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โรงเรียนปทุมวไิล 

 

 

สัญลกัษณ์โรงเรียน  เป็นรูปดอกบวับาน อนัเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัปทุมธานี   
และมีเปลวไฟเปล่งแสงรัศมีอยูเ่หนือดอกบวั  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ก้านบัว  หมายถึง   ครูอาจารยท์ี่ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ตลอดจนผูมี้อุปการคุณ 
ใบบัว    หมายถึง   มนัสมอง  ความสดช่ืน 
ดอกบัว  หมายถึง   ผลผลิต ไดแ้ก่  ตวันกัเรียน     
อักษรย่อ          ป.ว. 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  บวัสตัตบงกช 
สีประจ าโรงเรียน  เขียว - ชมพ ู
   สีเขียว    เป็นสีของกา้นและใบบวั 
   สีชมพู      เป็นสีของดอกบวัที่พน้น ้ า 
วันคล้ายวันก่อต้ังโรงเรียน 6  กุมภาพนัธ ์ ของทุกปี 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพทุธศรีปทุมอุดมธาดา 
คติพจน์   อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ  พงึรีบกระท าความดีเถิด 
ปรัชญา   การศึกษา คือ การพฒันา (Education  is  Development) 
ผู้ให้ก าเนิดโรงเรียน     พระครูอุตฺตโมรุวงศธ์าดา  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 
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วสัิยทัศน์ของโรงเรียนปทุมวไิล 

โรงเรียนที่เขม้แขง็ระบบบริหาร  วชิาการสู่ระดบัสากล  น่ายลส่ิงแวดลอ้ม   
เพยีบพร้อมคุณธรรม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพยีง  

 

พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบบริหารและการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลง และระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2. พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใชจ้ดัการเรียนการสอนและการบริหารใหท้นัสมยั 
4. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงามน่าเรียนน่าอยูแ่ละมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
5. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัในคุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร จดัการที่เขม้แขง็ระดบัผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่มีคุณภาพ มีความคล่องตวั 
คลอบคลุมภารกิจงานทุกดา้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากร       ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และแหล่งเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่มาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอยา่งเพยีงพอ สามารถใหบ้ริการผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  น่าเรียน น่าอยู ่และเป็นแบบอยา่ง

ของชุมชน 
5. ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ  มีคุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัรู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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นโยบายโรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงการมี  
     ส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2.  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  พฒันาทกัษะชีวติและเสริมสร้าง 
     ภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่นกัเรียน  โดยปลูกจิตใตส้ านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกนั 
     และแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยโครงการ To Be Number One 
3.  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพระดบัสากล  นกัเรียนไดเ้รียนเตม็ศกัยภาพ เสมอภาคและเท่า 
     เทียมกนั  และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งขึ้น 
5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและรู้จกัประกอบ 
     สมัมาชีพ 
6.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน และศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
     โรงเรียน 
8.  พฒันาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัเพยีงพอและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
9.  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสม เอ้ือต่อการจดัการ 
     เรียนการสอน 
10.  ส่งเสริมใหค้รูและบุคคลกรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
       อยา่งมืออาชีพและมีวทิยฐานะสูงขึ้น 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนปทุมวไิล 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ปีพทุธศักราช 
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  านวยการวทิยฐานะ

เช่ียวชาญ 
2545-ปัจจุบนั 
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โครงสร้างการบริหาร 

 โรงเรียนปทุมวไิลไดแ้บ่งโครงสร้างบริหารจดัการแบ่งเป็น 4 ฝ่าย 2 งาน ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรีพงษ ์ คลอ้ยด ี
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นางสาวธปารยเ์อ้ือ  มณีสุวรรณ์ 
รองฯ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นายประดบั  ปรีชานุกลู 
รองฯ ฝ่ายกจิการนกัเรียน 

นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

นายประสิทธ์ิ สุวรรณประทีป 
รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

นางสาวจิราพร  สุดคง 
ฝ่ายโรงเรียนและชุมชน 
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ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร  เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ตลอดจนมี
คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนปทุมวิไล  คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  
คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ  คณะกรรมการมูลนิธิ “พระครูอุตโมรุวงศธ์าดา  
              

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทุมวิไล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มลูนิธิสุวรรณประไพ 

 

มลูนิธิพระครูอุตตฺโมรุวงศธ์าดา 

 

 

สมาคมผูป้กครองและครูปทุมวิไล 

 

สมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ส านกังานฝ่าย 

บริหารทัว่ไป 

 
งานโสตและ
เทคโนโลย ี

 

งานสวสัดิการ 

 งานสาธารณูปโภค 

 
งานประชาสัมพนัธ์ 

 

งานโรงเรียนและ
ชุมชน 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 
งานธุรการ- สารบรรณ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และบุคคล 

ส านกังานฝ่าย 

บริหารงบประมาณ 

 
งานการเงินและบญัชี 

 งานตรวจสอบภายใน 

 งานพสัดุ - ครุภณัฑ ์

 

งานพฒันาบุคลากร 

 งานวินยั 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการและ

แผนงาน 

ส านกังานผูบ้ริหาร 

 งานนโยบาย และ
แผนงาน 

 
งานสารสนเทศ 

 งานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

 
งานแผนงาน 

 งานประเมินองคก์ร 

 งานตรวจสอบภายใน 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 

ส านกังานฝ่ายบริหาร 

งานกิจการนกัเรียน 

 
งานส่งเสริม พฒันา 

คุณธรรม จริยธรรมและ
วินยันกัเรียน 

 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 งานป้องกนัและแกไ้ข

พฤติกรรมไม่พึง

ประสงค ์

 งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 

งานกิจการนกัเรียน 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวชิาการ 

ส านกังานฝ่ายวิชาการ 

 

งานพฒันาวิชาการ 
 

งานแนะแนว 

 งานแหล่งเรียนรู้และ

ห้องสมุด 

 งานทะเบียน-วดัผล 

 

งานหลกัสูตรและ

ตารางสอน 

 

งานจดัการศึกษาและ

รับสมคัรนกัเรียน 

 งานกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

 

ผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประวตัิโรงเรียนปทุมวไิล 

  

โรงเรียนปทุมวิไล  เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวดัส าแล  ต  าบลกระแชง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดั

ปทุมธานี  เดิมเป็นส านกัเรียนส าหรับพระภิกษุ  สามเณร และ ลูกหลานชาวบา้นใน      ละแวกใกลเ้คียงมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441  โดยท่านพระครูอุตโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) เจา้อาวาสวดัส าแล    ได้ริเร่ิมให้มีการจดัการ

สอนหนังสือเป็นชั้นเรียน  โดยท่านเป็นผูส้อนเองต่อมาในปี  พ.ศ. 2445     ไดส้ร้างอาคารเรียนหลงัเรียน

ดว้ยเงินส่วนตวัพร้อมมีผูบ้ริจาคสมทบบา้ง  และเปิดสอนในระดับประถมศึกษาแก่บุตรหลานชาวบา้น

ทัว่ไปแยกจากการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

 ปี พ.ศ. 2446  ไดส้ร้างอาคารหลงัใหม่อีกหน่ึงหลัง  และไดมี้เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีเสนาบดี

กระทรวงธรรมการ     มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและให้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนปทุมวิลยั”  

โดยมี นายจ้ี  รักบา้นเกิด  เป็นครูใหญ่ 

 ในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2465 - 2476  โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือหลายคร้ังเป็นโรงเรียนปทุมวิทยาลัย  

โรงเรียนปทุมาวิลยั  และกลบัมาเป็นปทุมวิลยัอีกคร้ัง  จนกระทัง่ปี  พ.ศ. 2477 ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์

ธาดาได้พิจารณาเห็นว่าค  าว่า “วิลัย” นั้ นมีความหมายไม่เหมาะสม  จึงได้เปล่ียนจากค าว่า “วิลัย” เป็น 

“วไิล” ซ่ึงแปลวา่ “สวย, งาม” แทน จึงไดช่ื้อวา่ “โรงเรียนปทุมวไิล” 

 หลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง  รัฐบาลจดัระบบใหเ้ป็นแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ  ใหมี้โรงเรียนประจ า

จงัหวดัปทุมธานี  “ปทุมวไิล” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “ป.ธ. 1” และต่อมาเปล่ียนเป็น โรงเรียนปทุมธานี “ปทุมวไิล” 

อกัษรยอ่ “ป.ท. 1” 

 ปี พ.ศ. 2501  อาคารเรียนหลงัเก่าช ารุด  ทางราชการจึงจดัสรรงบประมาณให้จดัสร้างอาคารใหม่

แต่เน่ืองจากบริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบไม่มีพื้นที่ที่จะขยายโรงเรียนให้กวา้งออกไปได้อีก และการ

คมนาคมไม่สะดวก  ประกอบกบัเป็นโรงเรียนชายประจ าจงัหวดั  ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของนกัเรียนชายทั้งหมด  

สถ าน ที่ ตั้ ง น่ าจะ เป็ น จุด ศูน ย์กล าง   ดั งนั้ น อ าค าร เรี ยนหลังให ม่ที่ ไ ด้จ าก งบประม าณ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดเ้ร่ิมก่อสร้าง  ณ ที่ตั้งในปัจจุบนั  ต  าบลบา้นฉาง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดั

ปทุมธานี   และได้ท  าพิ ธี เปิดอย่างเป็นทางการโดย ฯพณฯ ม .ล .ป่ิน  มาลากุล   รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์  2503  และไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนปทุมวิไล”  
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ใช้อักษรย่อว่า “ป.ว.” นับตั้ งแต่นั้ นมาจึงถือเอาวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์  ของทุกปีเป็นวนัคล้ายวนัสถาปนา

โรงเรียนปทุมวไิล 

 เดิมโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัชายมีนักเรียนหญิงเฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปลายในการปีการศึกษา  2540  ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  ดังนั้ น 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  เป็นตน้มาโรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระบบ  และเม่ือมีการ

ก าหนดเขตการปกครองขึ้นใหม่ท าใหโ้รงเรียนปทุมวิไล  ขึ้นกบัต าบลบางปรอก  อ าเมืองปทุมธานี  จงัหวดั

ปทุมธานี  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลในปัจจุบนั 
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สภาพทั่วไปของโรงเรียนปทุมวไิล 

                

โรงเรียนปทุมวิไล  จงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพนัธ์ ต  าบล 

บางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รหัสไปรษณีย ์12000 โทรศพัท ์02-5816-773  โทรสาร 

02-5816-712 บนเน้ือที่  34 ไร่ 4 งาน 36  ตารางวา มีนักเรียน 3,839 คน  ครู 129  คน  สภาพชุมชน           

เป็นชุมชนก่ึงเมือง  การคมนาคมสะดวกมีรถประจ าทางผ่านหน้าโรงเรียนหลายสาย นักเรียนส่วนใหญ่

เดินทางมาโรงเรียนด้วยเท้าหรือรถจกัรยานยนต์รับจา้ง  เพราะมีบ้านพกัในตลาดซ่ึงห่างจากโรงเรียน

ประมาณ 2 กิโลเมตร  อาชีพผูป้กครองของนักเรียนส่วนใหญ่คา้ขาย รองลงมารับราชการและรัฐวสิาหกิจ 

รายไดข้องผูป้กครองโดยเฉล่ียประมาณ  200,000 บาทต่อปี มีเขตพื้นที่บริการ 10 ต  าบล ไดแ้ก่ ต  าบลบางปรอก 

ต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นกลาง ต าบลบางพนู ต าบลบางเด่ือ ต  าบลบางคูวดั ต  าบลบา้นกระแซง  ต  าบลบ้าน

ใหม่  ต  าบลบางหลวง และต าบลบางกะดี  สถานที่ราชการที่อยูใ่กลก้บัโรงเรียนมีหลายแห่งเช่น ศาลากลาง

จงัหวดั ศาลจงัหวดั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงพยาบาลปทุมธานี สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอเมืองปทุมธานี ที่วา่การอ าเภอเมืองปทุมธานี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัปทุมธานี สถาบนัพฒันา

เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  สาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี  

และเทศบาลเมืองปทุมธานี  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัอยูใ่กลว้ดัและศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ หลายแห่ง มี

แหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  

วโิรฒองครักษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยธีญับุรี มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรีวทิยาลงกร   มหาวิทยาลยัรังสิต 

มหาวทิยาลยัปทุมธานี  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น มหาวทิยาลยักรุงเทพ  มหาวทิยาลยัทกัษิณ สถาบนั    เอ ไอ ที  

พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์  พพิธิภณัฑก์ารเกษตร  ทอ้งฟ้าจ าลองรังสิต  วดัเจดียห์อย  วดัชินวราราม วดัไผล่อ้ม 

ศาลหลกัเมือง  ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า และประเพณีของชุมชนชาวรามญั ตลอดจนอยูใ่กลก้บัศูนยก์ารคา้

หลายแห่ง เช่น  ศูนยก์ารคา้     ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต  หา้งเทสโกโ้ลตสั และยงัอยูใ่กล้

กบันิคมอุตสาหกรรมบางกระดีและนิคมอุตสาหกรรม 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 11-10-10  มี
หอ้งเรียนพิเศษที่เรียนเนน้วิชาในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในช่วงชั้นที่ 3 
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ระดบัละ 1 ห้องเรียน มีโครงการเรียนกบัเจา้ของภาษา  มีโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ทุกระดบัชั้น มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องสมุด และศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี แบ่งการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 8  กลุ่ม
สาระ ฯ  และมีกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย เช่น  มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและชุมนุมอ่ืน ๆ 
โครงการวดัในโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ และไดจ้ดัโครงการรักการอ่านในทุกเชา้ก่อนที่จะเรียนวชิา
แรกในแต่ละวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหัสบดี การจดัตารางสอนจะเรียนสัปดาห์ละ 35-40 คาบ คาบละ  
50 นาที เร่ิมเขา้เรียนเวลาประมาณ   08.30 น. และเร่ิมเรียนเวลาประมาณ  14.50 น. เป็นตน้ไป 
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ประวตัิอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง 

  

ปี พ.ศ.  2501  ไดง้บประมาณสมทบกบัเงินบ ารุงการศึกษา สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม ้ 2 หลงั
และแยกจากวดัส าแลมา ณ สถานที่ปัจจุบนั 
 ปี พ.ศ.  2509  ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู 1 หลงั 
 ปี พ.ศ.  2511  ไดรั้บงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุม 
 ปี พ.ศ.  2513  พระสุเมธาภรณ์ (เทียน จานุตตโม ป.ธ. 5) วดับางหลวง เจา้คณะจงัหวดัปทุมธานีได้
น าเงินบริจาคของพระอธิการห่วง โสภิโต เจา้อาวาสวดับางนา  จ  านวน  620,000 บาท  มาสร้างหอสมุด -
โสตทศันศึกษา  เป็นอาคารหลงัคาทรงไทย  กวา้ง  10  เมตร  และในปีเดียวกนัไดรั้บงบประมาณ 1,820,000  
บาท  สร้างอาคารเรียนสามชั้น  18 ห้องเรียน เน่ืองจากพระสุเมธาภรณ์  เจา้คณะจงัหวดัปทุมธานีไดเ้อาใจ
ใส่และช่วยเหลือภารกิจของโรงเรียนเป็นอยา่งดี โรงเรียนไดเ้สนอขอแต่งตั้งท่านเป็นผูอุ้ปการะคุณโรงเรียน
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติัแต่งตั้งเม่ือวนัที่  24  สิงหาคม  2513 

ปี พ.ศ.  2513 ไดรั้บงบประมาณ 3,789,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  318ค จ านวน18  หอ้งเรียน  
(อาคาร 1) 

ปี พ.ศ.  2514 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายซ้ือที่ดิน 1,240,000  บาท  และได้รับรางงบประมาณ
สร้างโรงฝึกงาน  1 หลัง  เป็นเงิน  120,000 บาท  และในปีน้ีได้เขา้โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมใน
ชนบทระดบัจงัหวดั  รุ่นที่ 8  การไดม้าของงบประมาณไดม้าในขณะที่ คุณหมอบุญช่วย  วฒันธรรมรักษ ์
เป็นนายกสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  ไดป้ระสานงานกบั คุณปรีดี  หิรัญพฤกษ ์ และไดป้รึกษากบัอาจารยบ์ุล
วชิ  สุวรรณประไพ  อาจารยใ์หญ่ในขณะนั้น  เสนอซ้ือที่ดิน  จ  านวน  15  ไร่  2  งาน  60 ตารางวา  ดว้ยเงิน
งบประมาณโดยไดรั้บความร่วมมือจากพลต ารวจตรีสง่า  กิติขจรและนายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในสมยันั้น 

 ปี พ.ศ.  2516  ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครูจ านวน  3 หลงั เป็นเงิน 150,000  บาท 
ปี พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก  2  ชั้ น ตามแบบ 318  จ  านวน 18  

หอ้งเรียน  (อาคาร 3) ราคา  3,000,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2528  ไดรั้บงบประมาณ  2,000,000 บาท  สร้างหอประชุมและโรงพลศึกษา 
ปี พ.ศ.  2530  ไดรั้บงบประมาณ  1,460,000 บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ 204/2527 
ปี พ.ศ.  2533  ไดรั้บงบประมาณ  8,880,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 318ล (อาคาร 4)   
ปี พ.ศ.  (งบประมาณผูกพันปี 2539 - 2541) ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล  

ปรับปรุง 29 (อาคาร 5)  บนพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ ราคา 8,461,000  บาท จ านวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็น
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี) 
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ปี พ.ศ.  2439  ไดรั้บอนุมติัให้ร้ือถอนอาคารไม ้  ซ่ึงไม่สามารถปรับปรุงใหใ้ชเ้ป็นสถานที่จดัการ
เรียนการสอนได ้เน่ืองจากช ารุดทรุดโทรมมาก เพราะมีอายกุารใชง้านมานาน โดยประกาศขายทอดตลาด
และร้ือถอนเม่ือ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

 ปี พ.ศ.  2541  สร้างหอถงับาดาลขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตรครบชุด โดยฯพณฯ ชูชีพ  หาญ
สวสัด์ิ  นายชูชาติ  หาญสวสัด์ิ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จังหวดัปทุมธานี และคุณวาณี  หาญสวสัด์ิ  
ประสานงานของบประมาณปี 2551  จ  านวน  1,600,000  บาท  

ปี พ.ศ.  2541  สร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งระยะ  400  เมตร  4  ช่องวิ่ง  สร้างดว้ยเงิน
บริจาค   จ  านวน  700,000  บาท   

ปี พ.ศ.  2544   สร้างศาลาวิชชาลยั ส าหรับพฒันาจิตใจนักเรียน โดยปรับปรุงจากอาคารชั่วคราว
เดิม ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจ าลอง ที่โรงเรียนได้รับบริจาค จาก          คุณ
สมบูรณ์     เตชะมงคลกิจ และโรงเรียนใชเ้ป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน   โดยนางทองเล่ือน  
ธรรมโม  บริจาคเงินในการปรับปรุง เป็นเงินจ านวน  200,000 บาท    
            ปี พ.ศ.  2544  สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนปทุมวิไล  เพื่อใช้เป็นสถานที่จดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัสหกรณ์ใหก้บันักเรียน และใชเ้ป็นร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ที่จ  าเป็นราคาถูกใหก้บัสมาชิกเป็นลกัษณะ
อาคารทรงไทยตรีมุข อยูบ่ริเวณเดียวกนักับศาลาพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา โดยใชเ้งินรายไดส้ะสมของ
สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนปทุมวไิล เป็นเงินประมาณ  300,000  บาท  จ  านวน 1 หลงั 

ปี พ.ศ. 2546  ผูอ้  านวยการกิจจา ชูประเสริฐ ไดม้ารับต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปทุมวไิล ได้
ปรับปรุงอาคารโภชนาคาร โดยขยายและต่อเติมโรงอาหารเดิมให้กวา้งขวางยิ่งขึ้น และได้ปรับพื้นปู
กระเบื้อง ปรับปรุงโต๊ะอาหาร ที่ขายอาหาร ระบบสุขาภิบาล ระบบบตัรแลกภาชนะใส่อาหาร ทาสีอาคาร 
ติดตั้งไฟฟ้า  พดัลมเพดาน และจดัท าห้องนิโลบลภิรมยใ์ชเ้ป็นห้องประชุมยอ่ย ส านักงานสมาคมศิษยเ์ก่า
ปทุมวไิลและหอ้งรับประทานอาหารของครู 

ปี พ.ศ. 2547  จดัตั้งสถานีต ารวจอ าเภอเมืองปทุมธานี(ส่วนแยกโรงเรียนปทุมวิไล) ส าหรับป้อง
ปรามการกระท าความผดิและป้องปรามยาเสพติด   

ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงห้องแสดงส่ือนวตักรรมเป็นห้องเรียน SIB ๑ เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่น
แรก โดยจดัส่ือ อุปกรณ์ อิเลกทอร์นิกส์ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งมากมาย
หลายรายการ และเปิดรับนกัเรียนเขา้เรียนจ านวน ๔๓ คน  

ปี พ.ศ. 2547 จดัระบบรักษาความปลอดภยัอาคารเรียน  ปรับปรุงประตู  หนา้ต่างทุกอาคารดว้ยการ
ติดกุญแจประตูทุกหอ้งเรียน เพือ่เป็นการขจดัมุมอบัและสร้างมาตรการประหยดัพลงังาน  
  ปี พ.ศ. 2547  จดัท าหอ้งเก็บอุปกรณ์การสอนวชิาการงานอาชีพใตบ้นัไดอาคาร ฝ 6  จดัท าหอ้งเก็บ
พสัดุ และอุปกรณ์การสอนพระพทุธศาสนาที่ศาลาวชิชาลยั 

ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงระบบป้องกันน ้ าท่วมโดยติดตั้ งเคร่ืองสูบน ้ าขนาดใหญ่ (เคร่ืองสูบน ้ า
พญานาค)ที่มุมสนามดา้นทิศตะวนัตกของสนามฟุตบอล ติดกบัป๊ัมน ้ ามนัเอสโซ่ 
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ปี พ.ศ. 2547 พฒันาโครงการหอ้งเรียนธรรมชาติ  สวนศิลปะ  โดยปูอิฐตวัหนอนรอบสระน ้ าดา้น
ทิศตะวนัตกขา้ง ฝ 6  และปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ใหเ้ป็นที่พกัผอ่นของนกัเรียน 

ปี พ.ศ. 2547 จดัท าห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงฝึกงาน ฝ 1  ส าหรับนักเรียนที่สนใจดนตรีได้
ฝึกซอ้มและฝึกหดัดนตรี  ต่อมาไดย้า้ยหอ้งดนตรีสากลจากโรงฝึกงาน ฝ.1 ไปที่ใตอ้าคาร  5 

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องท างานของผูอ้  านวยการ โดยขยายดา้นขา้งให้กวา้งขวางยิง่ขึ้นกั้นดว้ย
กระจก มีม่านปิด ด้านนอกมีน ้ าตกส าหรับระบายความร้อน  และได้จดัตั้งส านักงานผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกั้นช่องว่างหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ อาคาร  1 ใหเ้ป็นสดัส่วน ส าหรับใชเ้ป็นห้องส านักงานผูบ้ริหาร 
และรับรองรับแขกที่มาเยีย่มโรงเรียน ตลอดจนผูป้กครองที่มาติดต่อราชการในเบื้องตน้ 

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงอาคาร 1 ดว้ยการทาสีอาคารและจดัปรับปรุงฝ้าเพดานที่ช ารุดทั้ง 
2 ขา้งอาคาร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าเพดาน 
          ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงพื้นห้องน ้ าอาคาร 4 โดยการปูกระเบื้องห้องน ้ าทั้ ง 8 ห้อง ให้สวยงาม 
สะดวกในการท าความสะอาด   

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหอ้งพกัครูเกษตรกรรมเป็นหอ้งเรียน SIB 2 เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นที่ 2 
โดยจดัส่ือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แลอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งมากมายหลาย
รายการ เช่นเดียวกบัหอ้ง SIB 1  

ปี พ.ศ. 2548 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ร้างอาคารอเนกประสงค ์มอบให้โรงเรียนปทุมวิไล
จดัการเรียนการสอน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสนามกีฬาให้เหมาะสม  โดยจดัท าอฒัจนัทร์โครงเหล็กถาวรติดตั้งไว ้4 มุม
สนาม  ติดตั้งไฟฟ้าสนามเปตองและจดัท าระบบรดน ้ าหญา้สนามฟุตบอลดว้ยสปริงเกอร์ ท  าให้ประหยดั
แรงงานและพลงังาน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงลานอเนกประสงคห์นา้อาคาร  1  จดัท าสนามวอลเลยบ์อลและทาสีลานกีฬา
ตา้นยาเสพติดและปรับปรุงสวนหยอ่ม โดยการสนบัสนุนของ อบจ.ปทุมธานี 

ปี พ.ศ. 2549 พฒันาโครงการ  5  ส  ส านักงานน่าอยู ่น่าท างาน ให้เป็นรูปธรรม จนไดรั้บรางวลั
ระดบัทองจากกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 
         ปี พ.ศ. 2549  สนับสนุนให้วงโยธวาทิตเขา้ร่วมแข่งขนัชิงถ้วยพระราชทาน  ได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศเหรียญเงิน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงอาคารหอประชุม  โดยการสร้างฉากใหม่  เวที  ไฟฟ้าและทาสี ให้สวยงาม
และเหมาะสม 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงซุม้หกเหล่ียมใหเ้กิดประโยชน์  โดยใชเ้ป็นศูนยส์อบวิชาการและจุดบริการ
ถ่ายเอกสาร 
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ปี พ.ศ. 2549 จดัท าสถานที่จอดรถยนต์  จ  านวน  50  คนั  ให้เป็นสวสัดิการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวไิล 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสวนร่ืนฤดี  โดยติดตั้งไฟฟ้าร้ัว ระบบพน่หมอก ซุม้ไมไ้ผใ่หน้ักเรียนนัง่ท  า
กิจกรรมนอกหอ้งเรียนและจดัท าสวนหยอ่มส าหรับเป็นที่พกัผอ่นของนกัเรียน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงห้องสมุดให้ไดม้าตรฐาน  โดยขยายพื้นที่ให้เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนที่
เขา้ใชบ้ริการ  จดัท าหอ้งสมุดเสียงติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นหลายรายการ 

ปี พ.ศ. 2549 พฒันาป้ายประชาสัมพนัธ์สถานที่ต่าง ๆ   เช่น  ป้ายยินดีตอ้นรับที่มีน ้ าตก  ป้าย
ประชาสมัพนัธบ์อกอาคารสถานที่  ป้ายช่ือประจ าอาคาร 

ปี พ.ศ. 2549 จดัสร้างลานวฒันธรรม โดยสร้างเป็นอาคารชัว่คราวส าหรับเก็บรวบรวมส่ือการเรียน
การสอนที่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และไดจ้ดัสร้างห้องศูนยส่ื์อเทคโนโลย ีส าหรับให้นกัเรียน ครู ไดศึ้กษา
คน้ควา้นอกเหนือจากหอ้งสมุด 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงตูน้ ้ าเยน็ให้มีความปลอดภยั ส าหรับนักเรียนที่ใช้บริโภค ด้วยการติดตั้ง
เซฟต้ีคทัทุกตู ้ 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสระน ้ าวรรณคดีให้สวยงาม และรักษาความสะอาดของน ้ าในสระให้ได้
มาตรฐาน โดยจดัท าน ้ าพ ุเพิม่ออกซิเจนในน ้ า 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย ที่ไหลมาจากอาคารโภชนาการผ่านดา้นหลงัห้องเรียน
วชิา คหกรรม ใหไ้ดม้าตรฐานของส่ิงแวดลอ้ม 
            ปี พ.ศ. 2549 สร้างอาคารชั่วคราวริมสนามฟุตบอลด้านติดกับป๊ัมเอสโซ่ ใช้เป็นห้องเรียนวิชา
เกษตร มี ๓ ห้องเรียน และยา้ยเรือนเพาะช าไปสร้างด้านทิศตะวนัตกอาคารชั่วคราว ยา้ยห้องพกัครู
เกษตรกรรมไปอยูอ่าคารชัว่คราวติดกบัเรือนเพาะช า  

ปี พ.ศ. 2549 ยา้ยห้องพกัครูสุขศึกษาและพลศึกษาไปที่อาคาร 5 เพือ่ความเหมาะสม และปรับปรุง
เป็นห้อง ห้องเรียน SIB 3  เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นที่สาม โดยจดัส่ือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ แลอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งมากมายหลายรายการ เช่นเดียวกบัหอ้ง SIB 1 และ 2   

ปี พ.ศ. 2550 ปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าอาคาร 1  โดยจดัสร้างบ่อน ้ าพุและน ้ าพุหน้าอาคาร 1  ขา้งเวที
หนา้อาคาร 1 อยา่งสวยงามและเยน็สบาย 

ปี พ.ศ. 2550 จัดท าห้อง To Be Number One และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น ที่โรงฝึกงาน  ฝ.1 แทน
หอ้งเรียนดนตรีสากล และหอ้งฝึกซอ้มดนตรี 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาเทเบิลเทนนิสให้นักเรียนไดเ้รียน โดยปรับพื้นที่ปูอิฐตวัหนอน กาง
เตน้ทบ์ริเวณดา้นทิศตะวนัออกของอาคาร 5 ตั้งโตะ๊เทเบิลเทนนิส 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาแบดมินตนัใหน้ักเรียนไดเ้รียน โดยปรับพื้นที่เทปูนบริเวณดา้นทิศใต้
ของอาคาร 5 สร้างเป็นสนามแบดมินตนั  
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ปี พ.ศ. 2551 สร้างส านกังานนกัการภารโรงโดยปรับปรุงจากอาคารหอ้งน ้ านกัเรียนชาย 
ปี พ.ศ. 2551 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดป้รับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งโดยลาดยางตีเสน้ท า

ลู่และปูหญา้สนามพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสนาม 
ปี พ.ศ.  2551  สร้างร้ัวหน้าโรงเรียนพร้อมดว้ยประตูอลัลอยทั้งสองประตู  ซ่ึงร้ัวโรงเรียนมีความ

ยาว  160 เมตร จ านวน  52  ช่อง ดว้ยเงินบริจาค จากสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนปทุมวไิล  และผูมี้จิตศรัทธาอ่ืน ๆ บริจาคสมทบอีก ราคาค่าสร้างร้ัวจ านวน 1,035,000 บาท   ส่วน
ค่าก่อสร้างประตูอลัลอยนั้น คุณอนนัต ์เภรตรา  ไดบ้ริจาคเป็นเงินจ านวน 230,000 บาท   

ปี พ.ศ. 2552  จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  Resource  Center   เพือ่ใชใ้นการเรียนการสอน
และการสืบคน้ขอ้มูล ใชง้บประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  1,188,143   บาท 

ปี พ.ศ.  2552  จดัท าหอ้งนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษางบประมาณ 500,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552   สร้างอาคารหอ้งน ้ า 1 หลงั จ  านวน  4 หอ้ง งบประมาณ  352,000 บาท 
ปี พ.ศ.   2552   ปรับปรุงหอ้งน ้ า ชาย และหญิง อาคารหอประชุมจงกลพรหมพจิิตร เป็นเงิน 360,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552    จดัท าศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอน  งบประมาณ  200,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2552    จดัท าหอ้งเกียรติบงกช เพือ่จดัแสดงผลงานของโรงเรียนและส าหรับเป็นหอ้ง

ประชุม งบประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  500,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2552    จดัท าหอพทุธกิจปัญญา เพือ่ใชป้ฏิบติักรรมและจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ใชง้บประมาณ 200,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2553    จดัสร้างอาคารโกมลพศิพทิกัษ ์ งบประมาณ 657,230 บาท 
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การบริหารการจัดการอาคารสถานท่ีของโรงเรียนปทุมวิไล 

 

โรงเรียนปทุมวิไลจงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (พิเศษ) เป็นโรงเรียน
ประเภทสหศึกษา มีอาคารดงัน้ี 

อาคาร 1  (เผือ่นเพริศพไิล) มี  3  ช้ัน    
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 
         หอ้งผูบ้ริหาร  

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

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 

อาคาร 2  (ผนัเพราพลิาศ) 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 
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หอ้ง  226  หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ชั้น 3  ประกอบดว้ย 

หอ้ง  231 - 236  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
 

อาคาร 3 (กมุุทมาศพสุิทธ์ิ) 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 

อาคาร 4 (สัตตบุศย์พเิศษ)  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 
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อาคาร 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 
หอ้ง  522-528 ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 

ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์,หอ้งนาฏศิลป์,หอ้งเทควนัโด 

ชั้น  4  ประกอบดว้ย 
       ใชเ้ป็นสนามวอลเล่ยบ์อล 

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

               หลงัที่ 4  เป็นหอ้งเรียนดนตรีไทยและศิลปะ (บาติก) 
อาคารประกอบ  ไดแ้ก่   

หอประชุมจงกลพรหมพิจิต  : เป็นอาคารเอนกประสงค ์ ใชจ้ดักิจกรรมนกัเรียน   
ศาลาวิชชาลัย  : ใชท้  ากิจกรรมทางศาสนา  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  
ศาลาพุทธกิจปัญญา  :   เป็นที่ปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนา  
อาคารห่วงวิทยาคาร  :  ชั้นบน  เป็นหอ้งศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอนและหอ้งเกียรติบงกช        
ชั้นล่างเป็นหอ้งมลัติพอยต ์และหอ้งศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี
โรงอาหาร  :ใชเ้ป็นที่รับประทานอาหารส าหรับนกัเรียน มีเวทีส าหรับท ากิจกรรม(ลานความรู้สู่
ประสบการณ์) และหอ้งนิโลบลภิรมยใ์ชเ้ป็นหอ้งอาหารส าหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ห้องน ้า  :  แยกหญิงและชาย รวมทั้งหมด 7 หลงั  และหอ้งน ้ าส าหรับคนพกิารอยูท่ี่  อาคารห่วงฯ 
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ศาลาพระครูอุตฺตโมรุวงศ์ธาดา  :  เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน และรูปจ าลองพระ
ครูอุตฺตโมรุวงศธ์าดา 
อาคารรับรอง  :  ใชส้ าหรับรับรองผูม้าติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  :  มีลู่วิง่  4  ลู่  ความยาว  400  เมตร 
 

โรงเรียนปทุมวิไล มีศูนย์บริการ ดังนี ้

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

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

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

 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนโทร 02-581-6773 

 
ประชาสมัพนัธ ์ 100 บริหารทัว่ไป 116 หอ้งดนตรีสากล 501 
หอ้งพฒันาส่ือ 102 แนะแนว 117 พลานามยั 502 
หอ้งศูนยส่ื์อ  103 คอมพวิเตอร์ 1 118 ธนาคารโรงเรียน 503 
ระบบดูแล 104 คณิตศาสตร์ 119 ภาษาต่างประเทศ3 504 
สหกรณ์ 105 วทิยาศาสตร์ 1 201 คอมพวิเตอร์ 2 505 
นิโลบลภิรมย ์ 106 วทิยาศาสตร์ 2 202 หอ้งเวร 601 
โรงพกั 107 วทิยาศาสตร์ 3 203 หอ้ง To Be No.1 602 
หอ้งพกันกัการ 108 หอ้ง Resource 301 ฝ. 2, 3 603 
เกษตร 109 ภาษาไทย 1 302 ฝ. 4 604 
อาคารโกมลพศิพทิกัษ ์ 110 ภาษาไทย 2 303 ฝ. 5 605 
หอ้งผูอ้  านวยการ 111 หอ้งพยาบาล 401 ฝ. 6 606 
งบประมาณ 112 หอ้งสมุด 402 ฝ. 7 607 
กิจการนกัเรียน 113 ภาษาต่างประเทศ 1 403 ฝ. 8 608 
วชิาการ 114 ภาษาต่างประเทศ 2 404 ฝ. 9 609 
ทะเบียน – วดัผล 115 สงัคม 405 หอประชุม 610 
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เกียรติยศและความ
ภาคภมูใิจ (โรงเรยีน) 
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เกยีรติยศและความภาคภูมิใจโรงเรียนปทุมวไิล 

 

ผลงานดเีด่นของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2545 

ที่ รายการ 

1 เกียรติบตัรโรงเรียนจดัระบบพฒันาดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น  จากผู้อ านวยการสามญัศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 

2 เกียรติบตัรผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเด่น  ในโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
เขม้แขง็  และประเมินโรงเรียนเพือ่เชิดชูเกียรติ  จากผู้อ านวยการสามญัศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

 

ปีการศึกษา 2546 

ที่ รายการ 

1 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่  โรงเรียนปทุมวไิลเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดบัประเทศใน
การประสานพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกมุารี 

2 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่เป็นโรงเรียนดีเด่นที่ด  าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด     
จากกรมสามัญศึกษา 

     

ปีการศึกษา 2547 
ที่ รายการ 

1 เกียรติบตัรสถานที่ท  างานน่าอยูน่่าท างาน “สะอาด  ปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้มดี  มีชีวติชีวา” ระดบัทอง  
จากกระทรวงสาธารณสุข 

2 รางวลัโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลระดบั “ ดีมาก ”  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

3 รางวลัชนะเลิศการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
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ปีการศึกษา 2548 
ที่ รายการ 

1 ไดรั้บคดัเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัดีเด่นของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดบัช่วงชั้นที่ 3-4 จากส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่  โรงเรียนปทุมวไิล  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ด  าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนช่วงชั้นที่  3-4  ประเภทยอดเยีย่ม  ระดบัพื้นที่การศึกษา  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3 โล่เชิดชูเกียรติเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิล  เป็นสถานศึกษาที่จดักิจกรรมดีเด่นเพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดระดบัประเทศ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

4 รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัดนตรีไทยประเภทวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่  ระดบัประเทศ  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

5 เกียรติบตัรสถานที่ท  างานน่าอยูน่่าท างาน “สะอาด  ปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้มดี  มีชีวติชีวา”  ระดบัทอง  
จากกระทรวงสาธารณสุข 

6 รางวลัชนะเลิศการตอบค าถามจากหนงัสือสารานุกรมไทย จากสโมสรไลออนส์สากล 

7 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย                               
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ปีการศึกษา 2549 

ที่ รายการ 

1 ไดรั้บคดัเลือกเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจ าเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1  จากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทมุธานี  เขต 1 

2 รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัวงโยธวาทิตพร้อมคลัเลอร์การ์ดชิงแชมป์ประเทศไทย 

3 ไดรั้บคดัเลือกเป็น “โรงเรียนวถีิพทุธกลัยาณมิตร”  จากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

4 รางวลัดีเด่นการประกวดหอ้งสมุดในสถานศึกษายอดเยีย่ม ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
จาก  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

5 รางวลัชนะเลิศการประกวดนวตักรรมการศึกษาดา้นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

6 รางวลั “รักการอ่าน” ยอดเยีย่มระดบัดีเด่น  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

7 รางวลั “โรงเรียนรักการอ่าน”  ระดบัดีเด่น  จากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

ปีการศึกษา 2550 
ที่ รายการ 

1 โล่ประกาศเกียรติคุณดา้นการส่งเสริม  สนบัสนุน  และบริหารจดัการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่ง
ดียิง่  จากส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม           
โดยพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี 

2 ไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบในการด าเนินโครงการ  To Be Number One  จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี 
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ปีการศึกษา 2551 

ที่ รายการ 

1 รางวลัเสมาธรรมจกัร  ผูท้  าคุณประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา  ประจ าปีพทุธศกัราช  2551 ประเภท
สถานศึกษา  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกมุารี 

2 โล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ  ประเภทชมรมในสถานศึกษา  โครงการ To Be 
Number  One  ประจ าปีพทุธศกัราช  2551  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนา
พรรณวด ี

3 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิลไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติประเภทสถานศึกษาที่มี
กิจกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนา  จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก 

4 เกียรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนปทุมวไิล เป็นโรงเรียนแกนน าฟ้ืนฟูศีลธรรมโลกดีเด่นระดบัภูมิภาค  
จากผู้สถาปนาโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 

5 รางวลัยอดครูผูมี้อุดมการณ์และจิตวญิญาณครู  จากอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี 

6 รางวลัเสมาทองค า  จากนายจุรินทร์  ลกัษณวิศิษฐ์  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

7 รางวลัโรงเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรมระดบัประเทศ  จากนายเลอศักดิ์  จุลเทศ  
ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

 

ปีการศึกษา 2552 

ที่ รายการ 

1 ชนะเลิศคะแนนรวมอนัดบั  1 จากการประกวดชมรม To  Be  Number  One  ในรุ่นรักษามาตรฐาน
ตน้แบบระดบัเงิน ประทานเกียรติบัตรโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
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ปีการศึกษา 2553 

ที่ รายการ 

1 รางวลัเกียรติคุณ สญัญา  ธรรมศกัด์ิ (ดีเด่น) ระดบัมธัยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 

2 ชมรม To Be Number One ไดรั้บรางวลัชมรมตน้แบบระดบัเงินและไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมบนัทึก
เทปรายการ To Be วาไรต้ี  ในช่วง Talk To The Princess ขององคป์ระธานชมรม To Be Number 
One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี  

3 รางวลัชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการงดสูบุหร่ีดีเด่น จงัหวดัปทุมธานี       
ประจ าปี 2553 

4 นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ 2  โรงเรียนปทุมวไิล  ไดรั้บรางวลัสวนสนามดีเด่น ในพธีิสวนสนามดีเด่น
ประจ าปี 2552  ไดรั้บรางวลัเม่ือวนัที่ 3 กนัยายน  2553 

5 ลูกเสือกองร้อยพเิศษโรงเรียนปทุมวไิล ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามของจงัหวดั
ปทุมธานี  และเป็นตวัแทนจงัหวดัปทุมธานี  เพือ่ไปร่วมพธีิสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ          
ที่สนามศุภชลาศยั เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วนัที่ 1 กรกฎาคม  2553 
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เกียรติยศและความ
ภาคภมูใิจ (ครู) 
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ผลงานและรางวลัของผู้บริหารและครู 
 

ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
1 นายกิจจา  ชูประสริฐ 

ผูอ้  านวยกการโรงเรียนปทมุวไิล 
รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น ในวนัครู วนัที่ 16 มกราคม 2554    
จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

2 นายประดบั  ปรีชานุกูล 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ไดรั้บคดัเลือกเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา 2553 

3 นายประดบั  ปรีชานุกูล 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
นางสาวสะสม  อู่ทอง 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริงบประมาณฯ 
นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์
รองผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการและ
แผนงาน 

รับรางวลัรองผูบ้ริหารดีเด่น ในวนัครูประจ าปี 2554       
จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

4 นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 
นางรสริน  แสงศิริ 
นางตติพร  เล่ห์กล 
นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 

รับรางวลัครูดีเด่น ในวนัครูประจ าปี 2554                     
จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

5 นายวรากรณ์  เล่ห์กล 
 

รับรางวลัครูดีในดวงใจ จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

6 นางตติพร  เล่ห์กล รับรางวลัครูดีในดวงใจ จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี 

7 นางสาวพนม  ทา้วทอง 
 

รับรางวลัครูผูส้อนลูกเสือดีเด่นประจ าปี 2553               
จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

8 นางสาวอนงคน์ารถ  วารินหอมหวล 
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ ผลงาน
รายงานผลการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง พทุธธรรมน าสุข 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
9 นายค าหลา้  ลาอุตย ์

 
ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ ผลงาน
รายงานการใชชุ้ดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ค 40205 
เร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 

10 นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ ผลงาน
รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เทคนิค
การสร้างเกมโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft  Excel 

11 นางประทุม  ลาภาอุตย ์
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ ผลงาน
รายการการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป ชุดพฒันาการแกร้ะบบ
สมการเชิงเสน้สองตวัแปรเพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 

12 นางสกุณา  ดีงาม 
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ ผลงาน
รายงานชุดแบบฝึกโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  
เพือ่พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

13 นางธนาวลยั  อรัญญิก 
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ  ผลงาน
รายงานการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียช่วย
สอน เร่ือง ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหาร
เพือ่ใหไ้ดพ้ลงังาน 

14 นางสาวพรรณิภา  กิจเอก 
 

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ  ผลงาน
รายงานผลการพฒันาชุดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
ค านวณวชิาเคมี เร่ืองปริมาณสมัพนัธ ์

15 นายเสริม นางปทุมพร พงศท์อง  
 

ไดรั้บรางวลัเป็นบุคคลส าคญัจงัหวดัปทุมธานี ดา้นเพลง
พื้นบา้นปทุมธานี เพลงร าภาขา้วสาร 
 
 

16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางปทุมพร  พงศท์อง 
นางบุบผา  ละเอียด 

ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูแกนน า  Master  Teacher              
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดย
ส านกัพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาไดจ้ดัใหมี้การ



ห น้ า  | 31 

 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์
นางสาวผานิตย ์ ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
นายวเิชียร  บวัอุไร 
นางสาวสุจิตรา  สระกิจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวจิราพร  สุดคง 
นางสาวอนงคน์ารถ  วารินหอมหวล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข 
นางสาวปุณณัฐ  โปร่งสนัเทียะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
นายจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ 
นายวชิาญ  กลบัใจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางชนกพรรณ  ช านาญวาด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 
นางประภาพร  สนัติเทวกุล 
นายพลรบ  พลายรักษา 
นางสาลินี  เยน็ทรวง 
นางพมิพา  ใจยงค ์
นางเกศริน  ทองงาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายสุรัชพงษ ์ พพิฒัรัตนะ 
นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ 

ทดสอบสมรรถนะเพือ่พฒันาบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ   
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เกียรติยศและความ
ภาคภมูใิจ (นกัเรยีน) 
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รางวลัจากการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2553  
 

ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
1 นายมนสันนัท ์ แสงสวา่งวฒันะ 

นกัเรียนระดบัชั้น ม.6/2 
รับรางวลันกัเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรมประจ าปี 
2553  โครงการส านกังานคณะกรรมการขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบัธนาคารออมสิน 

2 นายพรีวฒิุ  ดอกงาม  ม.6/7 
นางสาวศิริโสภา  โยธาศิริ  ม.6/7 
นายกฤษณพล  พุม่มาลยั  ม.6/9 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัโตว้าที ระดบั ม.ปลาย งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

3 นางสาวจุฑามาศ  ดวงโกศล ม.3/1 รางวลัเหรีญทอง การแข่งขนัเล่านิทานเชิงสร้างสรรค ์ม.ตน้ 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัภาคกลาง 

4 นางสาวณัฐวรรณ  ลายมุข  ม.5/1 รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัเล่านิทานเชิงสร้างสรรค ์       
ม.ปลาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

5 ด.ช.นพรัตน์  บุตรสงเคราะห์ ม.1/1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั คดัลายมือและอ่านออกเสียง
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

6 ด.ญ.ดลยา  พุม่ก าพล  ม.2/3 
ด.ญ.นิลาวลัย ์ ละอองดี  ม.2/3 
ด.ญ.ลกัษมณ  วฒันาพรโสภา  ม.2/3 

รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็กงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

7 น.ส.ธนิษฐา  สมจิตร ม.6/1 
น.ส.วยิะดา  ล้ิมธนาวานิชย ์ม.6/1 
นายนฤดม  อุ่นจนัที  ม.6/1 

รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

8 นายชยัสิทธ์ิ  บูรณะ  ม.6/2 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัอ่านท านองเสนาะ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

9 นางสาวเสาวลกัษณ์  บวัสาย  ม.3/2 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัอ่านท านองเสนาะ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

10 น.ส.อุมาภรณ์  ชกัยนต ์ ม.6/4 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัอ่านท านองเสนาะ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

11 น.ส. จุรีรัตน์  บุญธง  ม. 6/9 
น.ส.วารุณี  ทรงเจริญ  ม. 6/4 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัแต่งกลอนสุภาพ 
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

12 น.ส.สิริกลัยา  พวงทอง  ม.6/5 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเขียนเรียงความ                   
งานหตักรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
13 ด.ช.สญัชยั  สุขพลัลภรัตน์  ม.3/15 

ด.ช. ณัฐดนยั  วฒิุสอน  ม.3/1 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเขียน GSP  ระดบั ม.ตน้                  
งานหตักรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

14 ด.ญ.สุวรรณา  ใจผอ่ง  ม.2/2 
ด.ช.ณัฐพล  ประดบัมุข  ม.2/2 
ด.ช.ณัฐพล  วฒิุเดช  ม. 2/1 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเขียนโครงงาน  ระดบั ม.ตน้                  
งานหตักรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

15. นายภูมิพฒัน์  พณิพาทย ์ ม.6/1 
น.ส.ปรางทิพย ์ ศุขบุญ  ม.6/1 
น.ส.นิตยสุ์ภา  พุม่รัตน์  ม.6/1 

รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  
ระดบั ม.ปลาย  งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัภาคกลาง
และภาคตะวนัออก 

16.  ด.ช. อุดมชยั  หงส์ไทย  ม.1/3 
ด.ช. กมล  ใสสุข  ม.1/3 
ด.ช. นทัธพงศ ์ ทรงเดช  ม.3/11 

รางวลัเหรียญเงิน   การแข่งขนัโครงงานหุ่นยนตบ์งัคบัมือ  
ระดบั ม.ตน้      งานศิลปะหตักรรมนกัเรียนระดบัภาคกลาง
และภาคตะวนัออก 

17. นายณัฐภทัร  จินาสุย  ม. 4/1 
น.ส.จีรนนัท ์ สละ  ม.4/1 
น.ส. ลดัดาวลัย ์ เช่ียวชาญ  ม.4/1 

รางวลัเหรียญทองอนัดบั 1  การแข่งขนัการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์    ระดบั ม.ปลาย     งานศิลปหตักรรมนกัเรียน
ระดบัชาติ 

18. น.ส.ยวุดี  บุญรอด  ม.4/11 
นายพรีพฒัน์  พานิชทรัพยง์าม ม.4/11 

ผา่นเขา้รอบโอลิมปิกวชิาการค่าย 1 (โลกและดวงดาว) 

19. นายณัฐฏพล  ไชยสุขประเสริฐ ม.5/1 
นายภทัร  กุยยกานนท ์ ม. 5/1 
นายปวณีวชั  ทองประสพ ม. 5/1  

ผา่นเขา้รอบโอลิมปิกวชิาการค่าย 2 (ชีววทิยา) 

20. นายชวนพจน์  ถ่ินโพธ์ิวงษ ์ม.4/11 
นางสาวกลัยา   มัน่คง  ม.4/1 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัมารยาทไทย  ระดบั ม.ปลาย      
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

21. ด.ญ.ศศินา  ประสพนิล ม.1/1 
ด.ญ.ธนพนธ ์ ธรรมกาย 
ด.ช.นพอนนัท ์ เสถียรพฒัโนดม 
ด.ช.ชาญ  รัตน์โนดม ม. 1/2  
ด.ญ.พรพชิญา  รักสะนพวารี 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัโครงงานคุณธรรมความดี
ถวายในหลวง  ระดบั ม.ตน้  งานศิลปหตักรรมนกัเรียน
ระดบัพื้นที่การศึกษา 

22. นายยทุธพชิยั  ธรรมรักษา ม.6/2 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนั Walk  Rally ประวตัิศาสตร์
อยธุยาระดบั ม.ปลาย งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัภาค
กาลางและภาคตะวนัออก 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
23. ด.ญ.เจนจิรา  ล้ิมมงคล 

ด.ญ.รวกิานต ์ ศิริชานนัท ์
ด.ญ.นภสร  เงินยวง 
ด.ญ.ลกัษิกา  ศรีแดง 
ด.ญ.จรัสแสง  ทดับวัข  า 
ด.ญ.ปวชิญา  อยูเ่ยน็ 
ด.ช.วโิรจน์  ตนัตะวาโย 
ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ศรีตระกูล 
ด.ช.ธนวิชญ ์ คล่องศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัหนงัสือพมิพเ์สมือน ระดบั 
ม.ตน้ งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัพื้นที่การศึกษา 

24.  นายยศภทัร  จนัทร์ลอย  ม.4/2 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนักีฬานกัเรียนแห่งชาติ          
เทควนัโด  กรมพลศึกษา 

25. น.ส. ณัฐชยา  บุญช่ืน  ม. 2/1 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนักีฬานกัเรียนแห่งชาติ          
เทควนัโด  กรมพลศึกษา 

26. นกักีฬาตะกร้อชายรุ่นอายไุม่เกิน      
14  ปี 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนักีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. 
ปทุมธานี 

27. ด.ช.ราชศกัด์ิ  พนัสาย ม.3/8 
ด.ช.เจนณรงค ์ การะเกษ  ม.3/11 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเทเบิลเทนนิสชายคู่  รุ่นอายุ
ไม่เกิน  16  ปี   กีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

28. 
 

น.ส. ศศินภา  หาสา้ง  ม.4/1 
น.ส.รัตนา  ใจเป็นใหญ่  ม.4/9 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเทเบิลเทนนิสหญิงคู่  รุ่นอายุ
ไม่เกิน  16  ปี   กีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

29.   นายวชัรพงษ ์ เจริญอนนัตกุล  ม.6/8 
นายประวทิย ์ ร้ิวสุวรรณ  ม.5/9 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเทเบิลเทนนิสชายคู่  รุ่นอายุ
ไม่เกิน  18  ปี   กีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

30. ด.ช. สุรวธุ  บวัลอย  ม.1/15 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองชายเด่ียว  รุ่นอาย ุ 
ไม่เกิน  14  ปี   กีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

31.  ด.ช. สุรวธุ  บวัลอย  ม.1/15 
ด.ช.มุนี  โสภาปิยะกุล  ม.1/4 
ด.ช.ศิริศกัด์ิ  บุญเกิด  ม.1/15 
 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองชายคู่  รุ่นอาย ุ
ไม่เกิน  14  ปี   กีฬา อบจ.คพั  คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

32. ด.ญ.นชัชา  ศิลพลู ม.1/15 
ด.ญ. เนตรนภา   บุญแช   
ด.ญ.ทชัฌา  เยอสูงเนิน 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองประเภททีมหญิง     
รุ่นอายไุม่เกิน 14  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 



ห น้ า  | 36 

 

                                                                                       

ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
33. ด.ช.ปฏิภาณ  สมัมาสิทธ์ิ  ม.2/3 

ด.ช.พลพจน์  สญัห์จนัทร์  ม.2/6 
ด.ช.ชยัชนะ  พึ่งรูป  ม.2/10 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองประเภทชาย คู่        
รุ่นอายไุม่เกิน 16  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

34. ด.ช.วรีภทัร  ขอร่มกลาง  ม.2/8 
ด.ช.อลงกรณ์  สนัติ  ม.2/6 
ด.ช.ชยัชนะ  พึ่งรูป  ม.2/10 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองประเภททีมชาย      
รุ่นอายไุม่เกิน 16  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

35.   ด.ญ. บุษราคมั  จตุพรสมบตัิ  ม.2/8 
ด.ญ.กนกวรรณ  กอ้นนาค  ม.2/6 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองประเภทหญิง คู่        
รุ่นอายไุม่เกิน 16  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

36. นายชยัธวชั  โรจน์นาว ี ม.5/10 
นายชานนท ์ ฉิมชาญเวช  ม. 5/10 
นายสุทศัน์ บวับาน  ม.4/1 
ด.ช.พฒันพงษ ์ คุม้โต  ม.2/8 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเปตองประเภททีมชาย      
รุ่นอายไุม่เกิน 18  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

37. ด.ช.ไพสิษฐ ์ จิตรโชติ  ม.2/16 
ด.ช.อริยะ  ขนุสะอาด  ม.2/10 
ด.ช.ฐิติภทัร อมิตรพา่ย  ม. 2/3 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนักรีฑาวิง่ 4 X 100  เมตร     
รุ่นอายไุม่เกิน 14  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

38. นายกลวชัร  นกพึ่ง  ม.5/3 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนักรีฑาวิง่ 4  เมตร     รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18  ปี  กีฬา อบจ.คพั คร้ังที่ 7  อบจ. ปทุมธานี 

39. ด.ญ. พชัริดา  ทะแพงพนัธ ์ ม.1/3 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 

40. ด.ญ.ศิริกาญจน์  มุ่งประสพสุขี  ม. 3/1 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 

41. ด.ญ. จิราวรรณ  ค  างาม  ม.1/3  รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 

42. ด.ช.วรพงศ ์  คงรุ่ง  ม. 2/6 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 

43. ด.ช.อนุกรณ์  เลิศเจริญวฒิุ  ม.1/16 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 

44. ด.ช.สุทธิศกัด์ิ  จานทอง  ม.3/10 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 
ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
45. น.ส.กวนิดา  วรจกัร  ม. 4/7 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด  ประเภทต่อสู ้(เคียรูกี) 

ศูนยพ์ฒันาเทควนัโด  ONE 
46. ด.ช. วทิยา  ธีระทวสุีข  ม.1/2  รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
47. ด.ญ. พชัริดา  ทะแพงพนัธ ์ ม.1/3 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
48. ด.ญ.จิราวรรณ  ค  างาม  ม.1/3 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
49. ด.ญ.พศิชลฎา  แจ่มจิรารักษ ์ ม. 1/3 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
50. ด.ญ.วลิาวณัย ์ โตสงคราม  ม.1/5 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
51. ด.ช.อนุกรณ์  เลิศเจริญวฒิุ  ม.1/16 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
52. ด.ช. วรพงศ ์ คงรุ่ง  ม.2/6 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
53. ด.ญ. ณันทริกา  แสงจนัทร์ ม.2/15 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
54. ด.ญ.รัตน์ธิดา  บุญเฟร่ียง ม.3/2 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
55. ด.ช.สายนที  เทวะรชฎะภาคิน ม.3/2 รางวลัเหรียญทอง เทควนัโด (แชมป์เป้ียนชิพ)  อบจ.อยธุยา 
56. นายขจรศกัด์ิ  พณิพาทย ์ม.5/10 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัระนาดเอก  

งานศิลปหตัถกรรมระดบัประเทศ 
57. นายอรรถพล  นามเชียงใต ้ม.4/1 

นายสนัติ  กิจเจริญ 
นายวชัรินทร์  ใจเป็นใหญ่ 
นายไตรภพ  มณีจนัสุข 
นายอนนัต ์ ศรีสารคาม 
น.ส.สุนิตา  จนัทร์แจ่ม 
น.ส.วลีพร  ดีชูศร 
น.ส.เมธินี  เรืองศรี 
น.ส.สุนนัทา  ค  าด า 
น.ส.ฉตัรฑริกา  ผลลออ 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

58. น.ส. ชเอมอร  ตนัสวสัด์ิ ม.4/8 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวาดภาพไทยสีเอกณรงค ์       
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัพื้นที่การศึกษา 

59. ด.ช.ธนากร  วไิลวรรณ ม.1/16 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวาดภาพไทยสีเอกณรงค ์       
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัพื้นที่การศึกษา 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
60. ด.ญ. นิธิพร  มโนสิม   ม.1/1 

ด.ญ.อานิศรา  พฒุซอ้น  ม.2/8 
ด.ญ. วรทยา  โกศลวฒันาธนากร 
ด.ญ.กมลรัตน์  คุม้เรือน ม.3/1 
ด.ญ.ดวงดาว  คนัทะทรัพย ์
ด.ญ.นฤมล  ทรัพยท์อง 
ด.ญ.ภทัรา  ศรียศ  
ด.ญ.สุคนธา  จนัทร์ขาว 
ด.ญ.รวฐิา  มัน่คง 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

61. ด.ช.กุลพทัธ ์ กุลพนัธ ์ม.2/4 
ด.ช.พรภวษิ  ผลอเนก  ม.2/7 
ด.ช.ประกาศิต  แตงเจริญ  ม.2/8 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์ม.ตน้        
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัพื้นที่การศึกษา 

62. น.ส.ทิพวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง  ม.5/3 
น.ส.จินดานุช  บุญณะ  ม.5/3 
นายเจริญวิช  กระปุกนาก  ม.5/5 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ        
งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัพื้นที่การศึกษา 

63 น.ส.ศศิธร  เสือคง ม.5/1 
น.ส.พชัดาภรณ์  ชา้งน ้ า 
นายปัญญา  สาธุธรรม 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช้ิน 
ระดบัชั้น ม.ปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

64 ด.ญ.วรรณภา  วงษเ์คน  ม.2/3 
ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ปฤกษา ม.1/2 
ด.ช.ปฏิภาณ  บุญศรี  ม.1/2 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช้ิน 
ระดบัชั้น ม.ตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 

65 น.ส.นรินทร์รัตน์  แกว้สายทอง 
น.ส.สุภาพรรณ  ชาญบา้นหว้ย 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการจดัสวนแกว้ ระดบัชั้น    
ม.ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 

66 ด.ญ.สุดารัตน์  ศรีส่ง ม.2/3 
ด.ญ.อารีรัตน์  สายงามเนตร ม.2/3 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการจดัสวนแกว้ ระดบัชั้น    
ม.ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 

67 นายสิทธิชยั  เรืองเนตร  ม.5/6 
น.ส.นรินทร์รัตน์  แกว้สายทอง ม.5/6 

ชนะเลิศ การแข่งขนัการจดัสวนครัวในภาชนะในหวัขอ้
สวนครัวอภิรมย ์ ม.เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
68 ด.ช.กานติรัตน์  ช่ืนเงิน  ม.3/2 

ด.ช.นฐักานต ์ เทพลิบ   ม.3/2 
ด.ช. พชัรพล  จนัทนะ  ม.3/2 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัโครงงานคอมพวิเตอร์
ประเภทซอฟทแ์วร์ ระดบั ม.ตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

69 นายสมเกียรติ  ศกัด์ิศศิชยั  ม.5/5 
นายสุรสิทธ์ิ  นนทะจนัทร์ ม.4/5 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคน้หาอจัฉริยะไอที
คอมพวิเตอร์ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลาง
และภาคตะวนัออก 

70 ด.ช.ศิรวทิย ์ ชุมวริิยะ  ม.2/8 
ด.ญ.กรกมล  โปษนานนท ์ม.2/6 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัสร้าง Webpage ประเภท 
Wep Editer ม.ตน้  งานศิลปหตักรรมนกัเรียนระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

71 นายสุวทิย ์ กุณโฮง  ม.4/5 
นายจีระพงศ ์ งามประเสริฐ ม.4/5 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัสร้าง Webpage  ประเภท 
CMS งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตที่การศึกษา 

72 นายทวลีาภ  สุวฒันพนัธุก์ุล  ม.4/1 รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัโครงงานคอมพวิเตอร์
ประเภทซอฟทแ์วร์ ระดบั ม.ปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 

73 น.ส.อจัฉรา  พรมภกัด์ิ ม.6/4 
นายศิริศกัด์ิ  นิลประภา  ม.6/4 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเทคนิคการสร้างภาพยนตง์าน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนรัดบเขตพื้นที่การศึกษา 

74 น.ส.ธญันราภรณ์  จิตรีเขต ม.4/2 
นายนรเทพ  อ่ิมส าราญ  ม.4/2 
นายวสุ  สุขล้ี  ม.4/5 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัโครงงานหุ่นยนตท์  ามือระดบั 
ม.ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 

75 นายสุวทิย ์ กุณโฮง  ม.4/5 
นายจีระพงศ ์ งามประเสริฐ 4/5 
นายพรีพฒัน์  พานิชทรัพยง์าม 4/11 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการน าเสนอโครงงานผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต ระดบั ม.ปลาย โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดบัภาค 

76 นายเกริกเกียรติ  ชูทรัพย ์4/11 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมภาษา
ปาสคาล  ระดบั ม.ปลาย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสาขา
คอมพวิเตอร์ระดบัมธัยมศึกษา ณ โรงเรียนสยาม
บริหารธุรกิจ 

77 ด.ญ. รพพีรรณ  เขียวอุบล ม.3/15 
ด.ญ. เมธาว ี ฤทธ์ิแกว้  3/15 
ด.ญ. ณัฐริกา  วรรธนะปกรณ์  3/15 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดส่ือ Microft PowerPoint 
ระดบั ม.ตน้  การแข่งขนัทกัษะวชิาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ระดบัมธัยมศึกษา ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
78 นายปวณีวชั ทองประสพ  ม.5/1 

นายวชัรพงษ ์ ราชโรจน์  ม.5/1 
นายรัฐศาสตร์  พนัธุข์นุน ม.5/1 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดส่ือ Microsoft PowerPoint 
ระดบั ม.ปลาย  การแข่งขนัทกัษะวชิาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ระดบัมธัยมศึกษา ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 

79 ด.ญ. พชิญา  โพธ์ิไทร  ม.3/15 
ด.ญ.วลิาวณัย ์ ละอองดี  ม.3/15 
ด.ญ.ลกัษมณ วฒันาพรโสภา 3/15 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดส่ือ Authoware  ระดบั ม.
ตน้ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ระดบั
มธัยมศึกษา ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 

80 นายกิตติธชั  บุญมา  ม.4/1 
นายภาณุวฒัน์  สุขีเดช  ม.4/1 
น.ส.ชลธิชา  ธนูธรรมาคุณ ม.4/1 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดส่ือ Website  ระดบั ม.ปลาย 
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ระดบั
มธัยมศึกษา ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 

81 นายทวลีาภ  สุวฒันพนัธุก์ุล ม.4/1 
นายสุวทิย ์ กุณโฮง  ม.4/5 
นายจีระพงศ ์ งามประเสริฐ  4/5 

รางวลัชนะเลิศ การประกวดเวบ็ไซต ์“พอ่หลวงของเรา” 
งานสปัดาห์วชิาการ NMC  Fair  ณ  วทิยาลยันครราชสีมา  
วทิยาคาร กรุงเทพฯ 

82 นายสุวทิย ์ กุณโฮง  ม.4/5 
 

รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัผลิตส่ือส่ิงพมิพ ์ระดบั ม.ปลาย/
ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพคอมพวิเตอร์ สปัดาห์
วชิาการ ณ โรงเรียนพงษส์วสัด์ิพณิชยการ 

83 นายสมเกียรติ  ศกัด์ิศศิชยั ม.5/5 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการลงโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
สปัดาห์วนัวชิาการ ณ โรงเรียนพงษส์วสัด์ิพณิชยการ 

84 นายทวลีาภ  สุวฒันพนัธก์ุล ม.4/1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรมส านกังาน
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพคอมพวิเตอร์ สปัดาห์วิชาการ ณ 
โรงเรียนพงษส์วสัด์ิพณิชยการ 

85 ด.ญ.รพพีรรณ  เขียวอุบล ม.3/15 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ ระดบั 
ม.ตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

86 นายอรรถพบ  นามเชียงใต ้ ม.4/1 รางวลัชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์  ศูนยว์ฒันธรรม
จงัหวดัปทุมธานี 

87 นายศิริศกัด์ิ  นิลประภา  ม.6/4 รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การกล่าวสุนทรพจน์ศูนย์
วฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี 

88 นายบดินทร์ธร  บางคา้  ม.5/3 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 2 การกล่าวสุนทรพจน์ศูนย์
วฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี 
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ที่ ช่ือ-สกลุ ผลงาน 
89 น.ส.ศิริโสภา  โยธาศิริ ม.6/7 

นายศิริศกัด์ิ  นิลประภา  ม.6/4 
นายพรีวฒิุ  ดอกงาม  ม.6/7 
นายชวนพจน์  ถ่ินโพธ์ิวงษ ์ม.4/1 

รางวลัรองชนะเลิศ การโตว้าที สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

90 ด.ญ.ลกัษมณ  วฒันาพรโสภา ม.3/15 
ด.ญ.เจนจิรา  ค  าคม  2/16 

รางวลัเหรียญเงิน (ระดบัภูมิภาค) การแข่งขนัผลงาน
สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์ GSP  สสวท. 

91 ด.ช.สญัชยั  สุขพลัลพรัตน์  ม.3/15 
ด.ช.ภูมินทร์  พงษส์วสัด์ิ ม.1/16 

รางวลัเหรียญเงิน (ระดบัภูมิภาค) การแข่งขนัผลงาน
สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์ GSP  สสวท. 

92 นายธนชยั  ศิริพจนากุล  ม.6/1 
น.ส.จิราภรณ์  ศรีวะรมย ์ ม.5/4 

รางวลัเหรียญทองแดง(ระดบัภูมิภาค) การแข่งขนัผลงาน
สร้างสรรคค์ณิตศาสตร์ GSP  สสวท. 

93 น.ส.วารุณี  ศิริจนัทร์  ม.6/2 
นายสุรเชษฐ ์ เล่ียมกระจ่าง 

รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัตอบปัญหากฎหมาย วนัรพ ัศาล
จงัหวดัปทุมธานี 

94 นายรัฐศาสตร์  พนัธุข์นุน ม.5/1 
นายเกริกเกียรติ  ชูทรัพย ์ ม.5/1 

ผา่นการคดัเลือกคา่ย โอลิมปิกวชิาการ  สาขาคอมพวิเตอร์ 

95 นายศิษฐ ์ ชูแกว้  ม.6/1 รางวลัชนะเลิศการประกวดการ์ตูรแอนิเมชนั  กระทรวง
วฒันธรรม 

96 นายทวลีาภ  สุวฒันพนัธุ ์ ม.4/1 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การใชง้านโปรแกรม MS-Excel 
สถาบนั ARIT & Microsoft 

97 ด.ญ.ปวชีญา  อยูเ่ยน็  ม.3/1 รางวลัเหรียญทอง  การใชโ้ปรแกรมส านกังาน (MS-Word) 
98 ด.ช.ณัฐณรงค ์ เหล่าพร  ม.3/1 รางวลัเหรียญเงิน การสร้างเวบ็เพจ็ (Dream  weaver) SBAC 
99 นายรัฐศาสตร์  พนัธุข์นุน  ม.5/1 รางวลัเหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั (Flash) SBAC 
100 ด.ช.ภทัรวฒิุ  ภูมิจนัทร์  ม.2/16 รางวลัเหรียญทองแดง  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั (Flash) 

SBAC 
101 น.ส.งามพศิ  รัตโนดม ม.4/7 

นายสุวทิย ์ กุณโฮง  ม.4/5 
รางวลัเหรียญทอง การตกแต่งวาดภาพกราฟิก (Photoshop) 

102 น.ส.วญิญารัตน์  ประสมทอง ม.4/4 รางวลัเหรียญทองแดง การใชโ้ปรแกรมส านกังาน SBAC 
103 ด.ญ.ศศิวมิล  ชุ่มชิต  ม.3/2 

ด.ญ.ตติยา  ศิริโภคานนัท ์ ม.3/2 
รางวลัทองเหรียญทอง การใชโ้ปรแกรม PowerPoint SBAC 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดบัช้ัน 
 
 

ระดบัช้ัน จ านวนห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 16 514 346 860 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 16 563 275 838 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 15 491 292 783 
รวมมัธยมต้น 47 1,568 913 2,481 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 11 229 233 462 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 10 235 227 462 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 10 216 218 434 
รวมมธัยมปลาย 31 680 618 1,358 
รวมจ านวนทั้งหมด 78 2,248 1,591 3,839 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดบัช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี  1 พ.ย. 53) 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 – มธัยมศึกษาปีที ่6 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 2.47 2.72 2.67 2.67 2.54 2.27 

คณิตศาสตร์ 2.46 2.54 2.34 2.82 2.79 2.61 

วทิยาศาสตร์ 2.37 2.47 2.29 2.45 2.75 2.68 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 2.35 2.62 2.59 2.54 3.20 2.80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.38 3.24 3.33 3.32 3.51 3.38 

ศิลปศึกษา 2.81 3.02 2.70 2.93 2.90 3.33 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.05 2.71 2.82 3.08 3.19 3.09 

ภาษาต่างประเทศ 1.99 2.34 2.17 2.60 2.35 2.23 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

 

 
 

 



ห น้ า  | 47 

 

                                                                                       

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที ่4 
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2553 

 
ผลทดสอบ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลีย่แยกตามกลุ่มสาระฯในการสอบ  O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

ระดับโรงเรียน 45.36 47.09 18.25 14.91 31.64 63.74 35.44 48.30 

ระดับจังหวดั 45.32 47.53 20.03 15.72 32.14 63.96 34.44 47.53 
ระดับสังกดั 42.95 46.70 18.75 14.79 30.90 63.10 32.80 44.14 

ระดับประเทศ 42.61 46.51 19.22 14.99 30.90 62.86 32.62 43.69 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที ่4 
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2553 

 
ผลทดสอบ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลีย่แยกตามกลุ่มสาระฯในการสอบ  O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

ระดับโรงเรียน 45.36 47.09 18.25 14.91 31.64 63.74 35.44 48.30 

ระดับจังหวดั 45.32 47.53 20.03 15.72 32.14 63.96 34.44 47.53 
ระดับสังกดั 42.95 46.70 18.75 14.79 30.90 63.10 32.80 44.14 

ระดับประเทศ 42.61 46.51 19.22 14.99 30.90 62.86 32.62 43.69 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที ่3 
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2553 

 
ผลทดสอบ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลีย่แยกตามกลุ่มสาระฯในการสอบ 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

ระดับโรงเรียน 42.00 43.45 13.35 25.18 29.28 72.60 28.41 50.38 

ระดับจังหวดั 42.77 41.75 15.90 23.85 28.59 71.81 29.14 48.27 
ระดับสังกดั 42.89 40.85 15.80 24.22 29.29 72.26 28.51 47.03 

ระดับประเทศ 42.80 40.85 16.19 24.18 29.17 71.97 28.48 47.07 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที ่3 
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2553 

 
ผลทดสอบ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลีย่แยกตามกลุ่มสาระฯในการสอบ 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

คะแนนเฉลีย่ 42.00 43.45 13.35 25.18 29.28 72.60 28.41 50.38 

คะแนนสูงสุด 76.00 88.00 68.00 76.00 73.75 100.00 85.00 90.00 
คะแนนต า่สุด 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

13.32 16.97 9.76 11.26 12.09 17.55 16.02 16.89 

จ านวนผู้เข้าสอบ 755 755 755 755 755 755 755 755 
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สรุปการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ทีจ่บช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา  2553  

 

ประเภทของการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 217 162 379 49.09 
2.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจงัหวดัเดิม 47 15 62 8.03 
3.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในต่างจงัหวดั 13 7 20 2.59 
4.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม. 2 - 2 0.26 
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 129 61 190 24.61 
6.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน  38 23 61 7.90 
7. สถาบนัอ่ืนๆ 3 1 4 0.52 
รวมศึกษาต่อ 449 269 718 - 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 
อ่ืนๆ 

37 17 54 6.99 

รวม 486 286 772 100 
 

แผนภูมิแสดงสรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ ม.3  
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สรุปการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ทีจ่บช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา  2553 

 

ประเภทของการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1.  มหาวทิยาลยัของรัฐ 113 150 263 61.02 
2.  มหาวทิยาลยัเปิดของรัฐ 60 55 115 26.68 
3.  มหาวทิยาลยัของเอกชน 28 18 46 10.67 
4.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 2 - 2 0.46 
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน - - - - 
6.  สถาบนัพยาบาล - - - - 
7.  สถาบนัการพลศึกษา 3 1 4 0.92 
8.  สถาบนัต ารวจ 1 - 1 0.23 
9.  สถาบนัอ่ืนๆ - - - - 

รวมศึกษาต่อ 147 169 316 - 
ประกอบอาชีพ 1 - 1 0.23 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - - 

 

แผนภูมิแสดงสรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ ม.6 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัครแูละ
บคุลากร 
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บุคลากรโรงเรียนปทุมวไิล 
 

โรงเรียนปทุมวไิล  จดัเป็นโรงเรียนสหศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
จงัหวดัปทุมธานี 

   บุคลากรของโรงเรียน  มีดงัน้ี 
 จ านวนต าแหน่งขา้ราชการครู จ านวน     129   คน 
    ชาย จ านวน       40    คน 
    หญิง จ านวน      89  คน 
 พนกังานราชการ   จ านวน         0    คน  
 ครูอตัราจา้ง   จ านวน      20    คน 
              เจา้หนา้ที่พเิศษสารบรรณ  จ านวน        13   คน 
              ลูกจา้งประจ า   จ านวน        9    คน 

 

                            (ขอ้มูล ณ วนัที่ 24 พฤษภาคม  2554) 

แผนภูมแิสดงจ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวไล ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 57 

 

                                                                                       

ตารางแสดงจ านวนข้อมูลครู   ปีการศึกษา 2553 

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

 
รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ - - 1 - - - 1 -   1 
รองผอ.ช านาญการพเิศษ - - 2 - 1 - 3 -   3 
รองผอ.ช านาญการ - - - - - 1 - 1 1 
ครูช านาญการพเิศษ(คศ.3) - 1 2 4 1 8 6 10 16 
ครูช านาญการ(คศ.2) - - 1 4 18 51 19 55 74 
ครู (คศ.1) - - - 4 5 9 5 13 18 
ครูผูช่้วย - - 1 2 8 12 9 14 23 
ครูพเิศษ - -       20 
พนกังานราชการ - - - - - - - - - 

รวม          
                                                       *  ข้อมูล ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2554
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

ฝ่ายบริหาร 

1 นายกิจจา  ชูประเสริฐ  16789 ผอ.ร.ร. ค.ศ.4 เช่ียวชาญ 31 ม.ค. 2494 59 15 พ.ค. 2518 35 ค.ม. บริหารการศึกษา 
2 นายประสิทธ์ิ   สุวรรณประทีป 16800 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 26 ต.ค. 2498 55 12 พ.ค. 2521 32 ป.บณัฑิต บริหารการศึกษา 
3 นายประดบั  ปรีชานุกูล 16903 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 12 ก.ย. 2498 55 15 พ.ย. 2521 32 ค.ม. บริหารการศึกษา 
4 น.ส.สะสม  อู่ทอง 16801 รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 1 เม.ย. 2496 57 9 มิ.ย. 2521 32 ป.บณัฑิต บริหารการศึกษา 
5 นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์ 16802 รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 1 ต.ค. 2509 44 5 ก.ย. 2537 16 ค.ม. บริหารการศึกษา 
6 นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์ 15806 รอง ผอ. คศ.2 ช านาญการ 3 พ.ค. 2494 59 3 ม.ค. 2522 31 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7 นายสุรัชพงษ ์ พพิฒัรัตนะ 16857 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ต.ค. 2494 59 2 มิ.ย. 2520 33 วท.บ. จิตวทิยา 
8 นางสวนีย ์ พพิฒัรัตนะ 16891 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ก.พ. 2497 56 4 ม.ค. 2520 33 วท.บ. จิตวทิยา 
9 นางอจัฉรา  แรงกลา้ 16922 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ต.ค. 2502 51 22 พ.ค. 2523 30 ค.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
10 นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ 60153 ครู คศ.2 ช านาญการ 21 ก.ค. 2505 48 1 ก.ค. 2529 24 กศ.บ. การแนะแนว 
11 นางสรียา  วฒิุชาญ 127921 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 2495 58 2 ส.ค. 2519 34 อ.บ. ปรัชญา 
12 นายสุขเกษม บุญประกอบพร 4485 ครู ครูผูช่้วย - 27 ก.ย. 2527 26 10 ก.พ. 2553 - กศ.บ. จิตวทิยาการแนะแนว 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

13 นางประทุม  ลาภาอุตย ์ 16911 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ต.ค. 2499 54 15 พ.ค. 2521 32 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
14 นางสกุณา  ดีงาม 12811 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 มี.ค. 2497 56 15 พ.ค. 2521 32 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นางจุฑารส  โตสกุล 16913 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ต.ค. 2502 51 4 ม.ค. 2526 27 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
16 นางรสริน  แสงศิริ 16846 ครู คศ.2 ช านาญการ 27  ก.ย. 2502 51 17 ม.ค. 2526 27 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
17 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 35490 ครู คศ.2 ช านาญการ 20  ก.ย. 2508 45 14 ส.ค. 2532 21 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
18 นางศิริสุข  สุตนัติราษฏร์ 44348 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ก.ย. 2508 45 29 ก.ย. 2508 19 วท.บ. พชืไร่ 
19 นางตติพร  เล่ห์กล 7628 ครู คศ.1 - 20 เม.ย. 2519 34 26 ม.ค. 2546 7 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
20 น.ส.พนม  ทา้วทอง 70660 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ม.ค. 2512 41 10 ม.ค. 2512 18 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 
21 นายพรสวรรค ์ จนัทร์ยิม้ 237 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ธ.ค. 2510 42 16 พ.ค. 2537 16 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
22 นายวรากรณ์  เล่ห์กล 342 ครู คศ.1 - 17 ม.ค. 2520 33 21 ก.ย. 2550 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
23 น.ส.ผานิตย ์ ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 53069 ครู ครูผูช่้วย - 27 พ.ย. 2527 26 15 มิ.ย. 2552 1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
24 น.ส.วรรณิดา  ผาค  า 54391 ครู คศ.1 - 9 มิ.ย.  2521 32 30 มิ.ย. 2550 3 วท.ม. คณิตศาสตร์ 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (ต่อ) 

25 นางเบญจวรรณ  บุญอุ่น 1573 ครู คศ.1 - 9 เม.ย. 2518 35 8 ม.ค. 2542 11 ศศ.ม. หลกัสูตรและการสอน 
26 น.ส.ปนดัดา  ยรัูกคุณ 1580 ครู คศ.1 - 5 ม.ค. 2526 27 19 ต.ค. 2548 5 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
27 น.ส.กญัญากร  โปร่งใจ - ครู ครูผูช่้วย - 1 ธ.ค. 2515 37 - - คอ.ม. บริหารอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

28 นายเสริม  พงศท์อง 16828 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 มี.ค. 2494 59 17 พ.ค. 2517 36 ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
29 นางปทุมพร  พงศท์อง 16822 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2496 57 10 มิ.ย. 2517 36 กศ.บ. ภาษาไทย 
30 นางเรืองอุไร  อิศรางกูรฯ 16884 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 ส.ค. 2495 58 5 มิ.ย. 2517 36 ค.บ. ภาษาไทย 
31 นางเจียรนัย  สกุลปทุมทอง 16907 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ม.ค. 2525 56 11 พ.ค. 2525 28 ค.บ. ภาษาไทย 
32 นางสุนนัทา  สิทธิวงั 39107 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2499 54 22 พ.ค. 2521 32 ค.บ. ภาษาไทย 
33 นางพกัตร์ศิริ  พมิเสน 17160 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 พ.ย. 2500 53 2 มิ.ย. 2520 33 กศ.บ. ภาษาไทย 
34 นางเตือนจิตต ์ ศรีอนนัต ์ 16876 ครู คศ.2 ช านาญการ 2 มิ.ย. 2514 39 5 ก.ย. 2537 16 ค.บ. ภาษาไทย 
35 นางนนัทา  รังสีปัญญา 7570 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 30 พ.ย. 2497 56 22 มี.ค. 2522 31 ปร.ด. การบริหารการพฒันา 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

36 นางนฎัฐา  บวัอินทร์ 17427 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 พ.ย. 2499  54 15 พ.ค. 2521 32 กศ.บ. ภาษาไทย 
37 นางนพพร  ดอนทว้ม 2069 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 11 พ.ค. 2502 51 6 พ.ค. 2525 28 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
38 นางสาวสิริพร  ชูช่วย 132187 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 พ.ย. 2514 39 7 ต.ค. 2537 16 ศศ.ม. การจดัการงานสาธารณะ 
39 นายปิยะ  เทพกลาง 16889 ครู ครูผูช่้วย - 23  ต.ค. 2522 31 1 มิ.ย. 2553 - ศษ.บ. ภาษาไทย 
40 นางผาณิต  ขนนัไพร 17284 ครู ครูผูช่้วย - 18 มี.ค. 2513 40 9 มิ.ย. 2551 2 ค.บ. ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
41 นางธนาวลยั  อรัญญิก 109852 ครู คศ.2 ช านาญการ 8 พ.ย. 2503 50 8 พ.ย. 2503 28 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
42 นายวเิชียร  บวัอุไร 119841 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 พ.ค. 2503 50 24 พ.ค. 2503 27 กศ.บ. ฟิสิกส ์
43 นางปราโมทย ์ โห้ใย 16887 ครู คศ.2 ช านาญการ 2  ก.พ. 2495 58 2 ก.พ. 2495 35 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
44 นางกาญจนา   จนัทร์ธนพเิชษฐ์ 16873 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 มี.ค. 2501 52 12 พ.ค. 2523 30 กศ.บ. เคมี 
45 นางเรณู  เสาะแสวง 16850 ครู คศ.2 ช านาญการ 7 ก.ย. 2511 42 16 ก.พ. 2536 17 กศ.บ. ชีววทิยา 
46 นางนิสา  มากแกว้ 16840 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ธ.ค. 2506 47 23 มิ.ย. 2532 21 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
47 นางพทัน์นลิน  ติปยานนท ์ 3420 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 พ.ค. 2499 54 16 พ.ค. 2526 27 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
48 น.ส.พรรณิภา  กิจเอก 67114 ครู คศ.2 ช านาญการ 21 ก.ค. 2513 40 1 พ.ย. 2537 16 ค.ม. หลกัสูตรการสอน 
49 นายรังสิบูรณ์  กล่ินบ ารุง 16882 ครู คศ.2 ช านาญการ 30 เม.ย. 2502 51 30 เม.ย. 2502 29 รป.ม. รัฐศาสตร์ 
50 นางจนัทร์ทิมา  วงศช์ยัเพง็   16871 ครู คศ.1 - 24 ก.ย. 2524 29 21 พ.ค. 2550 3 วท.บ. ฟิสิกส ์
51 น.ส.ปิยะวจันา  โชคสถาพร 17310 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 ต.ค. 2506 47 16 พ.ย. 2536 18 กศ.บ. กายภาพ ชีวภาพ 
52 น.ส.สุจิตรา  สระกิจ 1532 ครู คศ.1 - 9 ก.ค. 2524 29 14 ต.ค. 2548 5 กศ.บ. เคมี 
53 นางนิชาภา  โกไศยกานนท ์ 16880 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ก.พ. 2510 43 13 ม.ค. 2535 18 กศ.บ. เคมี 
54 นายอุดม  ด่านอุด 273 ครู ครูผูช่้วย - 17 พ.ย. 2523 30 10 ก.พ. 2553 - ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
55 นายอนุพงษ ์ ศรีโสภา 67671 ครู ครูผูช่้วย - 14 ธ.ค. 2524 29 10 ก.พ. 2553 - กศ.ม. บริหารการศึกษา 
56 น.ส.พรจิต  ปักการะนา  5828 ครู ครูผูช่้วย - 9 ก.ค. 2526 27 15 มิ.ย. 2553 - ค.บ. ชีววทิยา 
57 น.ส.สุมนา  อ้ึงพลาชยั  ครู ครูผูช่้วย  30 มี.ค. 2527 26 24 พ.ค. 2554 - วท.บ. ฟิสิกส ์
58 น.ส.พริิยะภรณ์ อภิชาตยานนท ์  ครู ครูผูช่้วย - 24 พ.ค. 2528 25 24 พ.ค. 2554 - วท.บ. เคมี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
59 นางวชัรินทร์  เอมทรัพย ์ 16849 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 22  ธ.ค. 2495 58 17 พ.ค. 2516 37 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

60 น.ส.จิราพร  สุดคง 16859 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 28 พ.ค. 2499 54 15 พ.ค. 2521 32 ค.ม. บริหารการศึกษา 
61 นางวภิาพร  สุภาไตรย 17469 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 18 มี.ค. 2499 54 1 ก.ย. 2533 20 ศศ.บ ประวตัิศาสตร์ 
62 นางรัตนา  ทองอ่ิม 16872 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 มี.ค. 2495 58 1 ธ.ค. 2518 35 กศ.บ. ภาษาไทย 
63 น.ส.อนงคน์ารถ   วารินหอมหวล 76016 ครู คศ.2 ช านาญการ 11 ม.ค. 2497 56 16 พ.ค. 2521 32 กศ.บ. ประวตัิศาสตร์ 
64 น.ส.บงัอร  สุดยนิดี 16894 ครู คศ.2 ช านาญการ 26 ก.ค. 2499 54 2 มี.ค. 2520 33 กศ.บ. ภาษาไทย 
65 นายประสาน  รัตนไตรภพ 16830 ครู คศ.2 ช านาญการ 14 เม.ย. 2495 58 1 มิ.ย. 2524 29 ค.บ. สงัคมศึกษา 
66 น.ส.อรวรัชญ ์  แกว้ประสิทธ์ิ 16914 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ธ.ค. 2496 57 12 ธ.ค. 2517 36 กศ.บ. สงัคมศึกษา 
67 นางฉววีรรณ  จ าปาเกตกุล 969 ครู คศ.2 ช านาญการ 8 ส.ค. 2494 59 8 มิ.ย. 2520 33 กศ.บ. สงัคมศึกษา 
68 น.ส.บุบผา  ละเอียด 54342 ครู คศ.1 - 29  พ.ค. 2512 41 15 ก.พ. 2550 3 กศ.ม. ภาษาไทย 
69 นางนภาพร  เกาะทอง 2968 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ส.ค. 2505 49 13 ก.ค. 2538 16 ค.บ. สงัคมศึกษา 
70 นางพลอยพไิล  ทิพยศ์ิริ 2997 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 พ.ย. 2504 50 24 ก.ค. 2524 30 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
71 นายอภิชาติ  โพธิสิทธ์ิ 16821 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 เม.ย. 2503 50 8 พ.ค. 2524 30 ค.บ. สงัคมศึกษา 
72 นายธนวฒัน์  บวัรัตนกาญจน์ 53277 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 พ.ย. 2502 51 29 ธ.ค. 2535 18 ค.บ. สงัคมศึกษา 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

73 นายศิริชยั  ตนัติวานิชย ์ 4084 ครู ครูผูช่้วย - 13 เม.ย. 2509 43 1 ก.ค. 2552 - ค.บ. สงัคมศึกษา 
74 น.ส.ภาณี  วจีสัจจะ 4632 ครู ครูผูช่้วย - 17 มิ.ย. 2514 39 15 มิ.ย. 2553 - ค.บ. สงัคมศึกษา 
75 วา่ที่ ร.อ.ประอร  ผอ่งใส  ครู ครูผูช่้วย - 12 พ.ย. 2524 30 - - ศศ.บ. สงัคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

76 นางทองสุก  หตัถกิจ 16752 ครู คศ.2 ช านาญการ 9 มิ.ย. 2500 53 22 มิ.ย. 2521 32 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
77 นางอนงค ์ จ  านงวงษ ์ 16904 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 ธ.ค. 2494 59 1 มิ.ย. 2519 34 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
78 นางวนิดา  สุวรรณทรัพย ์ 19919 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ก.ค. 2494 59 21 เม.ย. 2518 35 ค.บ. บรรณารักษ ์
79 นางพสัณี  ชุ่มคุมสิน 16920 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 ธ.ค. 2502 51 19 พ.ค. 2523 30 ค.บ. เทคนิคการศึกษา 
80 นางลภสัรดา   จิรัฐติกาลกุลเวท 126791 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 ม.ค. 2513 40 9 ก.พ. 2538 16 กศ.บ. คหกรรม 
81 น.ส.ปราณี  เอ่ียมสะอาด 16867 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 พ.ค. 2499 54 22 พ.ค. 2521 32 กศ.บ. คหกรรม 
82 นางวไิล  กุยกานนท ์ 16892 ครู คศ.2 ช านาญการ 31 มี.ค. 2503 50 9 มี.ค. 2526 27 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
83 นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 16813 ครู คศ.2 ช านาญการ 5 ต.ค. 2511 42 24  ก.พ. 2535 18 ศษ.บ เทคโนโลยกีารศึกษา 
84 นายวชิาญ  กลบัใจ 16814 ครู คศ.2 ช านาญการ 20 ก.ค. 2505 48 9 ก.ค. 2529 24 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 
85 นายโสภณ  สุขสบาย 16877 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 เม.ย. 2504 49 14 ม.ค. 2534 19 ค.บ. ไฟฟ้า  
86 นายบุญยิง่  จนัทร์เกตุ 107781 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 เม.ย. 2498 55 22 ก.ย. 2529 24 - บริหารการศึกษา 
87 น.ส.สุกญัญา  ก่ิงรังกลาง 116997 ครู คศ.1 - 31 ส.ค. 2524 29 16 ธ.ค. 2547 6 กศ.ม. เทคโนโลยกีารศึกษา 
88 นางสมพร  แผว่จะโปะ 12932 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 ส.ค. 2508 45 20 ม.ค. 2530 23 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
89 วา่ที่ ร.ต.ศิริชยั  ฟักหอม 122965 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 ก.ค. 2498 55 8 ส.ค. 2531 22 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
90 นายศรายทุธ  พึ่งกนั 728 ครู ครูผูช่้วย - 29 เม.ย. 2527 26 15 มิ.ย. 2552 1 ค.บ. คอมพวิเตอร์ 
91 น.ส.ดวงนภา  บานช่ืน 54238 ครู ครูผูช่้วย - 26 ก.ค. 2518 35 1 ก.ย. 2552 1 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
92 นายสตกฤช  วชิิตพนัธ์ 56925 ครู คศ.1 - 17 ก.ย. 2522 31 3 พ.ย. 2546 6 ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
93 นายจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ 054(ส) ครู ครูผูช่้วย - 28 ก.ย. 2525 28 1 ธ.ค. 2552 1 MCA Computer Application 
94 นายมีชยั  ทพัธานี 3980 ครู คศ.2 ช านาญการ 12 ก.ย. 2522 31 9 ธ.ค. 2547 6 ปทส คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
95 น.ส.นลทั  ชึรัมย ์ 2464 ครู ครูผูช่้วย - 11 มิ.ย. 2522 31 29 มี.ค. 2553 - ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 
96 น.ส.วรรณภา  เอ่ียมสมบตัิ 5825 ครู ครูผูช่้วย - 15 ธ.ค. 2523 30 8 มี.ค. 2553 - ศศ.ม. สหวทิยาการฯ 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 

97 น.ส.สุพรรณษา  ครุฑเงิน 5546 ครู คศ.1 - 25 ต.ค. 2525 28 3 ม.ค. 2550 3 วท.บ. คอมพวิเตอร์ 
98 นายศราวธุ  ฤทธ์ิจอหอ  ครู ครูผูช่้วย - 16 ม.ค. 2527 27 4 ส.ค. 2552 1 ค.บ. คอมพวิเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
99 นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 17380 ครู คศ.2 ช านาญการ 6 ต.ค. 2499 54 21 พ.ค. 2522 31 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
100 นางอารีย ์ สุวรรณทศัน์ 16866 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 มิ.ย. 2495 58 1 พ.ค. 2515 38 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 
101 น.ส.สุพรรณี  มงคลปทุมรัตน์ 16893 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2499 54 3 ก.ย. 2522 31 ศศ.ม. การสอนภาษาฝร่ังเศส 
102 นางประภาพร  สนัติเทวกุล 16897 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 มิ.ย. 2498 55 15 พ.ค. 2521 32 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
103 นางสาลินี  เยน็ทรวง 82391 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 พ.ย. 2496 57 20 พ.ค. 2519 34 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
104 น.ส.นนัทพร  ข  าชยัภูมิ 2080 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 มี.ค. 2512 41 24 ต.ค. 2540 13 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
105 นางพมิพา  ใจยงค ์ 19843 ครู คศ.2 ช านาญการ 3 พ.ค. 2498 55 1 ก.พ.2520 33 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
106 นายพลรบ  พรายรักษา 16823 ครู คศ.1 - 9 ก.ค. 2520 33 14 พ.ค. 2544 9 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
107 น.ส.เพญ็ประภา  นาครักษ ์ 16923 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 มิ.ย. 2500 53 16 ก.ค. 2523 30 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
108 น.ส.ประนอม  พรมสุย้ 60059 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2502 51 30 ธ.ค. 2525 28 ศศ.ม. พฒันาสงัคม 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

109 นางเกศริน  ทองงาม 146 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ธ.ค. 2506 47 29 พ.ค. 2529 24 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 
108 นางชาลี  ทวปีะ 802 ครู คศ.2 ช านาญการ 5 ส.ค. 2511 42 22 มิ.ย. 2536 17 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
109 น.ส.สุพตัรา  รอดเพช็ร์  ครู ครูผูช่้วย - 16 มิ.ย. 2526 28  - ค.บ. ภาษาองักฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

110 นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 16749 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ส.ค. 2504 49 9 พ.ค. 2526 27 ค.บ. ศิลปะ 
111 นางสุนนัทา  รัศมี 16885 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 ก.ย. 2496 57 1 มิ.ย. 2519 34 ค.บ. ภาษาไทย 
112 นางทชัชา  วฒิุเขตต ์ 76152 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 มิ.ย. 2501 52 14 ก.ค. 2501 30 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
113 นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค ์ 16861 ครู คศ.2 ช านาญการ 7 ก.ค. 2514 39 15 ก.พ. 2538 15 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
114 น.ส.ปุณณัฐ  โปร่งสนัเทียะ 2438 ครู ครูผูช่้วย - 21 เม.ย. 2524 28 1 ก.ค. 2552 1 กศ.บ. ศิลปะ 
115 วา่ที่ ร.ต.ธเนศ  เรืองสุวรรณ 2150 ครู คศ.1 - 3 ม.ค. 2521 32 5 พ.ค. 2553 -  - ดนตรีสากล 
116 น.ส.วไิลวรรณ  ชูเชิด 16848 ครู ครูผูช่้วย - 21 เม.ย. 2528 25 1 มิ.ย. 2553 - ค.บ. นาฏศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
117 นายอธึก  ธงไชย 16851 ครู คศ.2 ช านาญการ 12 ก.พ. 2497 56 3 ก.ค. 2521 33 ค.บ. พลานามยั 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
 

ล าดับ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อาย ุ
วัน/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
118 นายอนุศกัด์ิ  การดี 16865 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ธ.ค. 2503 50 10 ธ.ค. 2503 28 กศ.บ. พลานามยั 
119 นายพรีะวฒัน์  รัตนวโิมกข ์ 16896 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ก.ย. 2500 53 7 ต.ค. 2525 28 กศ.บ. พลานามยั 
120 นายวรีะ  พานทอง 49621 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 20 ต.ค. 2498 55 16 พ.ค. 2521 32 กศ.บ. พลานามยั 
121 นางเกวลี  ศรีพรรณ์ 16834 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ต.ค. 2509 44 20 มิ.ย. 2534 19 ค.บ. สงัคมศึกษา 
122 นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 10232 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ต.ค. 2504 49 2 มิ.ย. 2524 29 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
123 นางชนกพรรณ  ช านาญวาด 15473 ครู คศ.2 ช านาญการ 3 ธ.ค. 2505 48 10 มิ.ย. 2529 24 ค.บ. พลศึกษา 
124 นายปกาศิต  คมคาย 54376 ครู ครูผูช่้วย - 8 มี.ค. 2525 28 15 มิ.ย. 2552 1 ค.บ. พลศึกษา 
125 นางสาววณีา  เหล่ากุล 109217 ครู ครูผูช่้วย - 31 ก.ค. 2509 44 15 มิ.ย. 2553 - วท.บ. การฝึกการจดัการกีฬา 
126 นายรังสรรค ์ พพิฒัน์ชลธี 17419 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 ธ.ค. 2510 43 - - ค.บ. พลศึกษา 
บรรณารักษ ์
127 นางสุกญัญา    เพิม่มี 2080 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ก.พ. 2508 45 16 ธ.ค. 2530 23 ค.บ. บรรณารักษ ์
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รางแสดงข้อมูลครูอตัราจ้าง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 น.ส.สิริมา  ถ่ินณรงค ์ 18 ธ.ค. 2529 24 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
2 น.ส.สุชาฎา  รถทอง 8 ก.ค. 2529 24 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3 น.ส.อจัฉราภรณ์  เกษตรรุ่งเรือง 28 ก.พ. 2521 31 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์ 
4 น.ส.รชฏพร  ตะวงค ์ 27 ต.ค. 2529 24 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
5 น.ส.รุจิราภา  พรสิงห์ 24 เม.ย.  2523 30 ปริญญาตรี เคมี วทิยาศาสตร์ 
6 น.ส.รุ่งนภา   ฉ ่ามาก 19 ม.ค. 2529 23 ปริญญาตรี สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา 
7 นายอดุลย ์ วนัทอง 27 เม.ย. 2529 24 ปริญญาตรี พลศึกษา พละ 
8 นายสยาม  พร้อมมูล 7 ธ.ค. 2524 29 ปริญญาตรี พลศึกษา พละ 
9 นายนครชยั  ศรีรัตน์ 5 ก.พ. 2523 30 ปริญญาตรี หตัถกรรม ศิลปะ 
10 นายโชคชยั  ไกรยศ 5 ม.ค. 2528 25 ปริญญาตรี ดนตรีสากล ดนตรีสากล 
11 นายนครินทร์  ซ่ือสตัย ์ 20 ต.ค. 2523 30 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ คอมพวิเตอร์ 
12 นายนราทิพย ์ แสงอาทิตย ์ 29 มิ.ย. 2526 27 ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 
13 น.ส.ประภาสิริ  คลา้ยคลึง 9 ต.ค. 2529 24 ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ 
14 น.ส.เพชรพร  ข  าเนียม 16 ม.ค. 2527 27 ปริญญาโท MBA ภาษาต่างประเทศ 
15 Mr.Peter Reginald Clayton 7 ต.ค. 1958 51 ปริญญาตรี - ภาษาต่างประเทศ 
16 Miss.Doreen  Clca  ac 20 ม.ค. 2528 24 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงข้อมูลครูอตัราจ้าง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

17 Mr.Chingakham Dinachandra 
Singh 

1 มี.ค. 1972 37 ปริญญาตรี Post graduate 
Diploma in teaching 

and Education 
Management 

ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงข้อมูลเจ้าหน้าทีอ่ตัราจ้าง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก งานที่ปฏิบัติ 

1 น.ส.สมคิด  โพธ์ิจนัทร์ 17 ม.ค. 2526 27 ปริญญาตรี บรรณารักษ ์ เจา้หนา้ที่หอ้งธุรการ 
2 น.ส.ยพุาพร  บรรดาศกัด์ิ 23  ก.ย.  2524 29 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งศูนยส่ื์อฯ 
3 น.ส.สุรีย ์ ดอกกะถิน 15 มิ.ย. 2531 22 ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ เจา้หนา้ที่หอ้งวชิาการ 
4 น.ส.สาวติตรี  เฉลียว 1 ม.ค. 2529 24 ปริญญาตรี สถิติประยกุต ์ เจา้หนา้ที่หอ้งทะเบียนฯ 
5 น.ส.ดวงพร  คุณอุย 22 มี.ค.  2519 34 ปริญญาตรี พชืศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งสหกรณ์ 
6 น.ส.ชนากานต ์ ลาภเสถียร 24 มี.ค. 2528 24 ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ เจา้หนา้ที่พสัดุ 
7 นายธนบตัร  จีบสุวรรณ 28 ก.ย. 2525 27 ม.6 องักฤษ - สงัคมฯ เจา้หนา้ที่ศาลาวชิชาลยั 
8 น.ส.บุญญาพร  ดีฤทธ์ิ 14 ส.ค. 2527 26 ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน SIB 
9 น.ส.วนาลี  ช่ืนอารมณ์ 29 ก.ค. 2530 22 ปริญญาตรี บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์
10 น.ส.ดวงหทยั  ดอกแยม้ 2 ม.ค. 2510 42 ม.6 - เจา้หนา้ที่หอ้งสมุด 
11 นางเบญญาภา  พรหมเกิด 21 เม.ย. 2510 42 ม.6 - เจา้หนา้ที่หอ้งสมุด 
12 นางสุมาลี  หนองเหล็ก 20 มี.ค. 2518 34 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เจา้หนา้ที่หอ้งพยาบาล 
13 นายสม  ชยัศรี 28 ก.พ. 2515 37 ปวช. ช่างกลโรงงาน พนกังานขบัรถ 
14 นางยพุนิ  จิรัฐติกาล 9 ส.ค. 2510 42 ป.6 - แม่บา้นหอ้งสมุด 
15 นางชอ้ย  ยิม้แยม้ 25 ต.ค. 2488 64 ป.4 - แม่บา้นหอ้งธุรการ 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ เลขที่ต าแหน่ง วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที ่

1 นายทอง  เนินกร่าง 2148 21 ต.ค. 2505 48 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบัรถ 
2 นายจรัล  ศิลา 2145 20 ก.ย. 2494 59 ป.4 ลูกจา้งประจ า ช่างระบบน ้ า 
3 นายจ ารัส  อมัระปาล 2154 28 ก.พ. 2492 60 ป.4 ลูกจา้งประจ า บริการอดัส าเนา 
4 นายสวาท  เฉลียว 2147 6 มี.ค. 2494 59 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
5 นางธงชยั  ศรีดอกจนัทร์ 2151 1 ม.ค.2494 59 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
6 นายอญัชนั  โนรี 2156 17 ม.ค. 2499 54 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
7 นายธงทอง  บุญพยอม 2159 4 ม.ค. 2501 52 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบั

รถยนต ์
8 นางสุพฒั  บวับาน 2150 23 พ.ค. 2516 37 ปริญญาตรี ลูกจา้งประจ า พนกังานเก็บ

เอกสาร 

 
 
 
 
 



ห น้ า  | 73 

 

                                                                                       

 
ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที ่
1 นางวนัเพญ็  พวงงาม 9 ก.ย. 2503 50 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
2 นางสมถวลิ  ความคุน้เคย 19 พ.ค. 2505 48 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
3 นางมนสั  ขนัทีทา้ว 30 มี.ค. 2510 43 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
4 น.ส.สงัเวยีน  แกว้ค  า 23 พ.ค. 2502 51 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
5 น.ส.เกษร  ป้อมสาหร่าย 21 มิ.ย. 2516 37 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
6 นางชวน  ปัทมะนาวนิ 18 เม.ย. 2499 55 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
7 น.ส.วสิา  บุตรงาม 11  พ.ค. 2530 24 ม.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
8 นางพร  ล าปอง 2 ก.พ. 2501 53 ป.4 แม่บา้น งานรกัษาความสะอาด 
9 นายทองอยู ่ ยิม้แยม้ - - - - เจา้หนา้หอ้งเกษตร 
10 นายบุญยงั  ยิม้แยม้ - - - - หอประชุม 
11 นายประเสริฐ  โชติไสว   - - - - ช่างไฟฟ้า 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2553 
ล าดับ ช่ือ-สกลุ วันเดือนปีเกิด อาย ุ วุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที ่

1 นางประทวน  ทองเพชร 16 เม.ย. 2511 41 ม.3 แม่บา้น งานโภชนาการ 
2 นางสาวจอย  ทองดี 4 ส.ค. 2528 24 ป.ตรี (พม่า) แม่บา้น งานโภชนาการ 
3 นางสาวบุญมา  แสงเงิน 5 ก.ค. 2515 37 ม.3 แม่บา้น งานโภชนาการ 
4 นางปริฉตัร  สายทอง 12 พ.ย. 2512 41 ป.6 แม่บา้น งานโภชนาการ 
5 นางสาวรัศมยั  มุกดาวงค ์ 2 มี.ค. 2531 22 ป.6 แม่บา้น งานโภชนาการ 
6 นางสมฤทยั  รักสูงเนิน 4 ส.ค. 2513 41 ป.6 แม่บา้น งานโภชนาการ 
7 น.ส. วราพร  บุญรอด 23 ม.ค. 2535 19 ม.3 แม่บา้น งานโภชนาการ 
8 น.ส. นิด 19 ก.ย. 2530 22 - แม่บา้น งานโภชนาการ 
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ตารางแสดงบุคลากรทีเ่ป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/ระดบั  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน ช่ือ - สกลุ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายเสริม   พงศท์อง 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางประทุม  ลาภาอุตย ์
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นางธนาวลยั  อรัญญิก 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นางวชัรินทร์  เอมทรัพย ์
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอธึก   ธงไชย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นางทองสุก  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นางกาญจนา  จนัธนพเิชษฐ์ 
หวัหนา้งานแนะแนว นายสุรัชพงษ ์ พพิฒัรัตนะ 
หวัหนา้งานหอ้งสมุด นางสุกญัญา  เพิม่มี 
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 นางรสริน  แสงศิริ 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 
หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6 นางลภสัรดา  สีลเตโชกุล 
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ขอ้มลู 
งบประมาณ 
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งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2553 

 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน  680  คน (ตามแผน) 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จ  านวน  845  คน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  จ  านวน  831  คน 
  รวม               2,356  คน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  จ  านวน  430  คน (ตามแผน) 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  จ  านวน  473  คน 

 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน  438  คน 

  รวม                  1,341  คน 

 การค านวณงบประมาณ (เงนิอดุหนุนรายหัว) 
       งบประมาณที่ได้จากเงินอุดหนุนรายหัว (ประมาณเป็นรายปีการศึกษา) 
           จ านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้  2,356  3,500     =     8,246,000   บาท 
 จ านวนเงินอุดหนุน ม.ปลาย  1,341   3,800  =    5,095,800  บาท 
  รวมทั้งส้ินประมาณ                               13,341,800   บาท  

 

 การค านวณค่าสาธารณูปโภค 
       ค่าสาธารณูปโภค 

       (จ  านวนเงิน  =  จ  านวนนกัเรียน ม.ตน้  112 + จ านวนนกัเรียน ม.ปลาย  132 ) 
           จ านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้  2,356  224     =         527,744   บาท 
 จ านวนเงินอุดหนุน ม.ปลาย  1,341    264  =       354,024  บาท 
  รวมทั้งส้ินประมาณ                                  881,768   บาท  
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  การจดัสรรงบประมาณ 
1. งบประมาณทั้งส้ิน  13,341,800  บาท  จดัสรร  10,000  บาท  (+3,000,000)      

        จัดเป็นงบที่จ าเป็นและใช้ร่วมกนัได้แก่ 

 1)  งบส ารองจ่าย 10%  เป็นเงิน    1,000,000    บาท 

 2)  งบสาธารณูปโภค           881,768    บาท 

             3)  งบกระดาษและอุปกรณ์         800,000    บาท 

             4)  งบพฒันาบุคลากร                         150,000   บาท 

              5)  งบกลาง  10%  เป็นเงิน                            1,000,000  บาท 

              6)  งบน ้ ามนัฯและอะไหล่ยานพาหนะ            1,000,000  บาท 

              7)  งบถ่ายเอกสาร                                                100,000  บาท 

              8)  งบค่าหมึก กระดาษไขและซ่อมเคร่ือง Copy  Print      600,000  บาท  

              9)  งบจา้งครูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา (5 อตัรา)                     500,000  บาท 

             10)  งบวารสาร  คู่มือนกัเรียนแข่งขนัศิลปหตัถกรรม                 505,032  บาท 

                                          รวม              6,536,800  บาท 

                                                                                 เหลือสุทธิ            3,500,000  บาท 

2. จดัสรรงบประมาณ  3,500,000  บาท  ในอตัราส่วนวชิาการ : บริหารทัว่ไป  =  65:35 

              1)  งบวชิาการ  65%        เป็นเงิน                                         2,580,000  บาท 

              2)  งบบริหารทัว่ไป  35%  เป็นเงิน    1,225,000  บาท  

3. งบบริหารทัว่ไป  1,225,000  จดัสรรใหฝ่้ายต่าง ๆ  

               1)  ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร      200,000   บาท 

               2)  ฝ่ายกิจการนกัเรียน        200,000   บาท 

               3)  ฝ่ายอ านวยการและแผนงาน                                               200,000   บาท 

           4)  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่                                             300,000  บาท 

               5)  งานโรงเรียนกบัชุมชนและประชาสัมพนัธ ์                   80,000  บาท 

               6)  งานโสตฯ                                                        200,000  บาท 

               7)  งานอนามยัโรงเรียน                                              90,000  บาท 

                                                                                                      รวม  1,225,000  บาท 
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4.  งบวชิาการ 2,275,000 + 305,000 บาท จดัสรรใหส้ านกังานวชิาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

            1)  ส านกังานวชิาการ (รวมหอ้งรีซอร์ท)    500,000   บาท 

            2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                            150,000  บาท 

            3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     150,000   บาท 

            4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                        300,000  บาท 

            5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     150,000  บาท 

            6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                  180,000  บาท 

           7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี             300,000   บาท 

           8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                150,000   บาท 

           9)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                         300,000  บาท 

         10)  งานทะเบียน-วดัผล                                                              150,000  บาท 

         11)  งานแนะแนว                                                                          20,000  บาท 

        12)  งานหอ้งสมุด                                                                         200,000  บาท 

        13)  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                       20,000  บาท 

        14)  งานศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี                                                  100,000  บาท 

                               รวม                          2,580,000  บาท  (เกิน 305,000) 

5. ค านวณงบประมาณกิจกรรม (เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ) 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน  680  440  =  299,200   บาท 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จ  านวน  845  440   =  371,800  บาท 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  จ  านวน  831  440  =  365,640   บาท   

  รวม  1,036,640   บาท 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  จ  านวน  430  475  =  204,250   บาท 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  จ  านวน  473  440  =  299,200   บาท 
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สถติิการรับ/ส่ง  หนังสือราชการโรงเรียนปทุมวไิล 

ปี พ.ศ. เดือน หนังสือเข้า 
(ฉบับ) 

หนังสือออก 
(ฉบับ) 

บันทึกข้อความ 
(ฉบับ) 

ค าส่ัง 

2553 มกราคม 386 139 179 21 
 กุมภาพนัธ ์ 449 164 194 18 
 มีนาคม 392 152 167 22 
 เมษายน 137 98 104 19 
 พฤษภาคม 477 163 172 18 
 มิถุนายน 452 154 177 23 
 กรกฏาคม 375 98 186 21 
 สิงหาคม 358 154 157 23 
 กนัยายน 381 161 144 22 
 ตุลาคม 293 116 132 23 
 พฤศจิกายน 247 164 166 24 
 ธนัวาคม 327 176 130 21 

รวม 4,274 1,739 1,908 255 
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ขอ้มลูหอ้งสมดุ 
กบัการรูส้ารสนเทศ 
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สถิติการยมืหนังสือห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

 

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

จ านวนเล่ม 3,442 4,859 4,914 4,231 4,430 3,217 25,093 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

 . .   . .  . .  . .  . .  . .

          

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 83 

 

                                                                                       

สถิติการยมืหนังสือห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 

 

เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

จ านวนเล่ม 4,711 5,237 6,224 6,592 2,176 24,940 
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สถิติการใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

 

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

บริการสืบคน้และ
เรียกใชส้ารสนเทศ 

4,902 5,360 5,400 5,621 5,633 3,442 30,358 

หอ้งเอนกประสงค ์
(บริการครู) 

2,487 2,958 3,107 3,598 3,625 2,860 18,635 

บริการข่าวสาร
ทนัสมยั 

1,472 2,308 2,456 2,391 1,813 1,034 11,474 

บริการทดสอบเชาว์
ปัญญา 

- - - - - - - 

บริการฉาย
ภาพยนตร์ 

4,966 5,967 5,842 6,323 6,591 5,326 35,015 

*** หมายเหตุ หอ้งบริการทดสอบเชาวปั์ญญางดเปิดใหบ้ริการ เน่ืองจากปิดปรับปรุงระบบ 
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สถิติการใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 

 

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

บริการสืบค้นและ
เรียกใช้สารสนเทศ 

5,685 5,896 6,442 4,320 2,740 25,083 

ห้องเอนกประสงค์ 
(บริการครู) 

3,681 3,844 4,402 4,758 2,446 19,131 

บริการข่าวสาร
ทันสมัย 

2,487 2,671 3,226 2,146 1,587 12,117 

บริการทดสอบเชาว์
ปัญญา 

- - - - - - 

บริการฉาย
ภาพยนตร์ 

6,882 6,890 6,542 5,411 3,765 29,490 

                                        *** หมายเหตุ ห้องบริการทดสอบเชาวปั์ญญางดเปิดให้บริการ เน่ืองจากปิดปรับปรุงระบบ 
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ขอ้มลูตรวจสุขภาพครู
และนกัเรียน 
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รายการตรวจสุขภาพครูประจ าปี  2553 

 

1.  ตรวจวดัความดนั  (Blood  Pressure) 
2.  ตรวจร่างกายโดยแพทย ์ (Physical  Examination) 
3.  ตรวจเอ็กเซเรยท์รวงอก  (Chest X-ray) 
4.  ตรวจการท างานของไต  (BUN) 
5.  ตรวจการท างานของไต  (Creatinine) 
6.  ตรวจระดบัไขมนัในเลือด  (Cholesterol) 
7.  ตรวจการท างานของตบั  (SGOT) 
8.  ตรวจการท างานของตบั  (SGPT) 



ห น้ า  | 88 

 

                                                                                       

สรุปผลการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวไิล 
ณ วนัที่   19-20  มกราคม  พ.ศ.  2553 

รายช่ือครูบุคลากรผู้ทีเ่ข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน   24   คน 
ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน   24  คน 

      รายการตรวจ ปกติ ผดิปกติ รวมทั้งหมด ไม่ได้เข้ารับการตรวจ ยอดรวม 
ผลตรวจวดัความดนั  (Blood Pressure) 22 2 24 0 24 
ผลตรวจร่างกายโดยแพทย ์ (Physical Examination) 23 1 24 0 24 
ผลตรวจเอก็ซเรยท์รวงอก  (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 
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แผนภูมแิสดงจ านวนครูและบุคลากรผู้ทีไ่ด้รับการตรวจ 
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สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยรวม 

โรงเรียนปทุมวไิล   ปีการศึกษา  2553 

 
                  

ช้ัน 
นักเรียนที่
ลงทะเบียน 

ตรวจร่างกาย ตรวจทนัตกรรม ตรวจสายตา ตรวจเอก็ซเรย์ทรวงอก ตรวจการได้ยนิ 
ตรวจ
กรุ๊ป
เลอืด 

รับการ
ตรวจ 

ปกต ิ
พบ
โรค/
อาการ 

รับการ
ตรวจ 

ปกต ิ ผดิปกต ิ
รับ
การ
ตรวจ 

ปกต ิ ผดิปกต ิ
รับการ
ตรวจ 

ปกต ิ ผดิปกต ิ
รับการ
ตรวจ 

ปกต ิ
ผดิปก
ต ิ

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 
3,34

0 
128 3,455 

2,97
6 

479 3,315 
3,31

3 
2 3,468 

3,45
8 

10 3,443 
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สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยรวม 

ปีการศึกษา  2552 

     รายการตรวจ นักเรียนทีล่งทะเบียน รับการตรวจ 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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สรุปอัตราภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยรวม 

 ปีการศึกษา  2553 

น า้หนักตามเกณฑ์อายุ ชาย    (คน) หญงิ    (คน) รวม     (คน) ภาวะโภชนาการ   (%) ความครอบคลุม    (%) 

 - 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 านวนนักเรียนที ่ช่ัง นน./วดัส่วนสูง 2046 1421 3467 
 

99.57 

 จ านวนนักเรียนทีข้่อมูลไม่ครบ 10 5 15 
 

0.43 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482 
 

100.00 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ชาย     (คน) หญงิ       (คน) รวม     (คน) ภาวะโภชนาการ    (%) ความครอบคลุม      (%) 

 - 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 านวนนักเรียนที ่ช่ัง นน./วดัส่วนสูง 2047 1421 3468 

 
99.60 

 จ านวนนกัเรียนท่ีขอ้มลูไม่ครบ 9 5 14 
 

0.40 

 จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482 
 

100.00 
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      น า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ชาย         (คน) หญิง         (คน) รวม         (คน) ภาวะโภชนาการ          (%) ความครอบคลุม           (%) 

 - 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 านวนนกัเรียนท่ี ชัง่ นน./วดัส่วนสูง 2053 1425 3478 
 

99.89 

 จ านวนนกัเรียนท่ีขอ้มลูไม่ครบ 3 1 4 
 

0.11 

 จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 2056 1426 3482 
 

100.00 
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กราฟแสดงภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยรวม 
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ขอ้มลูงานโภชนาการ 
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ตารางแสดงจ านวนร้านค้าภายในโรงเรียนปทุมวไิล 

ล าดับที ่ ประเภทร้านค้า จ านวน (ร้าน) 
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 

 

แผนภูมิแสดงร้านค้าในโรงเรียนปทุมวิไล 
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คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
นายกิจจา  ชูประเสริฐ  ผูอ้  านายการช านาญการพเิศษ 
นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายประดบั  ปรีชานุกูล  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร 
นางสาวธปารยเ์อ้ือ  มณีสุวรรณ์     รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 
คณะที่ปรึกษา  
นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร  
นางจนัทร์จิรา  พงษชู์  
นางสาวพนม  ทา้วทอง   
 
คณะผู้จัดท า 
นางตติพร  เล่ห์กล  หวัหนา้งานสารสนเทศ 
นางสาวปนดัดา  ยรัูกคุณ  กรรมการ 
นายปิยะ   เทพกลาง  กรรมการ 
นายศราวธุ  ฤทธ์ิจอหอ   กรรมการ 
นางเบญจวรรณ มณีนิล  กรรมการและเลขานุการ 
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