตน้ อจัฉริยภาพทางภาษาไทย เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

6. น.ส.วารุณี ทรงเจริญ ม.ปลาย อจัฉริยภาพทางภาษาไทย เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

7. ด.ญ.จุฑามาศ ดวงโกศล ม.ตน้ โตว้าที เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

8. ด.ญ.ภทัราภรณ ์ แซ่เฮง ม.ตน้ โตว้าที เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

9. ด.ช.วีระพล วงศาโรจน ์ ม.ตน้ โตว้าที เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

10. ด.ญ.ดลยา พุ่มก าพล ม.ตน้ การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

11. ด.ญ.นิลาวลัย ์ ละอองดี ม.ตน้ การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

12. ด.ญ.ลกัษมณี วฒันาพรโสภา ม.ตน้ การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

13. น.ส.ศิริวรรณ ถนอมซ่ือ ม.ปลาย การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

14. น.ส.เหมือนฝัน กล่ินขจร ม.ปลาย การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

15. น.ส.คณิตตา รัตนนิตย ์ ม.ปลาย การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

16. ด.ญ.สุคนธมาศ ตาลเจริญ ม.ตน้ ร้องเพลงกล่อมเด็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

17. น.ส.วรารัตน์ ส าราญ ม.ปลาย ร้องเพลงกล่อมเด็ก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

18 ด.ญ.วาสนา เต็งเติมวงศ ์ ม.ตน้ ขบัเสภา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

19 นายธนากร สร้อยสว่าง ม.ปลาย ขบัเสภา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
20 ด.ญ.เบญจวรรณ คชเสนี ม.ตน้ แต่งกลอน เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
21. น.ส.จุรีรัตน์ บุญธง ม.ปลาย แต่งกลอน เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
22. ด.ช.ฤทธ์ิมงคล แซ่ฮัน่ ม.ตน้ อจัฉริยภาพคณิตศาสตร์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
23. นายศรายทุธ คนไทย ม.ปลาย อจัฉริยภาพคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
24. นายสุรศกัด์ิ สินบงัเกิด ม.ตน้ โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
25. น.ส.รัตนา ล าใยผล ม.ตน้ โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
26. น.ส.อรพรรณ ทองอ่อน ม.ตน้ โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
27. น.ส.เกษณี เกณฑง์ูเหลือม ม.ปลาย โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
28. น.ส.สุชานาฎ ซ่ือสัตย ์ ม.ปลาย โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
29. นายไตรรัตน์ สังครุฑ ม.ปลาย โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
30. นายภีมภทัร์ อภยัภกัด์ิ ม.ตน้ สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP   
เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

31. นายศิวภาคฒ ์ เทศวงศ ์ ม.ตน้ สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP   

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

32. นายธนชยั ศิริพจนากุล ม.ปลาย สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP   

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

33. น.ส.จิราภรณ ์ ศรีวะรมย ์ ม.ปลาย สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP   

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

34. ด.ญ.ชาลินี รุ่งเรืองปฐวี ม.ตน้ โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
35. ด.ญ.กิติยาภรณ์ พุกนอ้ย ม.ตน้ โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
36. ด.ญ.สุพตัรา หิตายะโส ม.ตน้ โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
37. ด.ญ.ยวุดี ชยัธนเพ่ิมพลู ม.ตน้ โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
38. นายรุ่งโรจน์ สุขสสาสน ์ ม.ปลาย โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
39. นายภากร เต็มฟอม ม.ปลาย โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
40. นายอนุวรรตน ์ บุบผา ม.ปลาย โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
41. นายรวิพล โชติกุลนันทน์ ม.ปลาย โครงงานคุณภาพ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

42. นายภทัรดนยั มัน่เหมือน
ป้อม 

ม.ปลาย ตอบปัญหาดา้นสุขภาพ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

43. นายวรวิทย ์ แสงเทียน ม.ปลาย ตอบปัญหาดา้นสุขภาพ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

44. นายฉตัรทวิช พานทอง ม.ปลาย ตอบปัญหาดา้นสุขภาพ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

45. ด.ช.เฉลิมวงศ ์ บุญคุม้ ม.ตน้ เดาะตะกร้อชาย เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

46. นายกิตติพล กอ้นใส ม.ปลาย เดาะตะกร้อชาย ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

47. ด.ญ.ดรุณี ปราระกา
นนท ์

ม.ตน้ เดาะตะกร้อหญิง ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

48. น.ส.กาญจนา จนัทร์ทอง ม.ปลาย เดาะตะกร้อหญิง ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
49. ด.ช.พงษสิ์ทธ์ิ ดวงกุลสา ม.ตน้ เดาะฟุตบอลชาย เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

50. นายชยันรินทร์ ฟักเฟ่ืองผล ม.ปลาย เดาะฟุตบอลชาย ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

51. ด.ญ.ขวญัหทยั ประทุมถาวร

สกุล 

ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

52. ด.ญ.ณฐัชนนัท ์ รามโกมุท ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

53. ด.ญ.รวิวรรณ หงส์ทวี ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

54. ด.ญ.องุ่น เสมอภาค ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

55. ด.ญ.อรนภา มะโน ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

56. น.ส.หทยัรัตน์ แป้นใหญ่ ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

57. น.ส.อจัฉรา อนนัตสิ์นโภคา ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

58. นายสิริวฒัน ์ โทนทอง ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

59. นายวรัญญ ู ญาติดอน ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

60. นายวราวุธ สายเจริญ ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

61. นายวรัญญ ู ญาติดอน ม.ปลาย ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
62. นายเด่นชยั เป่ียมจนัทร์ ม.ปลาย ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
63. นายเพชร พนัธุ์ศรี ม.ปลาย ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
64. นายสรสิช บรรจงสัตย ์ ม.ปลาย ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
65. น.ส.นิตยา ช่างเขียน ม.ปลาย ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
66. ด.ช.กานติรัตน์ ช่ืนเงิน ม.ตน้ ทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

สาระสังคมฯ 
เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

67. ด.ช.นฐักานต ์ เทพลิบ ม.ตน้ ทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
สาระสังคมฯ 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

68. ด.ช.พิพฒัน์พงศ ์ รุ่งเรือง ม.ตน้ อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
69. ด.ญ.อภิสรา ศรีแปรวงศ ์ ม.ตน้ อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
70. ด.ญ.เบญจพร สมชาติ ม.ตน้ อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
71. นายณฐัสิทธ์ิ เกรียงเกตุ ม.ปลาย อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
72. นายพีรภสั โชคชยัสิริ ม.ปลาย อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
73. นายปวีณวชั ทองประสพ ม.ปลาย อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
74. ด.ช.ชวนพจน์ ถ่ินโพธ์ิวงษ ์ ม.ตน้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง 
เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

75. ด.ญ.ณฐัสินี กล่ินบ ารุง ม.ตน้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

76. ด.ญ.วราภรณ์ สุขสุโชติ ม.ตน้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
77. น.ส.พิชญา บวัประดิษฐ์ ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

78. น.ส.เพชรัตน์ ภทัรสุธีโรดม ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

79. น.ส.พรทิพย ์ รัตนวิชยั ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

80. ด.ญ.รัตน์ธิดา บญเฟร่ือง ม.ตน้ พดูภาษาองักฤษ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
81. นายนฤดม อุ่นจนัที ม.ปลาย พดูภาษาองักฤษ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

82. นายชนานนท ์ แทนวิบลูย ์ ม.ปลาย กิจกรรมSpelling  Bee เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
83. ด.ญ.วรัญญา เพชรแสน ม.ตน้ การเล่านิทาน  Story  Telling เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
84. น.ส.จรรยวรรณ สกุลวงศรั์ตน์ ม.ปลาย การเล่านิทาน  Story  Telling เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
85. น.ส.สุวรรณี ช่อผกา ม.ปลาย พดูภาษาจีน เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
86. นายนคเรศ ส ารวย ม.ปลาย พดูภาษาฝร่ังเศส เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
87. ด.ช.กุลพทัธ ์ กุลพนัธ์ ม.ตน้ รวมศิลป์สร้างสรรค ์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
88. ด.ช.พรภวิษย ์ ผลเอนก ม.ตน้ รวมศิลป์สร้างสรรค ์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
89. ด.ช.ประกาศิต แตงเจริญ ม.ตน้ รวมศิลป์สร้างสรรค ์ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
90. นายบญัชา กอ้นค า ม.ปลาย วาดภาพระบาย สี เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
91. ด.ญ.ปติเกศ แสงบุ่งคอ้ ม.ตน้ เขียนภาพไทยประเพณี เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
92. นายพงษสิ์ทธ์ิ โปร่งจิตต ์ ม.ปลาย เขียนภาพจิตรกรรมสีเอกรงค ์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
93. ด.ญ.นทัชา ทะแพงพนัธ์ ม.ตน้ ภาพปะติด เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
94. ด.ญ.วิภาดา จิตตเ์ลิศ ม.ตน้ ภาพปะติด เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
95. นายกานต ์ แกว้ช่าง ม.ปลาย ประติมากรรมลอยตวั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
96. นายศิระ สวนพานิช ม.ปลาย ประติมากรรมลอยตวั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
97. นายสุพลพิวฒัน์ จนัทร์เงียบ ม.ปลาย ประติมากรรมลอยตวั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
98. นายขจรศกัด์ิ พิณพาทย ์ ม.ปลาย เด่ียวระนาดเอก เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
99. น.ส.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ปลาย เด่ียวจะเข ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
100. นายขจรศกัด์ิ พิณพาทย ์ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
101. นายสุรกานต ์ ลมดี ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
102. น.ส.ชุลีพร เครือแตง ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
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103. น.ส.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
104. นายธีระยทุธ ช่างแต่ง ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
105. นายคชาวฒัน์ สุวรรณสิงห์ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
106. น.ส.ปิยะพร สุขะจิระ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
107. นายอรรถสิทธ์ิ วงศรั์งรอง ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
108. นายจกัรพนัธ์ มีจนัเพชร ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
109. น.ส.เบญจรัตน์ แป้งหอม ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
110. นายวิศรุฬ ลางคุณเสน ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
111. นายธนากร สร้อยสว่าง ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
112. น.ส.กลัปังหา รัตนไทรแกว้ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
113. น.ส.สุทศันา แกว้เจริญ ม.ปลาย วงป่ีพาทยไ์มน้วม เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
114. นายธนากร สร้อยสว่าง ม.ปลาย ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
115. น.ส.วาสนา เต็งเติมวงศ ์ ม.ตน้ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
116. ด.ญ.เมธาว ี สัทจร ม.ตน้ ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
117. น.ส.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ปลาย ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
118. นายอนนัต ์ ศรีสารคาม ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
119. น.ส.จนัทร์จิรา ชิณศรี ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
120. นายวชัรินทร์ ใจเป็นใหญ่ ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
121. น.ส.ธญานี ปัญญายิง่ ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
122. น.ส.นิธิวดี ทองมอญ ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
123. นายดุนฑธก อ ่ากล่ิน ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
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124. น.ส.ศิรินนัท ์ ศรีวารี ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
125. นายอนุชิต พงษสุ์วรรณ ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยประยกุต์ เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
126. นายบณัฑิต ราชแทน ม.ปลาย มายากล เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
127. น.ส.ศศิประภา ยอดดี ม.ปลาย มายากล เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
128. นายกฤษณพล พุ่มมาลยั ม.ปลาย เล่าเร่ืองตลก เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
129. นายบวร รอดรวย ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
130. นายพีรวุฒิ ดอกงาม ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
131. น.ส.สุพชัรินทร์ โพธ์ิงาม ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
132. น.ส.เกษร ฤทธ์ินอก ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
133. ด.ญ.พิทยาภรณ์ เจริญสุข ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
134. ด.ญ.กฤติยา ทรัพยเ์ข่ือน

ขนัธ์ 
ม.ตน้ ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ

เหลือใช ้
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

135. ด.ญ.ดาวรุ่ง โบราณ
ประสิทธ์ิ 

ม.ตน้ ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ
เหลือใช ้

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

136. ด.ญ.นวพร นรารัตนกุล ม.ตน้ ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ
เหลือใช ้

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

137. ด.ช.ไตรภพ มณีจนัสุข ม.ตน้ บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
138. ด.ช.ขจรพงศ ์ มณีนท ม.ตน้ บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
139. ด.ญ.ฐิติมา บุญเพง็ ม.ตน้ บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
140. น.ส.อรยา กาญจนเลขา ม.ปลาย บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
141. น.ส.อลิษา จนัทร์ข า ม.ปลาย บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
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142. นายปรีชา ชุ่มฉ ่า ม.ปลาย บายศรีสู่ขวญั เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
143. ด.ญ.สุวนนัท ์ จิตรีเหิม ม.ตน้ ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
144. ด.ญ.ปาริชาต แสงงาม ม.ตน้ ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
145. ด.ญ.ชลิตา สารค า ม.ตน้ ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
146. น.ส.ปราณี ปิยะมงคลสกุล ม.ปลาย ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
147. น.ส.วิยะดา ล้ิมธนาวานีชย ์ ม.ปลาย ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
148. น.ส.อุษา ล้ิมประเสริฐ ม.ปลาย ร้อยมาลยัดอกไมส้ด เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
149. นายนฐัพล สาไทยสงค ์ ม.ปลาย โครงงานอาชีพ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
150. น.ส.วธญัญา นนทว์ุฒิชยั ม.ปลาย โครงงานอาชีพ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
151. น.ส.เดือนเด่น กล่ินอบเชย ม.ปลาย โครงงานอาชีพ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
152. ด.ช.จิรายทุธ เจริญจินดา ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
153. ด.ญ.เนตรมณี อ านาจจงจรูญ ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
154. ด.ช.นนทภทัร์ แสงแกว้ ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
155. นายสมศกัด์ิ ฉายา ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
156. นายชชัพล อนัชนะโสภณ ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
157. นายวรภทัร์ สุขสมบุญ ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบช้ืน เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
158. ด.ญ.วรรณภา วงษเ์คน ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
159. ด.ญ.สุดารัตน์ ศรีส่ง ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
160. ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเฟือง ม.ตน้ การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
161. น.ส.ศศิธร เสือคง ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
162. น.ส.พชัดาภรณ์ ชา้งน ้ า ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
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163. น.ส.ธาฐิญา เนินกร่าง ม.ปลาย การจดัสวนถาดแบบแห้ง เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
164. นายพิชิตพล ศรีโพคานนท ์ ม.ปลาย การจดัสวนแกว้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
165. นายกฤษฎา ลิขิตอุดมมัน่ ม.ปลาย การจดัสวนแกว้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
166. ด.ญ.บุษยมาศ ชุติอ  าไพวงษ ์ ม.ตน้ การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
167. ด.ญ.นภสัวรรณ หันถา ม.ตน้ การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
168. ด.ญ.สุภาวดี ฤกษล์กัษณี ม.ตน้ การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
169. น.ส.พรทิพย ์ ทุกขจ์าก ม.ปลาย การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
170. น.ส.อโรฌา ลมสูงเนิน ม.ปลาย การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
171. น.ส.สุพรรษา อินทร์โฉมงาม ม.ปลาย การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
172. น.ส.ทิพวรรณ แจ่มเท่ียงตรง ม.ปลาย การท าอาหารคาว              

(อาหารจานเดียว) 
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

173. น.ส.จินดานุช บุญณะ ม.ปลาย การท าอาหารคาว               
(อาหารจานเดียว) 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

174. นายกลวชัร นกพ่ึง ม.ปลาย การท าอาหารคาว    (อาหารจานเดียว) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
175. น.ส.วิจิตรา นรายศ ม.ปลาย การท าอาหารคาว                      

(อาหารจานเดียว) 
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

176. นายเจริญวิช กะปุกนาก ม.ปลาย การท าอาหารคาว (อาหารจานเดียว) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
177. น.ส.ธนพร เวียงธีรวฒัน์ ม.ปลาย การท าอาหารคาว (อาหารจานเดียว) เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
178. ด.ญ.อรมณี ทองนพคุณ ม.ตน้ การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
179. ด.ญ.กมลวรรณ ศรีเพชร ม.ตน้ การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

180. ด.ญ.จริญญา เล่ือนลอย ม.ตน้ การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
181. น.ส.วาสนา นอ้ยเสนา ม.ปลาย การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
182. น.ส.จารุวรรณ โสระสะ ม.ปลาย การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
183. น.ส.มลฑิรา ปุ่มเกวียน ม.ปลาย การแกะสลกัผกัผลไม ้ เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
184. ด.ช.ศุภวิชญ ์ บาลลา ม.ตน้ สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
185. ด.ช.ภทัรวุฒิ ภูมิจนัทร์ ม.ตน้ สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
186. ด.ช.กสิน ชุนหะโสภณ ม.ตน้ สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
187. นายสุทธิพงษ ์ ฉิมแพ ม.ปลาย สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
188. นายอนุวฒัน ์ นามโภชน์ ม.ปลาย สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
189. นายสุรสิทธ์ิ แสนแกว้ ม.ปลาย สร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
190. ด.ช.ณฐัภทัร จงเจริญทรัพย ์ ม.ตน้ ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์

ดว้ยโปรแกรมฯ 
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

191. ด.ช.ภาณุพงษ ์ ประยรูค า ม.ตน้ ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

192. ด.ช.ธนวฒัน์ แจ่มดี ม.ตน้ ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

193. นายวราวุฒิ ปิยะพนัธ์ ม.ปลาย ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

194. นายธีรวชัร์ วงษชุ่์ม ม.ปลาย ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

195. นายวิษรุฬห์ ว่านเครือ ม.ปลาย ออกแบบบรรจุภณัฑ์-ผลิตภณัฑ์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

196. ด.ช.ทวีลาภ สุวฒันพนัธ์กุล ม.ตน้ การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

197. ด.ญ.อรนภา มะโน ม.ตน้ การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

198. ด.ญ.วิญญารัตน์ ประสมทอง ม.ตน้ การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

199. นายศิษฎ์ ชูแกว้ ม.ปลาย การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

200. นายรัฐศาสตร์ พนัธุ์ขนุน ม.ปลาย การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

201. นายวชัรพงษ์ ราชโรจน ์ ม.ปลาย การสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

202. ด.ญ.นทัรียา โยธาพนัธ์ ม.ตน้ แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์  เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
203. ด.ญ.รวิวรรณ หงษท์วี ม.ตน้ แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

E-Book 
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

204. ด.ญ.นฐักานต ์ เทพลิน ม.ตน้ แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
E-Book 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

205. น.ส.อจัฉรา พรมศกัด์ิ ม.ปลาย แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
E-Book 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

206. น.ส.เมธา สิทธิจิรวฒันกุล ม.ปลาย แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
E-Book 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

207. น.ส.นนัทวรรณ กนัทอง ม.ปลาย แข่งขนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์  เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
208. ด.ช.ทยากร สานเงิน ม.ตน้ วาดภาพดว้ยโปรมแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

209. ด.ญ.ปวีชญา อยูเ่ยน็ ม.ตน้ วาดภาพดว้ยโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

210. ด.ช.ศิรวิทย ์ ชมโฉม ม.ตน้ วาดภาพดว้ยโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

211. นายเปรมกมล ทองประภา
พนัธ์ 

ม.ปลาย วาดภาพดว้ยโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

212. นายศิริศกัด์ิ นิลประภา ม.ปลาย วาดภาพดว้ยโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

213. น.ส.กฤษณพร พิทกัษา ม.ปลาย วาดภาพดว้ยโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

214. ด.ช.พิชญา โพธ์ิไทร ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

215. ด.ญ.ลกัษมณ วฒันาพรโสภา ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

216. ด.ญ.วิลาวลัย ์ ละอองดี ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 

217. นายกิตติพทัธ์ จิตรเอ้ือตระกลู ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

218. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

219. นายสมเกียรติ ศกัด์ิศศิชยั ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ  
Presentation 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

220. นายสุรสิทธ์ิ สุวรรณศกัด์ิ ม.ปลาย การสร้าง Webpage               โป
รมแกรม Taxt Editor 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

221. นายธีรยทุธ ดอกแยม้ ม.ปลาย การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Taxt Editor 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

222. น.ส.ธนาภรณ์ แสงบรรเจิดกุล ม.ปลาย การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Taxt Editor 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

223. ด.ช.ณชัชยตุม ์ กาญจนกุลดิษฐ ์ ม.ตน้ การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Web  Editor 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

224. ด.ช.ณฐัณรงค์ เหล่าพร ม.ตน้ การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Web  Editor 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

225. ด.ช.ปริทศัน์ ศะศิธร ม.ตน้ การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Web  Editor 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

226. นายธิติวฒัน์ คชาย ัง่ยนื ม.ปลาย การสร้าง Webpage โปรมแกรม 
Web  Editor 

เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

        



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
227. นายชชัวาล ผลมะเฟือง ม.ปลาย การสร้าง Webpage โปรมแกรม 

Web  Editor 
เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

228. นายปวีณวชั ทองประสพ ม.ปลาย การสร้าง Webpage  Web Editor เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
229. ด.ญ.ฑิฆมัพร ทองอม้ ม.ตน้ การสร้าง Webpage ดว้ยชุด

พฒันา  CMS 
ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

230. ด.ญ.ฐิติพร อินทรพิทกัษ์ ม.ตน้ การสร้าง Webpage ดว้ยชุด
พฒันา  CMS 

ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
231. ด.ช.กานติรัตน์ ช่ืนเงิน ม.ตน้ การสร้าง Webpage ดว้ยชุด

พฒันา  CMS 
ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

232. นายกฤตนนัท ์ อินทจนัทร์ ม.ปลาย การสร้าง Webpage ดว้ยชุด
พฒันา  CMS 

ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

233. นายภาวี พงษภ์านิช ม.ปลาย การสร้าง Webpage ดว้ยชุด
พฒันา  CMS 

ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

234. นายวชัพล จิตร์พรหม ม.ปลาย การสร้าง Webpage ฯ ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
235. ด.ญ.วรธิดา สว่างนามวงศ ์ ม.ตน้ การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
236. ด.ญ.ณฐัริกา วรรธนะปกรณ์ ม.ตน้ การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
237. ด.ช.ทศพร ปันศรีละ ม.ตน้ การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว เหรียญเงิน สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
238. นายคงธชั คมนียวนิช ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
239. นายปิยะพนัธ์ พาฬเสวต ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
240. นายสุทธิรักษ ์ เปล่ียนพิทกัษ์ ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตว์ิ่งเร็ว ชมเชย สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
241. นายรวิพล โชติกุลนนัท ์ ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาว

นพเคราะห์ 
เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

242. นายอนุวรรตน ์ บุบผา ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาว
นพเคราะห์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

243. นายวชัรินทร์ เจริญด่านกลาง ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาว
นพเคราะห์ 

เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 

244. นายพรวิมล โชติกุลนนัทน์ ม.ปลาย การเขียนโปรมแกรมฯ เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  
245. นายธงชยั เชิดเช่ียว ม.ปลาย การเขียนโปรมแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

246. นายภาณุพนัธ์ ปานทอง ม.ปลาย การเขียนโปรมแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

เหรียญทองแดง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52  

247. นายกฤษณพล พุ่มมาลยั ม.ปลาย กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
248. นายศรฤกษ ์ ยอ่จนัทร์ ม.ปลาย กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
249. นายศิริศกัด์ิ นิลประภา ม.ปลาย กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
250. นายธนพร อุม้ญาติ ม.ปลาย กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
251. น.ส.ชนิดา ฤทธิบุตร ม.ปลาย กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา เหรียญทอง สพท.  ปท.  1 23-24  พ.ย. 52 ตวัแทนเขต 
252. ด.ญ.พิชญา โพธิไทร ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย

คอมพิวเตอร์  Authorware 
เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

253. ด.ญ.ลกัษมณ วฒันาพรโสภา ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Authorware 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

254. ด.ญ.วิลาวลัย ์ ละอองดี ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Authorware 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
25. นายปวีณวชั ทองประสพ ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย

คอมพิวเตอร์  Authorware 
เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

256. นายวชัรพงศ ์ ราชโรจน ์ ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Authorware 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

257. น.ส.ธญัญลกัษณ์ บุญมาตุ่น ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Authorware 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

258. ด.ช.กานติรัตน์ ช่ืนเงิน ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

259. ด.ช.นฐักานต ์ เทพลิบ ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

260. ด.ช.ศุภกร สมรูป ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

61. นายกิตติพทัธ์ จิตรเอ้ือตระกลู ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

262. นายสมเกียรติ ศกัด์ิศศิชยั ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

263. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  PowerPoint 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

264. ด.ช.เกริกเกียรติ ชูทรัพย ์ ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Homepage 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

265. ด.ช.ชวนพจน์ ถ่ินโพธ์ิวงษ ์ ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Homepage 

เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
266. ด.ช.ทยากร สายเงิน ม.ตน้ ส่ือการเรียนการสอนดว้ย

คอมพิวเตอร์  Homepage 
เหรียญเงิน รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

267. น.ส.ธาริตา ประทุมทอง ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Homepage 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

268. น.ส.อจัฉรา พรมศกัด์ิ ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Homepage 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

269. นายอมรยศ ห่อประเสริฐ ม.ปลาย ส่ือการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์  Homepage 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

270. ด.ช.ศิริวิทย ์ ชมโฉม ม.ตน้ การใชโ้ปรมแกรม Adobe  
Photsop CS2 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

271. น.ส.สุจิตรา ส าราญอยู ่ ม.ปลาย การใชโ้ปรมแกรม Adobe  
Photsop CS2 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ  8  ธ.ค.  52  

272. ด.ญ.ตติยา ศิริโภคานนัท ์ ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft  
Powerpoint  2003 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

273. ด.ญ.สิรภทัร ปราสร้อย ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft  
Powerpoint  2003 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

274. ด.ช.ทวีลาภ สุวฒันพนัธุ์กุล ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft   
Excel  2003 

เหรียญทอง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

275. ด.ญ.วิญญารัตน์ ประสมทอง ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft    
Excel  2003 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

276. ด.ญ.พิชชานนัท ์ ปิติพรสนธรณ์ ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft    
Word  2003 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
277. ด.ช.พิษณุ สุดใจ ม.ตน้ การใชโ้ปรแกรม  Microsoft    

Word  2003 
เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

278. นายศิษฏ ์ ชูแกว้ ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรม Macromdia  
Flash  8 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

279. นายรัฐศาสตร์ พนัธุ์ขนุน ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรม Macromdia  
Flash  8 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

280. นายธนวิทย ์ ขนัตี ม.ปลาย การเขียนโปรแกรมภาษา
ปาสคาล 

เหรียญทองแดง รร. สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 8  ธ.ค.  52  

281. ด.ช.ศุภวิชญ ์ บาลลา ม.ตน้ การสร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
282. ด.ช.ภทัรวุฒิ ภูมิจนัทร์ ม.ตน้ การสร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
283. ด.ช.กสิน ชุณหะโสภณ ม.ตน้ การสร้างภาพเคล่ือนไหว เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
284. ด.ช.ณฐัภทัร จงเจริญทรัพย ์ ม.ตน้ การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

285. ด.ช.ภาณุพงษ ์ ประยรูค า ม.ตน้ การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

286. ด.ช.ธนวฒัน์ แจ่มดี ม.ตน้ การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ยฯ เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  
287. นายวราวุฒิ ปิยะพนัธ์ ม.ปลาย การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชมเชย เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

288. นายนฤเบศ เดือนนวล ม.ปลาย การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชมเชย เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

289. นายวิษรุพฬห์ แจ่มดี ม.ปลาย การออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชมเชย เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
290. ด.ญ.นทัรียา โยธาพนัธ์ ม.ตน้ การแข่งขนัสร้างหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

291. ด.ญ.รวิวรรณ หงษท์วี ม.ตน้ การแข่งขนัสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

292. ด.ญ.นฐักานต ์ เทพลิบ ม.ตน้ การแข่งขนัสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

293. น.ส.อจัฉรา พรมภกัด์ิ ม.ปลาย การแข่งขนัสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

294. น.ส.เมธาว ี สิทธิจิรวฒันกุล ม.ปลาย การแข่งขนัสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

295. น.ส. นนัทวรรณ กนัทอง ม.ปลาย การแข่งขนัสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

296. นายกิตติพทัธ์ จิตรเอ้ือตระกลู ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
297. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
298. นายสมเกียรติ ศกัด์ิศศิชยั ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
299. นายรวิพล โชติกุลนนัทน์ ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาว

นพเคราะห์ 
เหริยญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

300. นายอนุวรรตน ์ บุปผา ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาว
นพเคราะห์ 

เหริยญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

301. นายวชัรินทร์ เจริญด่านกลาง ม.ปลาย การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาวฯ เหริยญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
302. ด.ช.อรรถพล นามเชียงใต ้ ม.ตน้ การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 
เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
303. น.ส.วารุณี ทรงเจริญ ม.ปลาย การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 
เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

304. นายธนากร สร้อยสว่าง ม.ปลาย การแข่งขนัขบัเสภา เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
305. ด.ช.ฤทธ์ิมงคล แซ่ฮนั ม.ตน้ การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ 
เหรียญทองแดง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

306. นายศรายทุธ คนไทย ม.ปลาย การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

307. นายธนชยั ศิริพจนากุล ม.ปลาย ผลงานสร้างสรรคค์ณิตศาสตร์
โดยใชโ้ปรแกรม GSP 

เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

308. น.ส.จิราภรณ ์ ศรีวะรมย ์ ม.ปลาย ผลงานสร้างสรรคค์ณิตศาสตร์ฯ เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
309. ด.ญ.ขวญัหทยั ประทุมถาวร

สกุล 
ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

310. ด.ญ.ณฐัชนนัท ์ รามโกมุท ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
311. ด.ญ.รวิวรรณ หงส์ทวี ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
313. ด.ญ.องุ่น เสมอภาค ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  
314. ด.ญ.อรนภา มะโน ม.ตน้ โครงงานคุณธรรม เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  
315. น.ส.หทยัรัตน์ แป้นใหญ่ ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
316. น.ส.อจัฉรา อนนัตสิ์นโภคา ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
317. นายศิริวฒัน์ โทนทอง ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
318. นายวรัญญ ู ญาติดอน ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
319. นายวราวุธ สายเจริญ ม.ปลาย โครงงานคุณธรรม เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
320. นายวรัญญ ู ญาติดอน ม.ปลาย ภาพยนตส์ั้น เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
321. นายเด่นชยั เป่ียมจนัทร์ ม.ปลาย ภาพยนตส์ั้น เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
322. นายเพชร พนัธุ์ศรี ม.ปลาย ภาพยนตส์ั้น เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
333. นายสรสิช บรรจงสัตย ์ ม.ปลาย ภาพยนตส์ั้น เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
334. น.ส.นิตยา ช่างเขียน ม.ปลาย ภาพยนตส์ั้น เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
335. น.ส.กาญจนา จนัทร์ทอง ม.ปลาย การแข่งขนัเดาะตระกร้อหญิง ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
336. นายชยันรินทร์ ฟักเฟ่ืองผล ม.ปลาย การแข่งขนัเดาะฟุตบอลชาย ชมเชย สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
337. ด.ช.กุลพทัธ ์ กุลพนัธ์ ม.ตน้ การแข่งขนัรวม .”ศิลป์

สร้างสรรค”์ 
เหรียญทองแดง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

338. ด.ช.พรภวิษย ์ ผลเอนก ม.ตน้ การแข่งขนัรวม .”ศิลป์
สร้างสรรค”์ 

เหรียญทองแดง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

339. ด.ช.ประกาศิต แตงเจริญ ม.ตน้ การแข่งขนัรวม .”ศิลป์
สร้างสรรค”์ 

เหรียญทองแดง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

340. นายขจรศกัด์ิ พิณพาทย ์ ม.ปลาย การแข่งขนัเด่ียวดนตรีไทย เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
341. ด.ช.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ตน้ การแข่งขนัเด่ียวดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
342. นายขจรศกัด์ิ พิณพาทย ์ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
343. นายสุรกานต ์ ลมดี ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
344. น.ส.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
345. นายธีระยทุธ ช่างแต่ง ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
346. นายคชาวฒัน์ สุวรรณสิงห์ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
347. น.ส.ปิยะพร สุขจิระ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
348. นายอรรถสิทธ ์ วงศรั์งรอง ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
349. นายจกัรพนัธ์ มีจนัเพชร ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
350. น.ส. เบญจรัตน์ แป้งหอม ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
351. นายวิศรุฬ ลางคุณสน ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
352. นายธนากร สร้อยสว่าง ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
353. น.ส.กลัปังหา รัตนไทรแกว้ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
354. น.ส.สุทศันา แกว้เจริญ ม.ปลาย การแข่งขนัดนตรีไทย เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
355. ด.ญ.วาสนา เต็งเติมวงศ ์ ม.ตน้ การแข่งขนัร้องเพลงไทยฯ เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
356. น.ส.อุมาพร ชกัยนต ์ ม.ปลาย การแข่งขนัร้องเพลงไทยสากล เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
357. นายบณัฑิต ราชแทน ม.ปลาย การแสดงมายากล เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
358. น.ส.ศศิประภา ยอดดี ม.ปลาย การแสดงมายากล เหรียญเงิน สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
359. นายบวร รอดรวย ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
360. นายพีรวุฒิ ดอกงาม ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
361. น.ส.สุพชัรินทร์ โพธ์ิงาม ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
362. น.ส.เกษร ฤทธ์ินอก ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
363. ด.ญ. พิทยาภรณ์ เจริญสุข ม.ปลาย การแสดงตลก เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  
364. ด.ญ.บุศยมาศ ชุติอ  าไพวงษ ์ ม.ตน้ การแข่งขนัการท าน ้ าพริกผกัสด

เคร่ืองเคียง 
เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

365. ด.ญ.นภสัวรรณ หันถา ม.ตน้ การแข่งขนัการท าน ้ าพริกผกัสด
เคร่ืองเคียง 

เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
366. ด.ญ.สุภาวดี ฤกษล์กัษณี ม.ตน้ การแข่งขนัการท าน ้ าพริกผกัสด

เคร่ืองเคียง 
เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

367. น.ส.ทิพวรรณ แจ่มเท่ียงตรง ม.ปลาย การแข่งขนัท าอาหารคาว(อาหาร
จานเดียว) 

เหรียญทอง สพท.ลพบุรี เขต 1 21-23  ธ.ค.  52  

368. น.ส.จินดานุช บุญณา ม.ปลาย การแข่งขนัท าอาหารคาว(อาหาร
จานเดียว)อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

369. นายกมลวชัร นกพ่ึง ม.ปลาย การแข่งขนัท าอาหารคาว(อาหาร
จานเดียว)อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

370. น.ส.วิจิตรา กะปุกนาก ม.ปลาย การแข่งขนัท าอาหารคาว(อาหาร
จานเดียว)อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

371. น.ส.ธนพร เลิศธรีวฒัน ์ ม.ปลาย การแข่งขนัท าอาหารคาว(อาหาร
จานเดียว)อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต  1 21-23  ธ.ค.  52  

372. นายศิษฏ ์ ชูแกว้ ม.ปลาย การใชโ้ปรแกรม  Macromdia 
Flash 8 

เหรียญทอง พงษส์วสัด์ิพณิชยการ 20 ม.ค. 53  

373. น.ส.อจัฉรา พรมภกัด์ิ ม.ปลาย กาใชโ้ปรแรม  Adobe 
Photoshop CS3 

เหรียญเงิน พงษส์วสัด์ิพณิชยการ 20 ม.ค. 53  

374. นายสมเกียรติ ศกัด์ิศศิชยั ม.ปลาย การติดตั้งระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เหรียญทอง พงษส์วสัด์ิพณิชยการ 20 ม.ค. 53  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
375. นายสุรสิทธ์ิ สุวรรณศกัด์ิ ม.ปลาย การออกแบบเวบ็ไซต ์(Web  

Design) 
เหรียญทองแดง พงษส์วสัด์ิพณิชยการ 20 ม.ค. 53  

376. ด.ช.ยศภทัร จนัทร์ลอย ม.ตน้ กีฬาเทควนัโดรุ่น  น ้ าหนกัไม่
เกิน 48 กก. 

เหรียญทอง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

21-25 ม.ค. 53  

377. ด.ช.ณรงวิทย ์ พนัธ์ดี ม.ตน้ กีฬาเปตองประเภททีม เหรียญทองแดง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ 21-25 ม.ค. 53  
378. นายชยัธวชั โรจน์นาวี ม.ปลาย กีฬาเปตองประเภททีม เหรียญทองแดง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย 
21-25 ม.ค. 53  

379. นายสิทธิชยั โรจน์นาวี ม.ปลาย กีฬาเปตองประเภททีม เหรียญทองแดง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

21-25 ม.ค. 53  

380. ด.ช.อภิสิทธ์ิ วงษแ์กว้ ม.ตน้ กีฬาว่ายน ้ าประเภท กรรเชียง 
4×100 เมตร 

เหรียญเงิน ส านกังานการกีฬาฯ 21-25 ม.ค. 53  

381. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย กีฬาว่ายน ้ าประเภท  กรรเชียง 50 
เมตร 

เหรียญทองแดง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

21-25 ม.ค. 53  

382. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย กีฬาว่ายน ้ าประเภท ผลดัผสม 
4×100 เมตร 

เหรียญเงิน ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

21-25 ม.ค. 53  

383. นายอาจกวิน พลูสวสัด์ิ ม.ปลาย กีฬาว่ายน ้ าประเภท กรรเชียง 
100 เมตร 

เหรียญทองแดง ส านกังานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

21-25 ม.ค. 53  

384. ด.ญ.พิชามญชุ ์ แสงอ่อน ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทองแดง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
385. ด.ช.วชัระ อ่องลออ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
386. ด.ช.สราวุธ วงษท์องแยม้ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทองแดง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
387. ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเฟรือง ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
388. ด.ญ.ภทัราพร ไวยะเขตกรณ์ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทองแดง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  



 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
389. ด.ช.ทศพร เสนาะตบั ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทองแดง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
390. ด.ญ.ฑิฆมัพร ทองอม้ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทอง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
391. ด.ญ.จุฑาพร ล้ิมสวสัด์ิ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทองแดง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
393. ด.ช.อดิศกัด์ิ สาระคนธ ์ ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
394. น.ส.ชุลีพร วาจารัตน์ ม.ปลาย การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทอง วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
395. น.ส.จิราภรณ ์ ศรีวะรมย ์ ม.ปลาย การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 6-7  ก.พ. 53  
396. นายธนชยั ศิริพจนกุล ม.ปลาย สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP 
เหรียญทอง สพฐ. 18-20  เม.ย.  53 ระดบั  

ประเทศ 
397. น.ส.จิราภรณ ์ ศรีวะรมย ์ ม.ปลาย สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP 
เหรียญทอง สพฐ. 18-20  เม.ย.  53 ระดบั  

ประเทศ 
398. ด.ญ.ณฐัชยา บุญช่ืน ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทอง การกีฬาแห่งประเทศไทย 1-4  พ.ค.  53  
399. ด.ช.สิทธิศกัด์ิ จานทอง ม.ตน้ การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทอง การกีฬาแห่งประเทศไทย 1-4  พ.ค.  53  
400. ด.ช.ยศภทัร จนัทร์ลอย ม.ปลาย การแข่งขนัเทควนัโด เหรียญทอง การกีฬาแห่งประเทศไทย 1-4  พ.ค.  53  
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1 – มธัยมศึกษำปีที ่6 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

 

กลุ่มสำระ 
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 2.59 2.56 2.78 2.69 2.43 2.18 

คณิตศาสตร์ 2.56 2.72 2.57 2.71 2.65 2.85 

วทิยาศาสตร์ 2.31 2.33 2.27 2.17 2.79 2.71 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 2.62 2.53 2.73 2.69 2.94 2.74 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.52 3.53 3.41 3.26 3.49 3.48 

ศิลปศึกษา 3.36 2.64 2.85 3.36 3.05 3.18 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.12 3.04 3.08 3.25 3.33 3.30 

ภาษาต่างประเทศ 2.17 2.03 2.30 2.81 2.07 2.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 7.42 8.51 8.57 12.11 12.44 15.60 12.00 23.35 2.59 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 3.36 14.32 8.50 12.64 11.63 14.77 10.85 23.94 2.56 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 3.08 10.26 8.50 10.26 9.82 15.40 13.34 29.33 2.78 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 4.03 8.92 7.75 12.42 13.38 14.76 17.41 21.34 2.69 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 4.55 17.17 9.41 11.27 11.89 17.89 11.48 16.34 2.43 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 5.05 22.13 9.24 13.43 17.19 15.47 9.34 8.16 2.18 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำภำษำไทย 2.54 
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    แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1 -มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 1.04 2.69 10.03 22.86 23.90 19.85 10.86 8.77 2.56 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 1.20 3.38 12.12 16.21 16.81 18.56 13.21 18.45 2.72 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 3.03 5.23 8.21 21.21 21.07 14.74 11.71 14.74 2.57 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 0.43 2.09 9.08 19.52 21.90 20.46 11.38 15.13 2.71 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 0.55 6.59 12.24 17.90 18.05 14.99 9.65 20.02 2.65 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 0.48 5.00 9.20 15.01 15.50 16.14 11.54 27.12 2.85 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำคณติศำสตร์ 2.68 
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    แผนภูมแิสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระคณติศาสตร์  ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียน
เฉลี่ย 

0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 8.76 12.75 9.30 13.90 15.33 16.53 10.84 12.59 2.31 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 5.87 11.45 11.55 17.71 14.77 18.59 7.93 12.13 2.33 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 3.70 22.61 8.17 12.64 15.45 14.94 12.39 10.09 2.27 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 7.18 11.29 13.28 20.70 18.04 14.42 8.45 6.64 2.17 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 1.34 6.71 8.22 11.72 15.80 20.17 15.51 20.52 2.79 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 0.95 7.51 7.60 16.34 18.46 17.14 11.40 20.58 2.71 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำวทิยำศำสตร์ 2.43 
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    แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัช้ัน ม.1 -ม.6 

ของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1 -มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 3.26 12.26 8.96 9.34 12.37 17.72 20.70 15.38 2.62 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 5.98 12.81 9.33 11.90 14.23 10.98 10.36 24.42 2.53 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 3.67 15.98 7.61 7.68 9.20 11.41 10.24 34.23 2.73 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 4.78 8.21 8.32 11.06 12.99 16.05 17.98 20.61 2.69 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 1.84 4.43 4.86 8.54 12.22 26.38 21.95 19.78 2.94 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 1.30 11.09 7.54 11.74 14.49 16.93 13.39 23.53 2.74 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2.71 
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    แผนภูมแิสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1 -มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 0.19 1.65 1.80 1.85 4.28 18.39 18.29 53.55 3.52 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 0.68 0.68 2.17 4.79 6.74 9.70 16.10 59.13 3.53 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 2.07 1.16 2.07 4.79 7.24 12.94 18.24 51.49 3.41 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 2.23 2.12 3.16 8.92 7.54 14.97 11.15 49.47 3.26 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 0.45 0.68 1.13 2.72 7.81 17.10 20.16 49.94 3.49 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 0.47 1.53 1.18 4.47 7.65 14.47 15.88 54.35 3.48 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 3.45 
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    แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1 -มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 3.17 1.56 2.44 4.20 7.11 12.35 18.01 51.17 3.36 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 4.13 7.18 5.88 10.01 24.59 19.91 12.95 15.34 2.64 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 3.01 13.11 6.68 9.04 10.75 8.52 8.13 40.76 2.85 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 3.59 3.77 2.87 3.77 5.48 7.63 15.17 57.72 3.36 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 1.15 7.26 3.63 7.93 10.32 19.10 18.43 32.19 3.05 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 2.55 11.56 3.15 4.00 6.12 7.23 10.12 55.27 3.18 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำศิลปศึกษำ 3.07 

 
 

3.36

2.64 2.85
3.36

3.05 3.18
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3.00
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4.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

    แผนภูมแิสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระศิลปศึกษา  ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียนเฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 2.70 4.37 4.44 7.91 10.29 14.97 13.31 42.01 3.12 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 5.50 7.01 4.42 6.90 6.85 12.08 12.08 45.18 3.04 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 2.91 8.54 4.57 6.49 9.00 10.46 12.24 45.80 3.08 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 4.04 3.53 3.03 4.42 7.55 12.17 16.24 48.98 3.25 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 1.17 4.32 3.57 5.22 7.57 11.29 14.70 52.16 3.33 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 0.51 4.01 1.70 5.71 9.02 17.91 18.00 43.14 3.30 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 3.19 
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    แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ปีการศึกษา 2552

 
 
 



 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6  
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ ระดับผล     

กำรเรียน
เฉลี่ย 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 11.07 16.63 11.35 13.52 10.90 12.74 7.79 16.02 2.17 

มธัยมศึกษาปีที่ 2 14.68 13.31 9.56 14.68 16.38 16.61 7.74 7.05 2.03 

มธัยมศึกษาปีที่ 3 4.15 25.76 6.72 9.77 10.38 17.58 12.33 13.31 2.30 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 1.99 3.29 6.13 17.93 17.24 17.93 12.45 23.04 2.81 

มธัยมศึกษาปีที่ 5 2.09 26.44 16.33 17.66 10.87 10.23 5.23 11.16 2.07 

มธัยมศึกษาปีที่ 6 2.14 17.95 8.21 18.30 20.63 17.14 7.14 8.48 2.29 

ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศ 2.28 
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    แผนภูมแิสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 

ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2552

 
 



 

                                                                                       

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)   ช่วงช้ันที่ 3  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 ปีกำรศึกษำ 2552   โรงเรียนปทุมวิไล 

         
ผลทดสอบ  
(O-NET) 

แยกตำมกลุ่มสำระในกำรสอบ 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำองักฤษ คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพฯ 

คะแนนเฉล่ีย 37.70 41.67 20.46 26.66 29.14 59.47 33.79 35.92 

คะแนนสูงสุด 64.00 74.00 67.50 82.00 74.50 82.50 62.50 72.22 

คะแนนต ่าสุด 9.00 12.00 2.50 0.00 0.00 12.50 10.00 0.00 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

10.78 9.46 8.90 11.29 10.60 10.16 9.12 12.83 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 629 633 627 629 633 624 624 624 
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ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

กราฟแสดงผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET)ช่วงช้ันที่ 3 (ม.3)

 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนปทุมวไิล

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนสูงสุด

คะแนนต ่าสุด



 

                                                                                       

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)ช่วงช้ันที่ 3  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  

 ปีกำรศึกษำ 2552    โรงเรียนปทุมวิไล 

         

ผลทดสอบ  
(O-NET) 

คะแนนเฉลีย่แยกตำมกลุ่มสำระในกำรสอบ 

ภำษำไทย 
สังคม
ศึกษำ 

ภำษำองักฤษ คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพฯ 

ระดบัโรงเรียน 37.70 41.67 20.46 26.66 29.14 59.47 33.79 35.92 

ระดบัจงัหวดั 35.69 39.09 21.53 25.04 27.82 57.48 33.59 34.62 

ระดบัสังกดั 35.26 39.71 22.07 25.98 29.18 56.80 32.88 33.82 

ระดบัประเทศ 35.35 39.70 22.54 26.05 29.16 56.70 32.95 33.86 
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กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช่วงช้ันที ่3   (ม.3)  

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนปทุมวิไล

ระดบัโรงเรียน

ระดบัจงัหวดั

ระดบัสงักดั

ระดบัประเทศ



 

                                                                                       

สรุปกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพของนักเรียน 
ทีจ่บช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ  2551 (พ.ศ. 2552) 

 

ประเภทของกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
1.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 220 130 350 44.14 
2.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจงัหวดัเดิม 16 22 38 4.79 
3.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในต่างจงัหวดั 10 4 14 1.77 
4.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม. 2 - 2 0.25 
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 196 70 266 33.54 
6.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน  24 25 49 6.18 
7. สถาบนัอ่ืนๆ 9 - 9 1.13 
รวมศึกษาต่อ 477 251 728 91.80 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 
อ่ืนๆ 

31 
13 

21 
- 

52 
13 

6.56 
1.64 

รวม 521 272 793 100.00 

 

แผนภูมิแสดงสรุปกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนที่จบ ม.3  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

สรุปกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพของนักเรียน 
ทีจ่บช้ันมธัยมศึกษำปีที ่6 ปีกำรศึกษำ  2551 (พ.ศ. 2552) 

 

ประเภทของกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
1.  มหาวทิยาลยัของรัฐ 150 134 284 69.09 
2.  มหาวทิยาลยัเปิดของรัฐ 12 10 22 5.35 
3.  มหาวทิยาลยัของเอกชน 21 39 60 14.60 
4.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 5 3 8 1.95 
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 6 2 8 1.95 
6.  สถาบนัพยาบาล - 6 6 1.46 
7.  สถาบนัทหาร 2 - 2 0.48 
8.  สถาบนัต ารวจ - - - - 
9.  สถาบนัอ่ืนๆ - 1 1 0.24 
รวมศึกษาต่อ 196 195 391 95.12 
ประกอบอาชีพ 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 
อ่ืนๆ 

- 
2 
- 

- 
13 
5 

- 
15 
5 

- 
3.66 
1.22 

รวม 198 213 411 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัครูและ
บุคลากร 



 

                                                                                       

บุคลำกรโรงเรียนปทุมวไิล 
 

โรงเรียนปทุมวไิล  จดัเป็นโรงเรียนสหศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
จงัหวดัปทุมธานี 

   บุคลำกรของโรงเรียน  มีดงัน้ี 
 จ านวนต าแหน่งขา้ราชการครู จ านวน     103   คน 
    ชาย จ านวน       34    คน 
    หญิง จ านวน       69 คน 
 พนกังานราชการ   จ านวน         1    คน  
 ครูอตัราจา้ง   จ านวน      22    คน 
              เจา้หนา้ที่พเิศษสารบรรณ  จ านวน        17   คน 
              ลูกจา้งประจ า   จ านวน       10   คน 

 

                            (ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 พฤษภาคม  2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงจ ำนวนข้อมูลครู   ปีกำรศึกษำ 2552 

ประเภทบุคลำกร 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
รวม 

 
รวม ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ   1    1    1 
รองผอ.ช านาญการพเิศษ   1  1  2    2 
รองผอ.ช านาญการ   2   1 2 1   3 
ครูช านาญการพเิศษ(คศ.3)  1 1 2 1 6 2 9 11 
ครูช านาญการ(คศ.2)   1 8 18 53 19 61 80 
ครู (คศ.1)    1 3 6 3 7 10 
ครูผูช่้วย     8 6 8 6 14 
ครูพเิศษ     6 4 6 4 10 
พนกังานราชการ    1    1   1 

รวม  1 6 12 37 76 43 89 132 

 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

ฝ่ำยบริหำร 

1 นายกิจจา  ชูประเสริฐ  16789 ผอ.ร.ร. ค.ศ.4 เช่ียวชาญ 31 ม.ค. 2494 58 15 พ.ค. 2518 34 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นายประสิทธ์ิ   สุวรรณประทีป 16800 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 26 ต.ค. 2498 54 12 พ.ค. 2521 31 ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา 
3 นายประดบั  ปรีชานุกูล 16903 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 12 ก.ย. 2498 54 15 พ.ย. 2521 31 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
4 น.ส.สะสม  อู่ทอง 16801 รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 1 เม.ย. 2496 56 9 มิ.ย. 2521 31 ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา 
5 นายวรีะพงค ์ ประดิษฐ์  รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 3 ม.ค. 2503 49 11 พ.ค. 2524   31 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
6 นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์ 15806 รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 3 พ.ค. 2494 58 3 ม.ค. 2522 30 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 

ฝ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
7 นายสุรัชพงษ ์ พพิฒัรัตนะ 16857 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ต.ค. 2494 58 2 มิ.ย. 2520 32 วท.บ. จิตวทิยา 
8 นางสวนีย ์ พพิฒัรัตนะ 16891 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ก.พ. 2497 55 4 ม.ค. 2502 32 วท.บ. จิตวทิยา 
9 นางอจัฉรา  แรงกลา้ 16922 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ต.ค. 2502 50 22 พ.ค. 2523 29 ค.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
10 นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ 60153 ครู คศ.2 ช านาญการ 21 ก.ค. 2505 47 1 ก.ค. 2529 23 กศ.บ. การแนะแนว 
11 นางสรียา  วฒิุชาญ 127921 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 2495 57 2 ส.ค. 2519 33 อ.บ. ปรัชญา 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

12 นางประทุม  ลาภาอุตย ์ 16911 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ต.ค. 2499 53 15 พ.ค. 2521 31 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
13 นางสกุณา  ดีงาม 12811 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 มี.ค. 2497 55 15 พ.ค. 2521 31 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
14 นางจุฑารส  โตสกุล 16913 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ต.ค. 2502 50 4 ม.ค. 2526 26 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นางรสริน  แสงศิริ 16846 ครู คศ.2 ช านาญการ 27  ก.ย. 2502 50 17 ม.ค. 2526 26 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
16 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 35490 ครู คศ.2 ช านาญการ 20  ก.ย. 2508 44 14 ส.ค. 2532 20 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
17 นางศิริสุข  สุตนัติราษฏร์ 44348 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ก.ย. 2508 44 29 ก.ย. 2508 18 วท.บ. พชืไร่ 
18 น.ส.ตติพร  เหมือนโพธ์ิทอง 7628 ครู คศ.1 - 20 เม.ย. 2519 33 26 ม.ค. 2546 6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 น.ส.พนม  ทา้วทอง 70660 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ม.ค. 2512 40 10 ม.ค. 2512 17 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 
20 นายพรสวรรค ์ จนัทร์ยิม้ 237 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ธ.ค. 2510 42 16 พ.ค. 2537 15 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
21 นายวรากรณ์  เล่ห์กล 342 ครู คศ.1 - 17 ม.ค. 2520 32 21 ก.ย. 2550 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
22 น.ส.ผานิตย ์ ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 53069 ครู ครูผูช่้วย - 27 พ.ย. 2527 25 15 มิ.ย. 2552 - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
23 น.ส.วรรณิดา  ผาค  า 54391 ครู คศ.1 - 9 มิ.ย.  2521 31 30 มิ.ย. 2550 2 วท.ม. คณิตศาสตร์ 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

24 นายเสริม  พงศท์อง 16828 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 มี.ค. 2494 58 17 พ.ค. 2517 35 ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
25 นางปทุมพร  พงศท์อง 16822 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2496 56 10 มิ.ย. 2517 35 กศ.บ. ภาษาไทย 
26 นางเรืองอุไร  อิศรางกูรฯ 16884 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 ส.ค. 2495 57 5 มิ.ย. 2517 34 ค.บ. ภาษาไทย 
27 นางเจียรนัย  สกุลปทุมทอง 16907 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ม.ค. 2525 55 11 พ.ค. 2525 27 ค.บ. ภาษาไทย 
28 นางสุนนัทา  สิทธิวงั 39107 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2499 53 22 พ.ค. 2521 31 ค.บ. ภาษาไทย 
29 นางพกัตร์ศิริ  พมิเสน 17160 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 พ.ย. 2500 52 2 มิ.ย. 2520 32 กศ.บ. ภาษาไทย 
30 นางเตือนจิตต ์ ศรีอนนัต ์ 16876 ครู คศ.2 ช านาญการ 2 มิ.ย. 2514 38 2 มิ.ย. 2520 32 ค.บ. ภาษาไทย 
31 น.ส.บุบผา  ละเอียด 54342 ครู คศ.1 - 29  พ.ค. 2512 40 15 ก.พ. 2550 2 กศ.ม. ภาษาไทย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
32 นายรังสิบูรณ์  กล่ินบ ารุง 16882 ครู คศ.2 ช านาญการ 30 เม.ย. 2502 50 30 เม.ย. 2502 28 รป.ม. รัฐศาสตร์ 
33 นางธนาวลยั  อรัญญิก 109852 ครู คศ.2 ช านาญการ 8 พ.ย. 2503 49 8 พ.ย. 2503 27 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
34 นายวเิชียร  บวัอุไร 119841 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 พ.ค. 2503 49 24 พ.ค. 2503 26 กศ.บ. ฟิสิกส ์

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ (ต่อ) 

35 นางปราโมทย ์ โห้ใย 16887 ครู คศ.2 ช านาญการ 2  ก.พ. 2495 57 2 ก.พ. 2495 34 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
36 นางกาญจนา   จนัทร์ธนพเิชษฐ 16873 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 มี.ค. 2501 51 12 พ.ค. 2523 29 กศ.บ. เคมี 
37 นางเรณู  เสาะแสวง 16850 ครู คศ.2 ช านาญการ 7 ก.ย. 2511 41 16 ก.พ. 2536 16 กศ.บ. ชีววทิยา 
38 นางนิสา  มากแกว้ 16840 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ธ.ค. 2506 46 23 มิ.ย. 2532 20 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
39 นางพทัน์นลิน  ติปยานนท ์ 3420 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 พ.ค. 2499 53 16 พ.ค. 2526 26 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
40 นายจ านง  รักษท์อง 25181 ครู คศ.2 ช านาญการ 12 ก.พ. 2496 56 24 มิ.ย. 2519 33 กศ.บ. ชีววทิยา 
41 น.ส.พรรณิภา  กิจเอก 67114 ครู คศ.2 ช านาญการ 21 ก.ค. 2513 39 1 พ.ย. 2537 15 ค.ม. หลกัสูตรการสอน 
42 น.ส.จนัทิมา  ปุ๊ กหม่ืนไวย  ครู คศ.1 - 24 ก.ย. 2524 28 21 พ.ค. 2550 2 วท.บ. ฟิสิกส ์
43 น.ส.ปิยะวจันา  โชคสถาพร 17310 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 ต.ค. 2506 46 16 พ.ย. 2536 17 กศ.บ. กายภาพ ชีวภาพ 
44 น.ส.สุจิตรา  สระกิจ 1532 ครู คศ.1 - 9 ก.ค. 2524 29 14 ต.ค. 2548 4 กศ.บ. เคมี 
45 นางนิชาภา  โกไศยกานนท ์ 16880 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ก.พ. 2510 42 13 ม.ค. 2535 17 กศ.บ. เคมี 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

46 นายพงศภ์าณุ  พฒัน์พมิพพ์งศ ์ 16821 ครู คศ.2 ช านาญการ       
47 นางวชัรินทร์  เอมทรัพย ์ 16849 ครู คศ.2 ช านาญการ 22  ธ.ค. 2495 57 17 พ.ค. 2516 36 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
48 นางวภิาพร  สุภาไตรย 17469 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 มี.ค. 2499 53 1 ก.ย. 2533 29 ศศ.บ ประวตัิศาสตร์ 
49 น.ส.อนงคน์ารถ   วารินหอมหวล 76016 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ม.ค. 2497 55 16 พ.ค. 2521 31 กศ.บ. ประวตัิศาสตร์ 
50 น.ส.จิราพร  สุดคง 16859 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 พ.ค. 2499 53 15 พ.ค. 2521 31 ค.ม. บริหารการศึกษา 
51 นางวไิลลกัษณ์    เพชรีวราภรณ์ 16815 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 ม.ค. 2493 59 20 ส.ค. 2519 33 กศ.บ. สงัคมศึกษา 
52 นายประสาน  รัตนไตรภพ 16830 ครู คศ.2 ช านาญการ 14 เม.ย. 2495 57 1 มิ.ย. 2524 28 ค.บ. สงัคมศึกษา 
53 นางปราณี  อ้ึงเสถียรพนิิจ 17423 ครู คศ.2 ช านาญการ 31 ต.ค. 2493 59 1 มิ.ย. 2516 36 ค.บ. สงัคมศึกษา 
54 น.ส.อรวรัชญ ์  แกว้ประสิทธ์ิ 16914 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ธ.ค. 2496 56 12 ธ.ค. 2517 35 กศ.บ. สงัคมศึกษา 
55 นางรัตนา  ทองอ่ิม 16872 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 มี.ค. 2495 57 1 ธ.ค. 2518 34 กศ.บ. ภาษาไทย 
56 น.ส.บงัอร  สุดยนิดี 16894 ครู คศ.2 ช านาญการ 26 ก.ค. 2499 53 2 มี.ค. 2520 32 กศ.บ. ภาษาไทย 
57 นางฉววีรรณ  จ าปาเกตกุล 969 ครู คศ.2 ช านาญการ 8 ส.ค. 2494 58 8 มิ.ย. 2520 32 กศ.บ. สงัคมศึกษา 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

58 น.ส.ยวุดี  จนัทร์หอม 23125 ครู คศ.2 ช านาญการ 14 มิ.ย. 2494 58 5 พ.ย. 2522 30 ค.บ. สงัคมศึกษา 
59 นายศิริชยั  ตนัติวานิชย ์  ครู ครูผูช่้วย - 13 เม.ย. 2509 43 1 ก.ค. 2552 - ค.บ. สงัคมศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
60 นางทองสุก  หตัถกิจ 16752 ครู คศ.2 ช านาญการ 9 มิ.ย. 2500 52 22 มิ.ย. 2521 31 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
61 นางอนงค ์ จ  านงวงษ ์ 16904 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 ธ.ค. 2494 58 1 มิ.ย. 2519 33 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
62 นางวนิดา  สุวรรณทรัพย ์ 19919 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ก.ค. 2494 55 21 เม.ย. 2518 34 ค.บ. บรรณารักษ ์
63 นางพสัณี  ชุ่มคุมสิน 16920 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 ธ.ค. 2502 50 19 พ.ค. 2523 29 ค.บ. เทคนิคการศึกษา 
64 นางลภสัรดา   จิรัฐติกาลกุลเวท 126791 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 ม.ค. 2513 39 9 ก.พ. 2538 15 กศ.บ. คหกรรม 
65 น.ส.ปราณี  เอ่ียมสะอาด 16867 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 พ.ค. 2499 53 22 พ.ค. 2521 31 กศ.บ. คหกรรม 
66 นางวไิล  กุยกานนท ์ 16892 ครู คศ.2 ช านาญการ 31 มี.ค. 2503 49 9 มี.ค. 2526 26 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
67 นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 16813 ครู คศ.2 ช านาญการ 5 ต.ค. 2511 41 24  ก.พ. 2535 17 ศษ.บ เทคโนโลยกีารศึกษา 
68 นายวชิาญ  กลบัใจ 16814 ครู คศ.2 ช านาญการ 20 ก.ค. 2505 47 9 ก.ค. 2529 23 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 

69 นายโสภณ  สุขสบาย 16877 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 เม.ย. 2504 48 14 ม.ค. 2534 18 ค.บ. ไฟฟ้า  
70 นายบุญยิง่  จนัทร์เกตุ 107781 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 เม.ย. 2498 54 22 ก.ย. 2529 23  บริหารการศึกษา 
71 น.ส.สุกญัญา  ก่ิงรังกลาง 116997 ครู คศ.1 - 31 ส.ค. 2524 28 16 ธ.ค. 2547 5 คศ.1 คอมพวิเตอร์ 
72 นางสมพร  แผว่จะโปะ 12932 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 ส.ค. 2508 44 20 ม.ค. 2530 22 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
73 วา่ที่ ร.ต.ศิริชยั  ฟักหอม 122965 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 ก.ค. 2498 44 28 ก.ค. 2508 21 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
74 นายศรายทุธ  พึ่งกนั 728 ครู ครูผูช่้วย - 29 เม.ย. 2527 25 15 มิ.ย. 2552 - ค.บ. คอมพวิเตอร์ 
75 น.ส.ดวงนภา  บานช่ืน  ครู ครูผูช่้วย - 26 ก.ค. 2518 34 1 ก.ย. 2552 - วทบ. เกษตรศาสตร์ 
76 นายสตกฤช  วชิิตพนัธ์ 56925 ครู ครูผูช่้วย - 17 ก.ย. 2522 30 3 พ.ย. 2546 6 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
77 นายจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ  ครู ครูผูช่้วย - 28 ก.ย. 2525 27 1 ธ.ค. 2552 - MCA Computer Application 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
78 นางอารีย ์ สุวรรณทศัน์ 16866 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 พ.ย. 2514 57 1 พ.ค. 2515 37 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 
79 น.ส.สุพรรณี  มงคลปทุมรัตน์ 16893 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2499 53 3 ก.ย. 2522 30 ศศ.ม. การสอนภาษาฝร่ังเศส 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

80 นางจินตนา  เงินมาก 16843 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 มิ.ย. 2496 56 26 มิ.ย. 2521 31 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
81 นางประภาพร  สนัติเทวกุล 16897 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 มิ.ย. 2498 54 15 พ.ค. 2521 31 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
82 นางสาลินี  เยน็ทรวง 82391 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 พ.ย. 2496 56 20 พ.ค. 2519 33 อ.บ. ภาษาองักฤษ 
83 นางกาญจนา  เจริญไชย 16836 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 ก.ค. 2495 57 13 พ.ค. 2518 34 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
84 น.ส.นนัทพร  ข  าชยัภูมิ 2080 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 มี.ค. 2512 40 24 ต.ค. 2540 12 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
85 นางนฤมล  ฟักหอม 53277 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 พ.ย. 2508 44 1 ก.พ. 2534 18 ศศ.บ ภาษาองักฤษ 
86 นางพมิพา  ใจยงค ์ 19843 ครู คศ.2 ช านาญการ 3 พ.ค. 2498 54 1 ก.พ.2520 32 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
87 นายพลรบ  พรายรักษา 16823 ครู คศ.1 - 9 ก.ค. 2520 32 14 พ.ค. 2544 8 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
88 น.ส.เพญ็ประภา  นาครักษ ์ 16923 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 มิ.ย. 2500 52 16 ก.ค. 2523 29 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
89 นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 17380 ครู คศ.2 ช านาญการ 6 ต.ค. 2499 53 21 พ.ค. 2522 30 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
90 น.ส.ประนอม  พรมสุย้ 60059 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2502 50 30 ธ.ค. 2525 27 ศศ.ม. พฒันาสงัคม 

            

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

91 นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 16749 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ส.ค. 2504 50 9 พ.ค. 2526 26 ค.บ. ศิลปะ 
92 นางสุนนัทา  รัศมี 16885 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 ก.ย. 2496 56 1 มิ.ย. 2519 33 ค.บ. ภาษาไทย 
93 นางทชัชา  วฒิุเขตต ์ 76152 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 มิ.ย. 2501 51 14 ก.ค. 2501 29 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
94 นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค ์ 16861 ครู คศ.2 ช านาญการ 7 ก.ค. 2514 38 15 ก.พ. 2538 14 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
95 น.ส.ปุณณัฐ  โปร่งสนัเทียะ 2438 ครู ครูผูช่้วย - 21 เม.ย. 2524 28 1 ก.ค. 2552 - กศ.บ. ศิลปะ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ 

96 นายอธึก  ธงไชย 16851 ครู คศ.2 ช านาญการ 12 ก.พ. 2497 55 3 ก.ค. 2521 31 ค.บ. พลานามยั 
97 นายอนุศกัด์ิ  การดี 16865 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ธ.ค. 2503 49 10 ธ.ค. 2503 27 กศ.บ. พลานามยั 
98 นายพรีะวฒัน์  รัตนวโิมกข ์ 16896 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ก.ย. 2500 52 7 ต.ค. 2525 27 กศ.บ. พลานามยั 
99 นายวรีะ  พานทอง 49621 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 20 ต.ค. 2498 54 16 พ.ค. 2521 31 กศ.บ. พลานามยั 
100 นางเกวลี  ศรีพรรณ์ 16834 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ต.ค. 2509 43 20 มิ.ย. 2534 18 ค.บ. สงัคมศึกษา 
101 นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 10232 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ต.ค. 2504 48 2 มิ.ย. 2524 28 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อันดับ วิทยะฐำนะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิ
กำรศึกษำ
สูงสุด 

สำขำวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ (ต่อ) 

102 นางชนกพรรณ  ช านาญวาด 15473 ครู คศ.2 ช านาญการ 3 ธ.ค. 2505 47 10 มิ.ย. 2529 23 ค.บ. พลศึกษา 
103 นายปกาศิต  คมคาย 54376 ครู ครูผูช่้วย - 8 มี.ค. 2525 27 15 มิ.ย. 2552 - ค.บ. พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลพนักงำนรำชกำร  โรงเรียนปทุมวิไล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง วันเดือนปีเกิด อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
1 น.ส.กญัญกร  โปร่งใจ พนกังานราชการ

(ครู) 
1 ธ.ค. 2515 36 1 ธ.ค. 2551 1 ปริญญาโท บริหารอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา 
คณิศาสตร์ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลครูอตัรำจ้ำง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1 นางจนัทร์มณี  คุม้ดี 24 มิ.ย. 2523 29 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษไทย 
2 น.ส.วาทินี  ชูคนัหอม 18 ธ.ค. 2528 24 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 น.ส.อจัฉราภรณ์  เกษตรรุ่งเรือง 28 ก.พ. 2521 31 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์ 
4 นายพฒันพงษ ์ พลอยงาม 21 มิ.ย. 2528 24 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
5 น.ส.รุ่งนภา   ฉ ่ามาก 19 ม.ค. 2529 23 ปริญญาตรี สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา 
6 นายปัญญากร  เวชศาสตร์ 26 ก.ค. 2524 28 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สงัคมศึกษา 
7 นายบญัชา  อ่อนนวล 17 มี.ค. 2525 27 ปริญญาตรี พลศึกษา พละ 
8 นายณรงค ์ รุ่นประพนัธ์ 15 ก.พ. 2527 25 ปริญญาตรี พลศึกษา พละ 
9 นายนครชยั  ศรีรัตน์ 5 ก.พ. 2523 29 ปริญญาตรี หตัถกรรม ศิลปะ 
10 น.ส.พชัรี  ปู่ สีเทา 17 ก.ค. 2525 27 ปริญญาตรี หตัถกรรม ศิลปะ 
11 น.ส.นฎัภรณ์  พลูภกัดี 6 ก.พ. 2529 23 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย นาฎศิลป์ 
12 นายโชคชยั  ไกรยศ 5 ม.ค. 2528 24 ปริญญาตรี ดนตรีสากล ดนตรีสากล 
13 น.ส.สายรุ้ง  ทบัธานี 13 พ.ค. 2524 28 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ คหกรรม 
14 นายอุทยั  น่ิมเดช 30 มิ.ย. 2526 26 ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 
15 นายนราทิพย ์ แสงอาทิตย ์ 29 มิ.ย. 2526 26 ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลครูอตัรำจ้ำง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

17 นายศุภชยั  เกษร 11 ต.ค. 2526 26 ปริญญาตรี วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์ 

คอมพวิเตอร์ 

18 นายนครินทร์  ซ่ือสตัย ์ 20 ต.ค. 2523 29 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ คอมพวิเตอร์ 
19 นางสาวเสน่หา  ดาทา 11 พ.ย. 2528 24 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
20 น.ส.จุไรรัตน์  สายสุ่ม 6 ก.พ. 2525 26 ปริญญาตรี จิตวทิยาแนะแนว แนะแนว 
21 นายคมสนั  ดุสิตภิเมฆ 25 ก.ค. 2526 26 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี ภาษาต่างประเทศ 
22 Mr.Chingakham Dinachandra 

Singh 
1 มี.ค. 1972 37 ปริญญาตรี Post graduate 

Diploma in teaching 
and Education 
Management 

ภาษาต่างประเทศ 

23 Mr.Geraint  James 8 ธ.ค. 2509 43 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
24 Mr.Peter Reginald Clayton 7 ต.ค. 1958 51 ปริญญาตรี - ภาษาต่างประเทศ 
25 Miss.Doreen  Clca  ac 20 ม.ค. 2528 24 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
26 Miss.Rongyu  Tang 1  เม.ย. 2530   22 ปริญญาตรี ภาษาและวฒันธรรม

จีน 
ภาษาต่างประเทศ 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร(รำชกำร)  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง วันเดือนปีเกิด อำย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ำรับรำชกำร 

อำยุ
รำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก งำนที่ปฏิบัติ 

1 น.ส.จนัทร์เพญ็  สาหา เจา้หนา้ที่ธุรการ 1 มิ.ย. 2524 29 1 ต.ค. 2552 8 เดือน ปริญญาตรี บรรณารักษ์
ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

งานธุรการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลเจ้ำหน้ำทีอ่ตัรำจ้ำง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก งำนที่ปฏิบัติ 

1 น.ส.สมคิด  โพธ์ิจนัทร์ 17 ม.ค. 2526 26 ปริญญาตรี บรรณารักษ ์ เจา้หนา้ที่หอ้งธุรการ 
2 น.ส.นาตยา  จกัรกลม 10 ม.ค. 2516 36 ปริญญาตรี  เจา้หนา้ที่หอ้งวชิาการ 
3 น.ส.แสงเดือน แพรเจริญ 25 ม.ค. 2525 25 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เจา้ที่หอ้งทะเบียน-วดัผล 
4 น.ส.สาวติรี  เฉลียว 1 ม.ค. 2524 23 ปริญญาตรี สถิติประยกุต ์ เจา้ที่หอ้งทะเบียน-วดัผล 
5 น.ส.ยพุาพร  บรรดาศกัด์ิ 23  ก.ย.  2524 28 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งศูนยส่ื์อฯ 
6 น.ส.ดวงพร  คุณอุย 22 มี.ค.  2519 33 ปริญญาตรี พชืศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งสหกรณ์ 
7 น.ส.เสาวลกัษณ์  ทาริน 29 มี.ค. 2518 34 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ เจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธ์ 
8 น.ส.ชนากานต ์ ลาภเสถียร 24 มี.ค. 2528 24 ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ เจา้หนา้ที่พสัดุ 
9 นายธนบตัร  จีบสุวรรณ 28 ก.ย. 2525 27 ม.6 องักฤษ - สงัคมฯ เจา้หนา้ที่ศาลาวชิชาลยั 
10 น.ส.วนาลี  ช่ืนอารมณ์ 29 ก.ค. 2530 22 ปริญญาตรี บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์
11 น.ส.ดวงหทยั  ดอกแยม้ 2 ม.ค. 2510 42 ม.6 - เจา้หนา้ที่หอ้งสมุด 
12 นางสินีนาฎ  เมฆกระจาย 28 พ.ค. 2516 36 ปริญญาตรี การจดัการ เจา้หนา้ที่หอ้งสมุด 
13 นางสุมาลี  หนองเหล็ก 20 มี.ค. 2518 34 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งพยาบาล 
14 นายสม  ชยัศรี 28 ก.พ. 2515 37 ปวช. ช่างกลโรงงาน พนกังานขบัรถ 
15 นางยพุนิ  จิรัฐติกาล 9 ส.ค. 2510 42 ป.6 - แม่บา้นหอ้งสมุด 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลเจ้ำหน้ำทีอ่ตัรำจ้ำง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก งำนที่ปฏิบัติ 

16 นางชอ้ย  ยิม้แยม้ 25 ต.ค. 2488 64 ป.4 - แม่บา้นหอ้งธุรการ 
17 นายทองอยู ่ ยิม้แยม้   ป.4 - เจา้หนา้หอ้งเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ เลขที่ต ำแหน่ง วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่ง หน้ำที ่

1 นายทอง  เนินกร่าง 2148 21 ต.ค. 2505 47 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบัรถ 
2 นายจรัล  ศิลา 2145 20 ก.ย. 2494 58 ป.4 ลูกจา้งประจ า ช่างระบบน ้ า 
3 นายบญุยงั  ยิม้แยม้ 2153 28 พ.ย. 2492 60 ป.4 ลูกจา้งประจ า ช่างไมช้ั้น 2 
4 นายจ ารัส  อมัระปาล 2154 28 ก.พ. 2492 60 ป.4 ลูกจา้งประจ า บริการอดัส าเนา 
5 นายสวาท  เฉลียว 2147 6 มี.ค. 2494 58 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
6 นางธงชยั  ศรีดอกจนัทร์ 2151 1 ม.ค.2494 58 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
7 นายอญัชนั  โนรี 2156 17 ม.ค. 2499 53 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
8 นายธงทอง  บุญพยอม 2159 4 ม.ค. 2501 51 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบั

รถยนต ์
9 นางสุพฒั  บวับาน 2150 23 พ.ค. 2516 36 อนุปริญญา ลูกจา้งประจ า พนกังานเก็บ

เอกสาร 

 
 
 
 
 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลลูกจ้ำงช่ัวครำว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิสูงสุด ต ำแหน่ง หน้ำที ่

1 นางวนัเพญ็  พวงงาม 9 ก.ย. 2503 50 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
2 น.ส.เกษร  ป้อมสาหร่าย 21 มิ.ย. 2516 37 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
3 นางสมถวลิ  ความคุน้เคย 19 พ.ค. 2505 48 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
4 นางมนสั  ขนัทีทา้ว 30 มี.ค. 2510 43 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
5 นางอญัฉลี  ศิริพนัธ ์ 6 ต.ค. 2507 45 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
6 น.ส.สงัเวยีน  แกว้ค  า 23 พ.ค. 2502 51 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
7 นางมาลี  โกยทา 18 ส.ค. 2513 40 ม.3 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงข้อมูลลูกจ้ำงช่ัวครำว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีกำรศึกษำ  2552 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อำย ุ วุฒิสูงสุด ต ำแหน่ง หน้ำที ่

1 นางบุญเรือน  มูลกองจนัทร์ 7 ธ.ค. 2491 61 ป.4 แม่บา้น งานโภชนาการ 
2 นางสายฝน  โชคสกุล 31 ต.ค. 2510 42 ป.4 แม่บา้น งานโภชนาการ 
3 นางอุทยั  ยอดเกวยีน 4 ก.ค. 2492 60 ป.4 แม่บา้น งานโภชนาการ 
4 นางประทวน  ทองเพชร 16 เม.ย. 2511 41 ม.3 แม่บา้น งานโภชนาการ 
5 นางยพุา  มูลทองจนัทร์ 5 ม.ค. 2514 38 ป.6 แม่บา้น งานโภชนาการ 
6 นางสาวจอย  ทองดี 4 ส.ค. 2528 24 ป.ตรี (พม่า) แม่บา้น งานโภชนาการ 
7 นางสาวรัศมยั  มุกดาวงค ์ 2 มี.ค. 2531 21 ป.6 แม่บา้น งานโภชนาการ 
8 นางบุญมา  แสงเงิน 5 ก.ค. 2515 37 ม.3 แม่บา้น งานโภชนาการ 
9 นางล าเพย  อ่ิมใจ 13 ก.ค. 2498 54 ป.4 แม่บา้น งานโภชนาการ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงบุคลำกรทีเ่ป็นหัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย/งำน/ระดบั  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / ฝ่ำย / งำน ช่ือ - สกลุ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายเสริม   พงศท์อง 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางประทุม  ลาภาอุตย ์
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นายรังสิบูรณ์  กล่ินบ ารุง 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นายพงษภ์าณุ  พฒันพมิพนั  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอธึก   ธงไชย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นางทองสุก  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางอารีย ์ สุวรรณทศัน์ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นางกาญจนา  จนัธนพเิชษฐ์ 
หวัหนา้งานแนะแนว นายสุรัชพงษ ์ พพิฒัรัตนะ 
หวัหนา้งานหอ้งสมุด น.ส.บุบผา  ละเอียด 
หวัหนา้งานทะเบียนวดัผล นางรัตนา  ทองอ่ิม 
หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ น.ส.จิราพร  สุดคง 
หวัหนา้งานแผนงาน นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์
หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 
หวัหนา้งานการเงินและการบญัชี นางทองสุก  หตัถกิจ 
หวัหนา้งานพสัดุ นายกฤษฎา   เกตุสุริยงค ์
หวัหนา้งานพยาบาล นางเกวลี  ศรีพรรณ์ 
หวัหนา้งานโสตทศันูปกรณ์ นายวชิาญ  กลบัใจ 
หวัหนา้งานสารบรรณ นางวไิล  กุยยกานนท ์
หวัหนา้งานบุคลากร นางธนาวลยั  อรัญญิก 
หวัหนา้งานศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.1 นายศิริชยั   ฟักหอม 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.2 นางอจัฉรา  แรงกลา้ 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.3 นายวเิชียร  บวัอุไร 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.4 น.ส.พรรณิภา   กิจเอก 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6 นางลภสัลดา  สีลเตโชกุล 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลงบประมาณ 



 

                                                                                       

กำรค ำนวณงบประมำณ (เงนิอุดหนุนรำยหัว) 

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2552 (ข้อมูล ณ วนัที ่10 ก.พ. 52)    

1. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน  680  คน (ตามแผน) 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จ  านวน  832  คน 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  จ  านวน  736  คน 

     รวม      2,248   คน 

2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  จ  านวน  400  คน (ตามแผน) 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  จ  านวน  462  คน 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน  438  คน 

     รวม      1,300   คน 

งบประมำณทีไ่ด้จำกเงนิอดุหนุนรำยหัว (ประมำณเป็นรำยปีกำรศึกษำ) 

           จ านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้  2,248  3,500     =     7,868,000   บาท 

 จ านวนเงินอุดหนุน ม.ปลาย  1,300  3,800  =    4,940,000  บาท 

      รวม      12,808,000   บำท 

    รวมทั้งส้ินประมำณ         12,808,000   บำท  

กำรค ำนวณค่ำสำธำรณูปโภค 

1. ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   

จ านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้  2,248   224     =     503,552   บาท 

2. ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้  1,300  264     =     343,200   บาท 

รวมทั้งส้ิน  846,752  บำท 

 



 

                                                                                       

กำรจัดสรรงบประมำณ 

1.  งบประมาณทั้งส้ิน  12,808,000  บาท  จดัสรร  10,000,000  บาท (+ 2,683,000)     
     จดัเป็นงบที่จ  าเป็นและใชร่้วมกนั ไดแ้ก่       
     1)  งบส ารองจ่าย  10%  เป็นเงิน      700,000   บาท 
     2)  งบสาธารณูปโภค        844,460   บาท 
     3)  งบกระดาษและอุปกรณ์       600,000   บาท 
     4)  งบพฒันาบุคลากร                     100,000   บาท 
     5)  งบกลาง  10%  เป็นเงิน          80,000  บาท 
     6)  งบน ้ ามนัและอะไหล่ยานพาหนะ      600,000  บาท 
     7)  งบถ่ายเอกสาร               80,000  บาท 
     8)  งบค่าหมึก กระดาษไข  และซ่อม  Coppy  Print     600,000  บาท 
     9)  งบจา้งครูพิเศษ         462,000  บาท 
    10)  งบศึกษาดูงานของครูและบุคลากร       375,000  บาท (+125,000 บาท) 
    11)  งบส ารองศูนยม์ธัยมศึกษา  ศูนยท์ี่ 3       236,248  บาท 
               รวม                 6,500,000   บาท 
    เหลือสุทธิ   3,500,000   บำท 
2.  จดัสรรงบประมาณ  3,500,000  บาท  ในอตัราส่วนวชิาการ  : บริหารทัว่ไป  = 65 : 35 
     1)  งบวชิาการ  65%  เป็นเงิน                              2,275,000   บาท   
     2)  งบบริหารทัว่ไป  35%  เป็นเงิน                1,225,000    บาท  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงกำรจดัสรรจ ำนวนเงินในฝ่ำยวิชำกำร 

ปีกำรศึกษำ  2552 

กลุ่มวิชำ งบประมำณ 

ส านกังานวชิาการ 310,000 
ทะเบียนวดัผล 160,000 
หอ้งสมุด 129,000 
แนะแนว 70,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 77,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 100,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 225,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 105,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 260,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 150,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 212,600 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ 87,000 
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 30,000 

รวม 1,915,600 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

สถติิกำรรับ/ส่ง  หนังสือรำชกำรโรงเรียนปทุมวไิล 

ปี พ.ศ. เดือน 
หนังสือเข้ำ 
(ฉบับ) 

หนังสือออก 
(ฉบับ) 

บันทึกข้อควำม 
(ฉบับ) 

ค ำส่ัง 

2552 ตุลาคม 335 95 117 17 
 พฤศจิกายน 453 88 120 22 
 ธนัวาคม 413 72 108 46 

2553 มกราคม 375 161 179 21 
 กุมภาพนัธ ์ 424 172 183 20 
 มีนาคม 383 152 164 19 
 เมษายน 184 108 66 13 
 พฤษภาคม 286 126 125 19 

รวม 2853 974 1062 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลหอ้งสมุดกบัการ
รู้สารสนเทศ 



 

                                                                                       

สถติิกำรใช้ห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 

ภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2552 

 

ผู้ใช้ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 

นักเรียน 9,780 10,665 12,083 14,223 9,890 2,040 58,681 

ครู 180 204 265 367 305 200 1,521 

ประชำชน 160 216 178 259 312 158 1,283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

สถติิกำรใช้ห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 

ภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2552 

 

ผู้ใช้ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

นักเรียน 13,798 12,481 12,354 11,296 4,864 54,793 

ครู 112 75 89 106 117 499 

ประชำชน 15 18 9 17 14 73 
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สถติิกำรใช้บริกำรห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 

ภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ  2552 

ห้องที่ให้บริกำร พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 

บริกำรสืบค้นและ
เรียกใช้สำรสนเทศ 

3,870 4,842 5,421 5,386 4,516 880 24,915 

ห้องเอนกประสงค์ 2,042 3,755 3,481 3,955 2,448 403 16,084 

บริกำรข่ำวสำรทันสมัย 1,843 2,876 2,452 2,232 1,458 244 11,105 

บริกำรทดสอบ 

เชำวน์ปัญญำ 
680 1,857 1,945 1,643 1,010 264 7,399 

บริกำรฉำยภำพยนตร์ 4,036 5,970 6,682 6,710 5,106 432 28,936 
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 ภาคเรียนที่ 1/2552

บริการสืบคน้และเรียกใช้
สารสนเทศ
หอ้งเอนกประสงค์

บริการขา่วสารทนัสมยั

บริการทดสอบเชาว์ปัญญา

บริการฉายภาพยนตร์



 

                                                                                       

สถติิกำรใช้บริกำรห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 

ภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ  2552 

 

ห้องที่ให้บริกำร พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

บริกำรสืบค้นและ
เรียกใช้สำรสนเทศ 

3,214 2,986 3,763 3,226 2,894 16,083 

ห้องเอนกประสงค์ 2,496 2,371 3,216 3,424 2,172 13,679 

บริกำรข่ำวสำรทันสมัย 1,426 1,228 2,234 2,412 2,364 9,664 

บริกำรทดสอบ 

เชำวน์ปัญญำ 
1,873 2,011 1,594 1,648 1,357 8,483 

บริกำรฉำยภำพยนตร์ 4,210 3,857 4,664 3,593 3,971 20,295 
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สถติิกำรยมืหนังสือห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 
ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2552 

 

เดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 

จ ำนวนเล่ม 2,242 3,412 3,710 2,870 1,859 128 14,221 
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สถติิกำรยมืหนังสือห้องสมุดกบักำรรู้สำรสนเทศ 
ภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ  2552 

 

เดอืน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

จ ำนวนเล่ม 3,786 3,692 4,231 4,315 3,768 19,792 
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ขอ้มูลการตรวจสุขภาพครูและ
นกัเรียน 



 

                                                                                       

 

สรุปผลกำรตรวจสุขภำพนักเรียนโดยรวม 

โรงเรียนปทุมวิไล 

  ปีกำรศึกษำ  2552 

                  

ช้ัน 
นักเรียนที่
ลงทะเบียน 

ตรวจร่ำงกำย ตรวจทนัตกรรม ตรวจสำยตำ ตรวจเอก็ซเรย์ทรวงอก ตรวจกำรได้ยิน ตรวจกรุ๊ป
เลอืด รับกำรตรวจ ปกติ พบโรค/อำกำร รับกำรตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ รับกำรตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ รับกำรตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ รับกำรตรวจ ปกติ ผิดปกต ิ

ม.1 828 822 814 8 822 783 39 825 730 95 825 825 0 822 821 1 822 

ม.2 796 793 791 2 793 768 25 788 710 78 763 763 0 793 788 5 792 

ม.3 642 641 637 4 641 603 38 637 549 88 629 628 1 641 640 1 630 

ม.4 460 459 457 2 459 450 9 456 383 73 430 430 0 459 457 2 455 

ม.5 418 416 411 5 416 407 9 414 334 80 398 397 1 416 415 1 411 

ม.6 338 337 329 8 337 329 8 335 270 65 270 270 0 337 337 0 333 

รวม 3,482 3,468 3,439 29 3,468 3,340 128 3,455 2,976 479 3,315 3,313 2 3,468 3,458 10 3,443 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

สรุปผลกำรตรวจสุขภำพนักเรียนโดยรวม 

ปีกำรศึกษำ  2552 

     
รำยกำรตรวจ นักเรียนทีล่งทะเบียน รับกำรตรวจ ปกต ิ ผดิปกต ิ

ตรวจร่างกาย 3,482 3,468 3,439 29 

ตรวจทนัตกรรม 3,482 3,468 3,340 128 

ตรวจสายตา 3,482 3,455 2,976 479 

ตรวจเอ็กซเรยท์รวงอก 3,482 3,315 3,313 2 

ตรวจการไดย้นิ 3,482 3,468 3,458 10 

ตรวจกรุ๊ปเลือด 3,482 3,443 3,443 0 
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กราฟแสดงจ านวนการตรวจสุขภาพประจ าปีของนกัเรียน

โรงเรียนปทุมวไิล

ตรวจวนัที่   19-20  มกราคม  2552

นักเรียนที่ลงทะเบียน รับการตรวจ ปกติ ผิดปกติ



 

                                                                                       

 

สรุปอัตรำภำวะกำรเจริญเติบโตของนักเรียนโดยรวม 

ปีกำรศึกษำ  2552 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ ชำย    (คน) หญงิ    (คน) รวม     (คน) ภำวะโภชนำกำร   (%) ควำมครอบคลุม    (%) 

- น ้าหนกัมากกว่าเกณฑ ์    (>+2 SD.) 552 298 850 24.52  

- น ้าหนกัค่อนขา้งมาก       (>+1.5 SD. ถึง +2 SD.) 163 85 248 7.15  

- น ้าหนกัตามเกณฑ ์          (-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) 1284 993 2277 65.68  

- น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย      (<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) 37 34 71 2.05  

- น ้าหนกันอ้ยกว่าเกณฑ ์   (<-2 SD.)     ** ส่งรายงาน ** 10 11 21 0.61  

จ ำนวนนักเรียนที ่ช่ัง นน./วดัส่วนสูง 2046 1421 3467  99.57 

จ ำนวนนักเรียนทีข้่อมูลไม่ครบ 10 5 15  0.43 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482  100.00 

      

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ ชำย     (คน) หญงิ       (คน) รวม     (คน) ภำวะโภชนำกำร    (%) ควำมครอบคลุม      (%) 

- สูงกว่าเกณฑ ์           (>+2 SD.) 208 114 322 9.28  

- ค่อนขา้งสูง              (>+1.5 SD. ถึง +2 SD.) 237 128 365 10.52  

- ส่วนสูงตามเกณฑ ์   (-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) 1565 1133 2698 77.80  

- ค่อนขา้งเต้ีย             (<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) 28 38 66 1.90  

- เต้ีย                           (<-2 SD.)           ** ส่งรายงาน ** 9 8 17 0.49  



 

                                                                                       

จ ำนวนนักเรียนที ่ช่ัง นน./วดัส่วนสูง 2047 1421 3468  99.60 

 
สรุปอัตรำภำวกำรณ์เจริญเติบโตของนักเรียนโดยรวม (ต่อ) 

ปีกำรศึกษำ  2552 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ ชำย     (คน) หญงิ       (คน) รวม     (คน) ภำวะโภชนำกำร    (%) ควำมครอบคลุม      (%) 

จ ำนวนนักเรียนทีข้่อมูลไม่ครบ 9 5 14  0.40 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482  100.00 

      

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง ชำย       (คน) หญงิ      (คน) รวม     (คน) ภำวะโภชนำกำร    (%) ควำมครอบคลุม    (%) 

- อว้น             (>+3 SD.)                            * รวมกนั * 322 144 466 13.40  

- เร่ิมอว้น       (>+2 SD. ถึง +3 SD.)        **ส่งรายงาน** 145 101 246 7.07  

- ทว้ม             (>+1.5 SD. ถึง +2 SD.) 97 78 175 5.03  

- สมส่วน        (-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) 1285 1014 2299 66.10  

- ค่อนขา้งผอม   (<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) 119 70 189 5.43  

- ผอม             (<-2 SD.)                         ** ส่งรายงาน ** 85 18 103 2.96  

จ ำนวนนักเรียนที ่ช่ัง นน./วดัส่วนสูง 2053 1425 3478  99.89 

จ ำนวนนักเรียนทีข้่อมูลไม่ครบ 3 1 4  0.11 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482  100.00 
 

 



 

                                                                                       

 

 

กรำฟแสดงภำวกำรณ์เจริญเติบโตของนักเรียนโดยรวม 

โรงเรียนปทุมวไิล  ปีกำรศึกษำ 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

สรุปผลกำรตรวจสุขภำพ 
โรงเรียนปทุมวิไล 

ณ วันที่   19-20  มกรำคม  พ.ศ.  2552 

รำยช่ือผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ จ ำนวน   24   คน 

ลงทะเบียนเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ จ ำนวน   24  คน 

      
รำยกำรตรวจ ปกต ิ ผดิปกต ิ รวมทั้งหมด ไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจ ยอดรวม 

ผลตรวจวดัความดนั  (Blood Pressure) 22 2 24 0 24 

ผลตรวจร่างกายโดยแพทย ์ (Physical Examination) 23 1 24 0 24 

ผลตรวจเอ็กซเรยท์รวงอก  (Chest X-ray) 21 0 21 3 24 

ผลตรวจการท างานของไต  (BUN) 23 0 23 1 24 

ผลตรวจการท างานของไต  (Creatinine) 23 0 23 1 24 

ผลตรวจระดบัไขมนัในเลือด  (Cholesterol) 12 11 23 1 24 

ผลตรวจการท างานของตบั  (SGOT) 22 1 23 1 24 

ผลตรวจการท างานของตบั  (SGPT) 22 1 23 1 24 
 

 

 

 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแผนภูมิแสดงจ านวนผู้ที่เข้ารับการตรวจ จ านวน  24  คน
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ขอ้มูลงานโภชนาการ 



 

                                                                                       

ตำรำงแสดงจ ำนวนร้ำนค้ำภำยในโรงเรียนปทุมวไิล 

ล ำดับที ่ ประเภทร้ำนค้ำ จ ำนวน (ร้ำน) 
1 ร้านขา้วแกง 4 
2 ร้านขา้วมนัไก่/ไก่ทอด 2 
3 ร้านก๋วยเต๋ียว/ราดหนา้ 5 
4 ร้านราดหนา้ 1 
5 อาหารยา่ง/ทอด 4 
6 ร้านขนมหวาน/ขนมแหง้ 3 
7 ร้านไอศกรีม 5 
8 ร้านผลไม/้น ้ าป่ัน 2 
9 ร้านเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม 3 
10 ร้านตดัผม 1 
11 ร้านดอกไมใ้หคุ้ณ 1 

 รวม 31 

 

แผนภูมิแสดงร้ำนค้ำในโรงเรียนปทุมวิไล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
นายกิจจา  ชูประเสริฐ  ผูอ้  านายการเช่ียวชาญ 
นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายประดบั  ปรีชานุกูล  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
นางสาวสะสม  อู่ทอง  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร 
นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายอ านวยการและแผนงาน 
 
คณะที่ปรึกษา 
นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์   
นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร  
นางจนัทร์จิรา  พงษชู์  
นางสาวพนม  ทา้วทอง   
 
คณะผูจ้ดัท  า 
นายวรากรณ์  เล่ห์กล  หวัหนา้งานสารสนเทศ 
นางตติพร  เล่ห์กล  กรรมการ 
นางสาวยพุาพร  บรรดาศกัด์ิ กรรมการ 
นางสาววรรณิดา  ผาค  า  กรรมการและเลขานุการ 
 


