
 

    ÊÒÃÊ¹à·È ÊÒÃÊ¹à·È 25552555 

âÃ§àÃÕÂ¹»·ØÁÇÔäÅâÃ§àÃÕÂ¹»·ØÁÇÔäÅ  
µíÒºÅºÒ§»ÃÍ¡   ÍíÒàÀÍàÁ×Í§   ¨Ñ§ËÇÑ́ »·ØÁ¸Ò¹Õ 

ÊÑ§¡Ñ́ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒà¢µ 4 

www.pw.ac.th      â·Ã  02-5816773  â·ÃÊÒÃ  02-5817266 

 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

โรงเรียนปทุมวไิล 

 

 

สัญลกัษณ์โรงเรียน  เป็นรูปดอกบวับาน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปทุมธานี   
และมีเปลวไฟเปล่งแสงรัศมีอยูเ่หนือดอกบวั  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ก้านบัว  หมายถึง   ครูอาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ตลอดจนผูมี้อุปการคุณ 
ใบบัว    หมายถึง   มนัสมอง  ความสดช่ืน 
ดอกบัว  หมายถึง   ผลผลิต ไดแ้ก่  ตวันกัเรียน     
อกัษรย่อ          ป.ว. 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  บวัสัตตบงกช 
สีประจ าโรงเรียน  เขียว - ชมพู 
   สีเขียว    เป็นสีของกา้นและใบบวั 
   สีชมพู      เป็นสีของดอกบวัท่ีพน้น ้า 
วนัคล้ายวนัก่อตั้งโรงเรียน 6  กุมภาพนัธ์  ของทุกปี 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธศรีปทุมอุดมธาดา 
คติพจน์   อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ  พึงรีบกระท าความดีเถิด 
ปรัชญา   การศึกษา คือ การพฒันา (Education  is  Development) 
ผู้ให้ก าเนิดโรงเรียน     พระครูอุตฺตโมรุวงศธ์าดา  เจา้อาวาสวดัส าแล   จงัหวดัปทุมธานี   
ทีต่ั้ง    63/4  ถนนปทุมสัมพนัธ์   ต าบลบางปรอก  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 12000 
           โทรศพัท ์  02-581-6773  , 02-581-6712 
เน้ือทีข่องโรงเรียน  34  ไร่  3  งาน  36  ตารางวา 
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วสัิยทัศน์ของโรงเรียนปทุมวไิล 
 

โรงเรียนท่ีเขม้แขง็ระบบบริหาร  วชิาการสู่ระดบัสากล  น่ายลส่ิงแวดลอ้ม   
เพียบพร้อมคุณธรรม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พนัธกจิ 

 
1. พฒันาระบบบริหารและการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลง และระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2. พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนและการบริหารใหท้นัสมยั 
4. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงามน่าเรียนน่าอยูแ่ละมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
5. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัในคุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 

 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร จดัการท่ีเขม้แขง็ระดบัผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ มีความคล่องตวั 
คลอบคลุมภารกิจงานทุกดา้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากร       ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และแหล่งเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่มาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอยา่งเพียงพอ สามารถใหบ้ริการผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  น่าเรียน น่าอยู ่และเป็นแบบอยา่ง

ของชุมชน 
5. ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ  มีคุณธรรมน าความรู้ และตระหนกัรู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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นโยบายโรงเรียนปทุมวไิล 
ปีการศึกษา  2555 

 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา  ผูน้  าการเปล่ียนแปลงการมี  
     ส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2.  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  พฒันาทกัษะชีวติและเสริมสร้าง 
     ภูมิคุม้กนัทางจิตให้แก่นกัเรียน  โดยปลูกจิตใตส้ านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนั 
     และแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยโครงการ To Be Number One 
3.  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพระดบัสากล  นกัเรียนไดเ้รียนเตม็ศกัยภาพ เสมอภาคและเท่า 
     เทียมกนั  และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและรู้จกัประกอบ 
     สัมมาชีพ 
6.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
     โรงเรียน 
8.  พฒันาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัเพียงพอและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
9.  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสม เอ้ือต่อการจดัการ 
     เรียนการสอน 
10.  ส่งเสริมใหค้รูและบุคคลกรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
       อยา่งมืออาชีพและมีวทิยฐานะสูงข้ึน 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนปทุมวไิล 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ปีพทุธศักราช 
1.  นายจ้ี  รักบา้นเกิด ครูใหญ่ 2465-2466 
2.  นายชิต   ช่วงสุคนธ์ ครูใหญ่ 2466-2470 
3.  นายหลี  ศุกรีเขต ครูใหญ่ 2470-2473 
4.  วา่ท่ีรองอ 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.  วา่ท่ี ร้อยตรีมานิตย ์ ป้อมสุข ผูอ้  านวยการ 2526-2535 
13.  นายเจริญ  สุขเกษม ผูอ้  านวยการ 2535-2537 
14.  นายววิฒัน์  พวงมะลิต ผูอ้  านวยการระดบั 8 2537-2539 
15.  นายอุดม  ปัญญา ผูอ้  านวยการระดบั 8 2539-2541 
16.  นายคณิต ภิรมยไ์กรภกัด์ิ ผูอ้  านวยการระดบั 8 2541-2544 
17.  นายค านึง   นกแกว้ ผูอ้  านวยการระดบั 8 2544-2545 
18. นายกิจจา  ชูประเสริฐ ผูอ้  านวยการวทิยฐานะ

เช่ียวชาญ 
2546-2554 

19. นายวรีพงษ ์ คลอ้ยดี ผูอ้  านวยการระดบั 8 2554-ปัจจุบนั 
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โครงสร้างการบริหาร 

 โรงเรียนปทุมวไิลไดแ้บ่งโครงสร้างบริหารจดัการแบ่งเป็น 4 ฝ่าย 2 งาน ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีรพงษ ์ คลอ้ยดี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นางสาวธปารยเ์อ้ือ  มณีสุวรรณ์ 
รองฯ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นายประดบั  ปรีชานุกูล 
รองฯ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนันต ์
รองฯ ฝ่ายวชิาการ 

นายประสิทธ์ิ สุวรรณประทีป 
รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

นางสาวกญัญกร  โปร่งใจ 
ฝ่ายโรงเรียนและชุมชน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทุมวไิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผูป้กครองและครูฯ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 

มูลนิธิพระครูอุตตโมรุวงศธ์าดา/ 

มูลนิธิสุวรรณประไพ 

สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนปทุมวไิล คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

รองผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

รองผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

และงานบุคคล 

รองผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ

งานบุคคล 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

งานส านกังาน งานธุรการ 

สารบรรณกลุ่มงาน 

งานพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

งานนิเทศและส่งเสริมการสอน 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

งานวดัผลประเมินผลและ

ทะเบียนวดัผล 

งานพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

งานหอ้งสมุดโรงเรียนและ   

แหล่งเรียนรู้ 

งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

งานวิจยัและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

งานทะเบียนนกัเรียน 

งานระบบประกนัคุณภาพ 

งานส านกังาน งานธุรการ 

สารบรรณโรงเรียน 

งานการเงินการบญัชี 

งานบริหารสินทรัพยแ์ละพสัดุ 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังาน 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

งานระบบสารสนเทศและ 

ขอ้มูลโรงเรียน 

งานระบบควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน 

งานยานพาหนะ 

งานจดัอตัราก าลงัครูและบุคลากร 

งานทะเบียนประวติัและเคร่ืองราช 

งานส านกังาน งานธุรการ 

สารบรรณกลุ่มงาน 

งานวินยัและการรักษาวินยั 

งานป้องกนัดา้นสวสัดิภาพ

และความปลอดภยัในโรงเรียน 

งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

งานรณรงคแ์ละป้องกนัสาร

เสพติดในสถานศึกษา 

งานธนาคารโรงเรียน 

งานส่งเสริมวินยัและคุณธรรม

จริยธรรมนกัเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

งานส านกังาน งานธุรการ 

สารบรรณกลุ่มงาน 

งานบริหารและพฒันาองคก์ร 

งานประชาสมัพนัธ์และ

สมัพนัธ์ชุมชน 

งานประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 

งานกิจการสหกรณ์โรงเรียน 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามยั

โรงเรียน 

งานบริหารและบริการดา้น

อาคารสถานท่ี 

งานสวสัดิการนกัเรียนและครู 

งานโสตทศันูปกรณ์ 

งานโภชนาการ 
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ความเป็นมา (ประวตัิโรงเรียน  /สถานทีต่ั้ง/พืน้ทีข่องโรงเรียน) 

 

                โรงเรียนปทุมวิไล     ท่ีตั้ง  63/4  ถนนปทุมสัมพนัธ์  ต าบลบางปรอก   อ าเภอเมืองปทุมธานี   จงัหวดั

ปทุมธานี    รหัสไปรษณีย์ 12000    โทรศัพท์  02–5816773 , 02–5817266  โทรสาร  02–5816712       website  

http://www.pw.ac.th  E-mail  pathumwilai_pw@hotmail.com  สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า

มธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)   

        เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

    โรงเรียนปทุมวิไล เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวดัส าแล   ต าบลบ้านกระแชง   อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ปทุมธานี  เดิมเป็นส านกัเรียน ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และลูกหลานชาวบา้นในละแวกใกลเ้คียงมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2441 โดยท่านพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) เจา้อาวาสวดัส าแล ไดริ้เร่ิมให้มีการจดัสอนหนงัสือ
เป็นชั้นเรียน โดยท่านเป็นผูส้อนเอง 

    ปี  พ.ศ. 2441  พระศาสนโสภณ (วดัราชประดิษฐ์) ไดม้าตรวจกิจการสงฆข์องวดัส าแล และได้
จดัระเบียบการสอนหนงัสือของสงฆ ์ศิษยว์ดั และสามเณรเสียใหม่เป็นท่ีเดียวกนับนศาลาการเปรียญ และ
ให้รับบุตรหลานใกลเ้คียงมาเรียนด้วย โดยมีพระภิกษุท่ีมีความรู้เป็นผูส้อนกบัพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา 
(ศุข) เจา้อาวาสวดัส าแลเป็นผูค้วบคุมดูแล นบัวา่เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นคร้ังแรก ยงัคงใช้ช่ือ
โรงเรียนวดัส าแล เช่นเดิม 

    ปี พ.ศ. 2454  ไดโ้อนโรงเรียนวดัส าแลไปข้ึนกบักระทรวงธรรมการ และแต่งตั้ง 
พระครูอุตตฺโมรุวงศธ์าดา (ศุข) เจา้คณะอ าเภอสามโคกเป็นผูอุ้ปการะโรงเรียน 

    ปี พ.ศ. 2455  พระครูอุตตฺโมรุวงศธ์าดา (ศุข) ไดบ้อกบุญชกัชวนขา้ราชการ ครู ชาวบา้น ร่วมกนั
บริจาคทรัพยส์ร้างอาคารเรียนข้ึนเป็นการเฉพาะไดเ้งินบริจาค  810  บาทและใช้อุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วน
เป็นของวดั  หลังคามุงจาก สามารถเรียนได้ 200 คน สร้างเสร็จแล้วได้เรียนเชิญเจ้าพระยาพระเสด็จ             
สุเรนทราธิบดี (มล.ป่ิน  มาลากุล) ไดม้าท าพิธีเปิดเป็นปฐมมงคล เม่ือ พ.ศ.2457  จึงนบัเป็นอาคารเรียนตน้
ก าเนิดของโรงเรียนปทุมวิไล รับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ส่วนช่ือโรงเรียนยงัใช้ช่ือ โรงเรียนวดัส าแล 
เหมือนเดิม 
      ปี พ.ศ. 2463  อาคารเรียนท่ีสร้างไวไ้ดท้รุดโทรมอยา่งมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได ้จึงตอ้งยา้ย
นกัเรียนไปเรียนท่ีศาลาการเปรียญอีกคร้ัง พระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา ไดห้ารือผูเ้ก่ียวขอ้งและตกลงสร้าง
อาคารของโรงเรียนให้ถาวรยิ่งข้ึน  จึงไดร้วบรวมเงินบริจาคและเงินท่ีกระทรวงธรรมการให้มา จึงไดเ้ร่ิม
สร้างอาคารเรียนทรงสูง 2 ชั้น กวา้ง 9 x 12  เมตร หลงัคามุงกระเบ้ือง มีหนา้มุขกลางยืน่ออกมาดา้นหนา้  
จนใกล้ เส ร็จแล้วได้ถูกพายุห มุนพัด เอาตัวอาคารพังลงทั้ งหมด เม่ื อว ัน ท่ี  4  กรกฎาคม  2465                       
ท่านพระครูอุตตฺโมรุวงศธ์าดา ไดบ้อกบุญพอ่คา้ ประชาชน จดัการเทศนาเพื่อหาเงินมาเพิ่มเติม อีกทั้งไดรั้บ

http://www.pw.ac.th/
mailto:pathumwilai_pw@hotmail.com
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บริจาคจาก    คุณช่ืน  ศรียาภัย ชาวชุมพรได้บริจาคเงินสมทบรวมกับเงินท่ีกระทรวงธรรมการ และ
ทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู ่ไดจ้ดัสร้างอาคารเรียนใหม่เหมือนอาคารเดิมท่ีถูกพายุพดัพงั ขนาด  9 x 23 เมตร รวม
เป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างทั้ ง 2 คร้ัง เป็นเงิน 8,491.51  บาท และได้เรียนเชิญเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี 
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน ในวันที่  22  มิถุนายน 2466 และไดข้นาน
นามโรงเรียนวา่ "โรงเรียนปทุมวลิยั"    โดยมี นายจ้ี   รักบา้นเกิด เป็นครูใหญ่ 
          ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2465–2476 โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือหลายคร้ัง เป็นโรงเรียนปทุมวิทยาลัย  
โรงเรียนปทุมวิลยั และกลบัมาเป็นปทุมวิลัยอีกคร้ัง  จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2477  ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์
ธาดา ได้พิจารณาเห็นว่า ค  าว่า "วิลยั"นั้น มีความหมายไม่เหมาะสม จึงได้เปล่ียนจาก  ค าว่า "วิลยั" เป็น 
"วไิล" ซ่ึงแปลวา่ "สวย,งาม" แทน จึงไดช่ื้อวา่ "โรงเรียนปทุมวไิล" 
               หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง รัฐบาลจดัระบบโรงเรียนให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ให้มี
โรงเรียนประจ าจงัหวดัชายและหญิง จดัให้โรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัชาย ใช้ช่ือทาง
ราชการว่า  โรงเรียนประจ าจงัหวดัปทุมธานี"ปทุมวิไล" ใช้อกัษรย่อว่า "ป.ธ.1" และต่อมาเปล่ียนเป็น 
โรงเรียนปทุมธานี"ปทุมวไิล" อกัษรยอ่ "ป.ท.1" 
             ปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลงัเก่าช ารุด ทางราชการจึงจดัสรรเงิน  งบประมาณให้จดัสร้างอาคาร
ใหม่ แต่เน่ืองจากบริเวณโรงเรียนเดิมคบัแคบ ไม่มีพื้นท่ีท่ีจะขยายโรงเรียนให้กวา้งออกไปไดอี้ก และการ
คมนาคมไม่สะดวก ประกอบกบัเป็นโรงเรียนชายประจ าจงัหวดั ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของนกัเรียนชายทั้งหมด 
สถานท่ีตั้งน่าจะเป็นจุดศูนยก์ลาง ดงันั้นอาคารเรียนหลงัใหม่ท่ีไดง้บประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ       
จึงไดเ้ร่ิมก่อสร้าง ณ ท่ีตั้งในปัจจุบนั คือ ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี และไดท้  าพิธีเปิดอยา่ง
เป็นทางการ โดย ฯพณฯ ม.ล.ป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เม่ือวนัท่ี 6  กุมภาพนัธ์  
2503 และในปี พ.ศ. 2513 ไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น "โรงเรียนปทุมวิไล" ใชอ้กัษรย่อว่า "ป.ว." นบัตั้งแต่
นั้นมาจึงถือเอาวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ ของทุกปีเป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรียนปทุมวไิล  
            เดิมโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัชาย มีนกัเรียนหญิงเฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในปีการศึกษา 2540 ไดรั้บอนุญาตให้รับนกัเรียนหญิงในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันั้น 
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2542 เป็นตน้มา โรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียน  สหศึกษาทั้งระบบ และเม่ือมีการ
ก าหนดขอบเขตการปกครองข้ึนใหม่ ท าให้โรงเรียนปทุมวิไล ข้ึนกบัต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี   ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลในปัจจุบนั  
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สภาพทั่วไปของโรงเรียนปทุมวไิล 

                

โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 63/4 ถนนปทุมสัมพนัธ์ ต าบล 

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

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

เป็นชุมชนก่ึงเมือง  การคมนาคมสะดวกมีรถประจ าทางผ่านหน้าโรงเรียนหลายสาย นักเรียนส่วนใหญ่

เดินทางมาโรงเรียนด้วยเท้าหรือรถจกัรยานยนต์รับจ้าง  เพราะมีบ้านพักในตลาดซ่ึงห่างจากโรงเรียน

ประมาณ 2 กิโลเมตร  อาชีพผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่คา้ขาย รองลงมารับราชการและรัฐวิสาหกิจ 

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

ต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นกลาง ต าบลบางพูน ต าบลบางเด่ือ ต าบลบางคูวดั ต าบลบา้นกระแซง  ต าบลบ้าน

ใหม่  ต าบลบางหลวง และต าบลบางกะดี  สถานท่ีราชการท่ีอยูใ่กลก้บัโรงเรียนมีหลายแห่งเช่น ศาลากลาง

จงัหวดั ศาลจงัหวดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงพยาบาลปทุมธานี สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอเมืองปทุมธานี ท่ีวา่การอ าเภอเมืองปทุมธานี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัปทุมธานี สถาบนัพฒันา

เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  สาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี  

และเทศบาลเมืองปทุมธานี  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัอยูใ่กลว้ดัและศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ หลายแห่ง มี

แหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  

วโิรฒองครักษ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยธีญับุรี มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรีวทิยาลงกร   มหาวทิยาลยัรังสิต 

มหาวทิยาลยัปทุมธานี  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น มหาวทิยาลยักรุงเทพ  มหาวทิยาลยัทกัษิณ สถาบนั    เอ ไอ ที  

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์  พิพิธภณัฑก์ารเกษตร  ทอ้งฟ้าจ าลองรังสิต  วดัเจดียห์อย  วดัชินวราราม วดัไผล่อ้ม 

ศาลหลกัเมือง  ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า และประเพณีของชุมชนชาวรามญั ตลอดจนอยูใ่กลก้บัศูนยก์ารคา้

หลายแห่ง เช่น  ศูนยก์ารคา้     ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต  ห้างเทสโกโ้ลตสั และยงัอยูใ่กล้

กบันิคมอุตสาหกรรมบางกระดีและนิคมอุตสาหกรรม นวนคร นอกจากน้ี ยงัมีหมู่บา้นจดัสรร  ตลาด และ

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  

                โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จดัการศึกษาในช่วงชั้นท่ี 3 และ 4  
แบบสหศึกษา  มีแผนการจดัชั้นเรียนในช่วงชั้นท่ี 3 เป็น  16-16-16 และช่วงชั้นท่ี  4 เป็น 12-12-11  มี
ห้องเรียนพิเศษท่ีเรียนเนน้วิชาในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในช่วงชั้นท่ี 3 
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ระดบัละ 1 ห้องเรียน มีโครงการเรียนกบัเจา้ของภาษา  มีโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ทุกระดบัชั้น มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องสมุด และศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี แบ่งการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 8  กลุ่ม
สาระ ฯ  และมีกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย เช่น  มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและชุมนุมอ่ืน ๆ 
โครงการวดัในโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ และไดจ้ดัโครงการรักการอ่านในทุกเชา้ก่อนท่ีจะเรียนวิชา
แรกในแต่ละวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหัสบดี การจดัตารางสอนจะเรียนสัปดาห์ละ 35-40 คาบ คาบละ  
50 นาที เร่ิมเขา้เรียนเวลาประมาณ   08.30 น. และเร่ิมเรียนเวลาประมาณ  14.50 น. เป็นตน้ไป 
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ประวตัอิาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง 

  

ปี พ.ศ.  2501  ไดง้บประมาณสมทบกบัเงินบ ารุงการศึกษา สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม ้ 2 หลงั
และแยกจากวดัส าแลมา ณ สถานท่ีปัจจุบนั 
 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
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติัแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  24  สิงหาคม  2513 

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

ปี พ.ศ.  2514 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายซ้ือท่ีดิน 1,240,000  บาท  และได้รับรางงบประมาณ
สร้างโรงฝึกงาน  1 หลงั  เป็นเงิน  120,000 บาท  และในปีน้ีได้เขา้โครงการปรับปรุงโรงเรียนมธัยมใน
ชนบทระดบัจงัหวดั  รุ่นท่ี 8  การไดม้าของงบประมาณไดม้าในขณะท่ี คุณหมอบุญช่วย  วฒันธรรมรักษ ์
เป็นนายกสมาคมศิษยเ์ก่าปทุมวิไล  ไดป้ระสานงานกบั คุณปรีดี  หิรัญพฤกษ ์ และไดป้รึกษากบัอาจารยบุ์ล
วชิ  สุวรรณประไพ  อาจารยใ์หญ่ในขณะนั้น  เสนอซ้ือท่ีดิน  จ  านวน  15  ไร่  2  งาน  60 ตารางวา  ดว้ยเงิน
งบประมาณโดยได้รับความร่วมมือจากพลต 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)  บนพื้นท่ีว่างด้านทิศเหนือ ราคา 8,461,000  บาท จ านวน 1 หลงั (ปัจจุบนัเป็น
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี) 
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ปี พ.ศ.  2439  ไดรั้บอนุมติัให้ร้ือถอนอาคารไม ้  ซ่ึงไม่สามารถปรับปรุงให้ใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการ
เรียนการสอนได ้เน่ืองจากช ารุดทรุดโทรมมาก เพราะมีอายุการใชง้านมานาน โดยประกาศขายทอดตลาด
และร้ือถอนเม่ือ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

 ปี พ.ศ.  2541  สร้างหอถงับาดาลขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตรครบชุด โดยฯพณฯ ชูชีพ  หาญ
สวสัด์ิ  นายชูชาติ  หาญสวสัด์ิ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัปทุมธานี 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 าหรับพฒันาจิตใจนกัเรียน โดยปรับปรุงจากอาคารชัว่คราว
เดิม ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจ าลอง ท่ีโรงเรียนไดรั้บบริจาค  จาก    คุณสมบูรณ์     
เตชะมงคลกิจ และโรงเรียนใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมจริยธรรมให้กบันกัเรียน   โดยนางทองเล่ือน  ธรรมโม  
บริจาคเงินในการปรับปรุง เป็นเงินจ านวน  200,000 บาท    
            ปี พ.ศ.  2544  สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนปทุมวิไล  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัสหกรณ์ใหก้บันกัเรียน และใชเ้ป็นร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ท่ีจ  าเป็นราคาถูกให้กบัสมาชิกเป็นลกัษณะ
อาคารทรงไทยตรีมุข อยู่บริเวณเดียวกนักบัศาลาพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา โดยใช้เงินรายได้สะสมของ
สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนปทุมวไิล เป็นเงินประมาณ  300,000  บาท  จ  านวน 1 หลงั 

ปี พ.ศ. 2546  ผูอ้  านวยการกิจจา ชูประเสริฐ ไดม้ารับต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปทุมวิไล ได้
ปรับปรุงอาคารโภชนาคาร โดยขยายและต่อเติมโรงอาหารเดิมให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน และได้ปรับพื้นปู
กระเบ้ือง ปรับปรุงโต๊ะอาหาร ท่ีขายอาหาร ระบบสุขาภิบาล ระบบบตัรแลกภาชนะใส่อาหาร ทาสีอาคาร 
ติดตั้งไฟฟ้า  พดัลมเพดาน และจดัท าห้องนิโลบลภิรมยใ์ชเ้ป็นห้องประชุมยอ่ย ส านกังานสมาคมศิษยเ์ก่า
ปทุมวไิลและหอ้งรับประทานอาหารของครู 

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

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

ปี พ.ศ. 2547 จดัระบบรักษาความปลอดภยัอาคารเรียน  ปรับปรุงประตู  หนา้ต่างทุกอาคารดว้ยการ
ติดกุญแจประตูทุกหอ้งเรียน เพื่อเป็นการขจดัมุมอบัและสร้างมาตรการประหยดัพลงังาน  
  ปี พ.ศ. 2547  จดัท าห้องเก็บอุปกรณ์การสอนวชิาการงานอาชีพใตบ้นัไดอาคาร ฝ 6  จดัท าห้องเก็บ
พสัดุ และอุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนาท่ีศาลาวชิชาลยั 

ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงระบบป้องกันน ้ าท่วมโดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาดใหญ่ (เคร่ืองสูบน ้ า
พญานาค)ท่ีมุมสนามดา้นทิศตะวนัตกของสนามฟุตบอล ติดกบัป๊ัมน ้ามนัเอสโซ่ 
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ปี พ.ศ. 2547 พฒันาโครงการห้องเรียนธรรมชาติ  สวนศิลปะ  โดยปูอิฐตวัหนอนรอบสระน ้ าดา้น
ทิศตะวนัตกขา้ง ฝ 6  และปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของนกัเรียน 

ปี พ.ศ. 2547 จดัท าห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงฝึกงาน ฝ 1   ส าหรับนักเรียนท่ีสนใจดนตรีได้
ฝึกซอ้มและฝึกหดัดนตรี  ต่อมาไดย้า้ยหอ้งดนตรีสากลจากโรงฝึกงาน ฝ.1 ไปท่ีใตอ้าคาร  5 

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องท างานของผูอ้  านวยการ โดยขยายดา้นขา้งให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนกั้นดว้ย
กระจก มีม่านปิด ด้านนอกมีน ้ าตกส าหรับระบายความร้อน  และได้จดัตั้งส านักงานผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกั้นช่องวา่งหนา้ห้องผูอ้  านวยการ อาคาร  1 ให้เป็นสัดส่วน ส าหรับใชเ้ป็นหอ้งส านกังานผูบ้ริหาร 
และรับรองรับแขกท่ีมาเยีย่มโรงเรียน ตลอดจนผูป้กครองท่ีมาติดต่อราชการในเบ้ืองตน้ 

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

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหอ้งพกัครูเกษตรกรรมเป็นห้องเรียน SIB 2 เพื่อรองรับนกัเรียน SIB รุ่นท่ี 2 
โดยจดัส่ือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แลอ่ืน ๆ ท่ีจ  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 านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ให้เป็นรูปธรรม จนไดรั้บรางวลั
ระดบัทองจากกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 
         ปี พ.ศ. 2549  สนับสนุนให้วงโยธวาทิตเข้าร่วมแข่งขนัชิงถ้วยพระราชทาน  ได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศเหรียญเงิน 

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

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงซุ้มหกเหล่ียมให้เกิดประโยชน์  โดยใชเ้ป็นศูนยส์อบวชิาการและจุดบริการ
ถ่ายเอกสาร 
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ปี พ.ศ. 2549 จดัท าสถานท่ีจอดรถยนต์  จ  านวน  50  คนั   ให้เป็นสวสัดิการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวไิล 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสวนร่ืนฤดี  โดยติดตั้งไฟฟ้าร้ัว ระบบพ่นหมอก ซุ้มไมไ้ผใ่ห้นกัเรียนนัง่ท า
กิจกรรมนอกหอ้งเรียนและจดัท าสวนหยอ่มส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของนกัเรียน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงห้องสมุดให้ไดม้าตรฐาน  โดยขยายพื้นท่ีให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ี
เขา้ใชบ้ริการ  จดัท าหอ้งสมุดเสียงติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นหลายรายการ 

ปี พ.ศ. 2549 พฒันาป้ายประชาสัมพันธ์สถานท่ีต่าง ๆ   เช่น  ป้ายยินดีตอ้นรับท่ีมีน ้ าตก  ป้าย
ประชาสัมพนัธ์บอกอาคารสถานท่ี  ป้ายช่ือประจ าอาคาร 

ปี พ.ศ. 2549 จดัสร้างลานวฒันธรรม โดยสร้างเป็นอาคารชัว่คราวส าหรับเก็บรวบรวมส่ือการเรียน
การสอนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และไดจ้ดัสร้างห้องศูนยส่ื์อเทคโนโลยี ส าหรับให้นกัเรียน ครู ไดศึ้กษา
คน้ควา้นอกเหนือจากหอ้งสมุด 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงตู้น ้ าเย็นให้มีความปลอดภยั ส าหรับนักเรียนท่ีใช้บริโภค ด้วยการติดตั้ง
เซฟต้ีคทัทุกตู ้ 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสระน ้ าวรรณคดีให้สวยงาม และรักษาความสะอาดของน ้ าในสระให้ได้
มาตรฐาน โดยจดัท าน ้าพุ เพิ่มออกซิเจนในน ้า 

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

ปี พ.ศ. 2549 ยา้ยห้องพกัครูสุขศึกษาและพลศึกษาไปท่ีอาคาร 5 เพื่อความเหมาะสม และปรับปรุง
เป็นห้อง ห้องเรียน SIB 3  เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นท่ีสาม โดยจดัส่ือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ แลอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งมากมายหลายรายการ เช่นเดียวกบัหอ้ง SIB 1 และ 2   

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

ปี พ.ศ. 2550 จดัท าห้อง To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น ท่ีโรงฝึกงาน  ฝ.1 แทน
หอ้งเรียนดนตรีสากล และหอ้งฝึกซอ้มดนตรี 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาเทเบิลเทนนิสให้นกัเรียนไดเ้รียน โดยปรับพื้นท่ีปูอิฐตวัหนอน กาง
เตน้ทบ์ริเวณดา้นทิศตะวนัออกของอาคาร 5 ตั้งโตะ๊เทเบิลเทนนิส 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาแบดมินตนัให้นกัเรียนไดเ้รียน โดยปรับพื้นท่ีเทปูนบริเวณดา้นทิศใต้
ของอาคาร 5 สร้างเป็นสนามแบดมินตนั  
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ปี พ.ศ. 2551 สร้างส านกังานนกัการภารโรงโดยปรับปรุงจากอาคารห้องน ้านกัเรียนชาย 
ปี พ.ศ. 2551 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดป้รับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิง่โดยลาดยางตีเส้นท า

ลู่และปูหญา้สนามพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสนาม 
ปี พ.ศ.  2551  สร้างร้ัวหนา้โรงเรียนพร้อมดว้ยประตูอลัลอยทั้งสองประตู  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   เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน
และการสืบคน้ขอ้มูล ใชง้บประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  1,188,143   บาท 

ปี พ.ศ.  2552  จดัท าหอ้งนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษางบประมาณ 500,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552   สร้างอาคารห้องน ้า 1 หลงั จ  านวน  4 ห้อง งบประมาณ  352,000 บาท 
ปี พ.ศ.   2552   ปรับปรุงหอ้งน ้า ชาย และหญิง อาคารหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร เป็นเงิน 360,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552    จดัท าศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอน  งบประมาณ  200,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2552    จดัท าหอ้งเกียรติบงกช เพื่อจดัแสดงผลงานของโรงเรียนและส าหรับเป็นหอ้ง

ประชุม งบประมาณในการจดัท าเป็นเงิน  500,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2552    จดัท าหอพุทธกิจปัญญา เพื่อใชป้ฏิบติักรรมและจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ใชง้บประมาณ 200,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2553    จดัสร้างอาคารโกมลพิศพิทกัษ ์ งบประมาณ 657,230 บาท 
ปี พ.ศ. 2554    เม่ือวนัท่ี  18 ตุลาคม 2554 โรงเรียนไดรั้บความเสียหายจากมหาอุทกภยั ท าให้

อาคารเรียนและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก 
ปี  พ.ศ.2555    ทาสีอาคารเผื่อนเพริศพิไล  อาคารประชาสัมพนัธ์  ศาลาพระครูอุตตโมรุวงศธ์าดา 

สหกรณ์โรงเรียนปทุมวไิล และอาคารโกมลพิศพิทกัษ ์ หลงัประสบปัญหามหาอุทกภยั 
ปี  พ.ศ.2555   ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนโดยการปลูกตน้ไมทุ้กส่วนให้สวยงาม  ร่มร่ืน น่า
อยูปี่  พ.ศ. 2555  โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากสพฐ.ให้ก่อสร้างอาคาร 324ล มูลค่า 21,718,000  
บาท   

ซ่ึงจดัสร้างบริเวณอาคารโภชนาคารไปจนถึงห้องน ้ าชายหญิงและสถานีต ารวจส่วนแยกโรงเรียนปทุมวิไล 
โรงเรียนจึงได้ท าการร้ืออาคารทั้งหมด และยา้ยโรงอาหารของโรงเรียนไปท าการชั่วคราวท่ีอาคารโดม
วอลเลยบ์อล  
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การบริหารการจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนปทุมวไิล 

 

โรงเรียนปทุมวิไลจงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ (พิเศษ) เป็นโรงเรียน
ประเภทสหศึกษา มีอาคารดงัน้ี 

อาคาร 1  (เผ่ือนเพริศพไิล) 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  หอ้งคอมพิวเตอร์ / 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 
หอ้ง  226  หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ชั้น 3  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  231 - 236  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 
 

อาคาร 3 (กมุุทมาศพสุิทธ์ิ) มี  3  ช้ัน    
ชั้น 1  ประกอบดว้ย 

หอ้ง  311  หอ้ง SIB  ม.3 
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  เป็นห้องสมุดของโรงเรียน  และห้องพยาบาล 

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

ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  431  หอ้งเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  1 
หอ้ง  432 - 435  ใชเ้ป็นห้องเรียน 
หอ้ง  436  หอ้งศูนยว์ชิาสังคมศึกษา 

ชั้น  4  ประกอบดว้ย 
หอ้ง  441  หอ้งเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  2 
หอ้ง  442 - 446  ใชเ้ป็นห้องเรียน 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

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 ใชเ้ป็นห้องเรียน 

ชั้น  3  ประกอบดว้ย 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์,หอ้งนาฏศิลป์,หอ้งเทควนัโด 

ชั้น  4  ประกอบดว้ย 
       ใชเ้ป็นสนามวอลเล่ยบ์อล 

อาคารฝึกงาน  มี  4  หลงั 
หลงัท่ี 1  หอ้งชมรม To Be Number One/และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  
หลงัท่ี 2  เป็นห้องเรียนวชิาเขียนแบบ 
หลงัท่ี 3  เป็นอาคาร  2 ชั้น 
 ชั้นท่ี 1  เป็นห้องเรียนวชิาคหกรรม และศิลปะ 
 ชั้นท่ี 2  เป็นห้องเรียนวชิาหตัถกรรมและไฟฟ้า 

               หลงัท่ี 4  เป็นห้องเรียนดนตรีไทยและศิลปะ (บาติก) 
อาคารประกอบ  ไดแ้ก่   

หอประชุมจงกลพรหมพจิิต  : เป็นอาคารเอนกประสงค ์ ใชจ้ดักิจกรรมนกัเรียน   
ศาลาวชิชาลยั  : ใชท้  ากิจกรรมทางศาสนา  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  
ศาลาพุทธกจิปัญญา  :   เป็นท่ีปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  
อาคารห่วงวิทยาคาร  :  ชั้นบน  เป็นห้องศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียนการสอนและหอ้งเกียรติบงกช        
ชั้นล่างเป็นห้องมลัติพอยต ์และหอ้งศูนยส่ื์อและเทคโนโลย ี
โรงอาหาร  :ใชเ้ป็นท่ีรับประทานอาหารส าหรับนกัเรียน มีเวทีส าหรับท ากิจกรรม(ลานความรู้สู่
ประสบการณ์) และหอ้งนิโลบลภิรมยใ์ชเ้ป็นห้องอาหารส าหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ห้องน า้  :  แยกหญิงและชาย รวมทั้งหมด 7 หลงั  และหอ้งน ้าส าหรับคนพิการอยูท่ี่  อาคารห่วงฯ 
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ศาลาพระครูอุตฺตโมรุวงศ์ธาดา  :  เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และรูปจ าลองพระ
ครูอุตฺตโมรุวงศธ์าดา 
อาคารรับรอง  :  ใชส้ าหรับรับรองผูม้าติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  :  มีลู่วิง่  4  ลู่  ความยาว  400  เมตร 
 

โรงเรียนปทุมวไิล มีศูนย์บริการ ดังนี้ 

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

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

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

 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  

 
ประชาสัมพนัธ์ 100 บริหารทัว่ไป 116 ห้องดนตรีสากล 501 
ห้องพฒันาส่ือ 102 แนะแนว 117 พลานามัย 502 
ห้องศูนย์ส่ือ  103 คอมพวิเตอร์ 1 118 ธนาคารโรงเรียน 503 
ระบบดูแล 104 คณติศาสตร์ 119 ภาษาต่างประเทศ3 504 
สหกรณ์ 105 วทิยาศาสตร์ 1 201 คอมพวิเตอร์ 2 505 
นิโลบลภิรมย์ 106 วทิยาศาสตร์ 2 202 ห้องเวร 601 
โรงพกั 107 วทิยาศาสตร์ 3 203 ห้อง To Be No.1 602 
ห้องพกันักการ 108 ห้อง Resource 301 ฝ. 2, 3 603 
เกษตร 109 ภาษาไทย 1 302 ฝ. 4 604 
อาคารโกมลพศิพิทกัษ์ 110 ภาษาไทย 2 303 ฝ. 5 605 
ห้องผู้อ านวยการ 111 ห้องพยาบาล 401 ฝ. 6 606 
งบประมาณ 112 ห้องสมุด 402 ฝ. 7 607 
กจิการนักเรียน 113 ภาษาต่างประเทศ 1 403 ฝ. 8 608 
วชิาการ 114 ภาษาต่างประเทศ 2 404 ฝ. 9 609 
ทะเบียน – วดัผล 115 สังคม 405 หอประชุม 610 
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เกยีรตยิศและความภาคภูมิใจเกยีรตยิศและความภาคภูมิใจ  

((สถานศึกษาสถานศึกษา))  
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ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 

ปีการศึกษา 2553 

ที่ รายการ 

1 รางวลัเกียรติคุณ สัญญา  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 นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี 2  โรงเรียนปทุมวไิล  ไดรั้บรางวลัสวนสนามดีเด่น ในพิธีสวนสนามดีเด่น
ประจ าปี 2552  ไดรั้บรางวลัเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน  2553 

5 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนปทุมวไิล ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามของจงัหวดั
ปทุมธานี  และเป็นตวัแทนจงัหวดัปทุมธานี  เพื่อไปร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ          
ท่ีสนามศุภชลาศยั เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2553 

 

ปีการศึกษา 2554 

ที่ รายการ 

1 ชมรม To Be Number One ไดรั้บรางวลัชมรมตน้แบบระดบัเงิน  คร้ังท่ี  3 

2 รางวลัเครือข่ายป้องกนัควบคุมยาสูบเขม้แขง็ กรมควบคุมโรคท่ี  1   กระทรวงสาธารณสุข   
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ผลงานและรางวลัของผู้บริหารและครู 
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ผลงานและรางวลัของผู้บริหารและครู 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ผลงาน 
1 นายวรีพงษ ์ คลอ้ยดี 

นายเสริม  พงศท์อง 
นางฉววีรรณ  จ าปาเกตุกุล 
นางประทุม  ลาภาอุตย ์
นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 
นางปราณี  เอ่ียมสะอาด 
นางจุฑารส  โตสกุล 
นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ 
นายมีชยั  ทพัธานี 

รับรางวลั   หน่ึงแสนครูด ี  ในวนัครูประจ าปี 2555                      
จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 

2 นางสาลินี  เยน็ทรวง 
นางกาญจนา  จนัทร์ธนพิเชษฐ์ 
นางวรีะ  พานทอง 
นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 

รับรางวลั   ครูสอนด ี  ในวนัครูประจ าปี 2555                      
จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

3 นางอจัฉรา  แรงกลา้ 
นายวรากรณ์  เล่ห์กล   

รับรางวลั  ครูดีในดวงใจ   จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

4 นางสาลินี  เยน็ทรวง 
นางชาลี  ทวปีะ 
นางพทันลินทร์  ติปยานนท์ 
นางเรณู  ก าแหงหาญ 
นายอธึก  ธงไชย 
นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค ์  

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเป็นครูช านาญการพเิศษ 
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ผลงานและรางวลัของนักเรียน 
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นักเรียนคนเก่ง  “การงานอาชีพและเทคโนโลย”ี 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1 การจดัตูพ้รรณไมน้ ้ า

เลียนแบบธรรมชาติ 

ระดบัชั้น ม.ปลาย 

-รองชนะเลิศ

อนัดบั 1 

-เงินรางวลั 

3,000 บาท 

1.นางสาววรรณภา    วงษเ์คน    

2.นางสาวสุดารัตน์       ศรีส่ง      

3.นายธนวฒัน์      ศิริอรรถกลุ      

4/3 

4/3 

4/3 

1. ครูดวงนภา  บานช่ืน 

2. ครูปราณี  เอ่ียมสอาด 

งานประมง 

นอ้มเกลา้    

2 การจดัตูพ้รรณไมน้ ้ า

เลียนแบบธรรมชาติ 

ระดบัชั้น ม.ปลาย 

-รางวลัชมเชย 

-เงินรางวลั 

1,000 บาท 

1.นายณฐัพงศ ์ปานสียง          

2.นายภานุวฒัน์  โตะ๊ทอง           

3.นายชิติพนัธ์     บวัเท่ียง           

4/3 

4/2 

4/3 

1. ครูดวงนภา     บานช่ืน 

2. ครูปราณี         เอ่ียม

สอาด 

งานประมง 

นอ้มเกลา้    

3 การแข่งขนัพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 

15 (NSC 2013) 

ไดรั้บคดัเลือก

เป็นตวัแทน

ระดบัภาค                                     
1. นายนฐักานต ์เทพลิบ  

2. นายศิรวทิย ์ชุมวริิยะ  

5/12 

4/8 
ครูจารึก ขจรเจริญศกัด์ิ 

ศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ 

(NECTEC) 

4 โครงการเตรียมโอลิมปิก

วชิาการ (สอวน.) ค่าย 

1/2554 - 2/2554 สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ผา่นการ

คดัเลือก 

1. นายธราเทพ สิรอกัษร 

2. นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย ์

3. นายพชัรพล จนัทนะ 

6/1 

6/11 

5/11 

ครูจารึก ขจรเจริญศกัด์ิ 

ศูนย ์สอวน. 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

5 การแข่งขนัประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวญั ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นายขจรพงศ ์ มณินทุ 

2. นางสาวชนนิกานต ์ โนนแวง 

3. นายณฐัพล  วฒิุเดช 

4. นายสุรชาติ  พวงกหุลาบ 

5. นายอรรถพล  นามเชียงใต ้

6. นายไตรภพ  มณีจนัสุข 

6/7 

4/8 

4/4 

6/7 

6/1 

6/5 

ครูลภสัรดา  จิรัฐติกาลกลุ

เวท 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 
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6 การตดัต่อภาพยนตร์ ม.4-

ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นายทวลีาภ  สุวฒันพนัธ์ุกลุ 

2. นายภานุวฒัน์  สุขีเดช 

6/1 

6/1 

ครูจนัทร์จิรา  พงษชู์ 

   

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

7 การสร้าง Webpage 

ประเภท Text  Editor  ม.

4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทองแดง 

1. นายจกัรพนัธ์  แกว้ภมร 

2. นายศิรวทิย ์ ชุมวริิยะ 

6/1 

4/8 

1. ครูกญัญภทัร  นาคค า 

2. ครูมีชยั  ทพัธานี 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

8 การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟตแ์วร์ ม.4-ม.6 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 1 
1. นายณฐัชนน  พลสินพยคัฆ ์

2. นายพงศกร  โกสมิง 

3. นายพชัรพล  จนัทนะ 

5/11 

5/11 

5/11 

ครูจารึก ขจรเจริญศกัด์ิ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

9 การออกแบบส่ิงของ

เคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 ม.1-ม.3 

รางวลัเหรียญ

เงิน 
1. เด็กชายชาญ  รัตโนดม 

2. เด็กชายนนัทภพ  เพชร

ไพรินทร์ 

3/2 

3/2 

ครูสุกญัญา  ก่ิงรังกลาง 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

10 การแข่งขนัโครงงาน

อาชีพ ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นางสาวกรพินธ์ุ  วงศ์

ประเสริฐ 

2. นางสาวกิตติยาภรณ์  เสภา 

3. นางสาวชลธิดา  ผลทอง 

6/10 

6/10 

6/10 

ครูลภสัรดา  จิรัฐติกาลกลุ

เวท 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

11 การแข่งขนัจดัสวนถาด

แบบช้ืน ม.1-ม.3 

ระดบัเหรียญ

ทอง 
1. เด็กหญิงกชกร  มรกต 

2. เด็กหญิงสมฤดี  ค  าจนัทร์ 

3. เด็กหญิงอุทุมพร  กล่ินหอม 

1/2 

1/14 

1/14 

ครูดวงนภา  บานช่ืน 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

12 การแข่งขนัจดัสวนถาด

แบบช้ืน ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทอง 
1. นายธนวฒัน์  ศิริอรรถกลุ 4/3 ครูดวงนภา  บานช่ืน 

งาน

ศิลปหตัถกรรม
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2. นางสาววรรณภา  วงษเ์คน 

3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีส่ง 

4/3 

4/2 

 

 

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

13 การแข่งขนัท าน ้ าพริก ผกั

สด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. เด็กหญิงธนพร  แพรด า 

2. เด็กหญิงนนัธิชา  บุญสูง 

3. เด็กหญิงสุพรรษา  พลภฏั 

2/2 

2/2 

2/2 

ครูวนิดา  สุวรรณทรัพย ์

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

14 การแข่งขนัท าอาหารคาว

จานเดียว (ประเภทเสน้) 

และอาหารหวาน (ขนม

ไทย) ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นางสาวณรินทร์รัตน์   

    คลา้ยคลึง 

2. นางสาวอริศรา  หนองพล 

3. นางสาวเกวลี  ยิม้ใหญ่ 

6/10 

 

6/10 

6/10 

ครูพสัณี  ชุ่มคุมสิน 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

15 การเขียนโปรแกรมดว้ย

ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.

6  

ระดบัเหรียญ

เงิน 
1. นายชาญณรงค ์ พาพนัธ์ 

2. นายธราเทพ  สิรอกัษร 

   

4/2 

6/1 

ครูจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

16 การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟตแ์วร์ ม.1-ม.3  

ระดบัเหรียญ

เงิน 
1. เด็กชายกนัตณฐั  ช านาญวาด 

2. เด็กชายธนัยพฒัน์  ช่ืนเงิน 

3. เด็กชายมิฑีรา  พิธุพนัธ์ 

1/15 

1/1 

1/1 

ครูศราวธุ  ฤทธ์ิจอหอ 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

17 การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟตแ์วร์ ม.4-ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นายณฐัชนน  พลสินพยคัฆ ์

2. นายพงศกร  โกสมิง 

3. นายพชัรพล  จนัทนะ 

   

5/11 

5/11 

5/11 

ครูจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 

18 การคน้หาอจัฉริยะไอที

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

ระดบัเหรียญ

ทองแดง 1. เด็กชายดนยั  สีอาจ 

2. เด็กชายพรรษกร  พอขนุทด 

1/4 

1/4 

 

ครูสตกฤช  วชิิตพนัธ์ 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

ระดบั สพม. 
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นักเรียนคนเก่ง  “กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1 การแข่งขนัอ่านภาษา

ฝร่ังเศส 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 1 

นายบริบาล  พิลาธิวฒัน์ 5/12 ครูสุพรรณี  มงคลประทุม

รัตน ์

โรงเรียนสระบุรี

พิทยาคม 

2 การแข่งขนัจดัป้ายนิเทศ รองชนะเลิศ

อนัดบั 1 

1. นายบารมี  ศิริวงษ ์

2. นางสาวแพรวพรรณ แกว้

ปัญญา 

3. นางสาวโยษิตา  พรมมา 

5/6 

5/6 

 

5/6 

ครูสุพรรณี  มงคลประทุม

รัตน ์

สพม.4 

3 การแข่งขนัพดูสุนทรพจน์

จีน 

รางวลัเหรียญ

ทอง 

นางสาวนวพร  นรารัตน์กลุ 6/7 ครูเบญจพร  ห่อประเสริฐ “ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน คร้ังท่ี 62 

4 การแข่งขนัพดูสุนทรพจน ์

ระดบัชั้นม.ตน้ 

รองชนะเลิศ

อนัดบั1 

1.น.ส.เมธาว ี กระแสเด็น  ครูเกศริน  ทองงาม งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

5 การแข่งขนัพดูสุนทรพจน์

ระดบัชั้นม.ปลาย 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 2 

นายชวยพจน์  ถ่ินโพธ์ิวงษ ์ 6/11 ครูสาลินี  เยน็ทรวง งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 

นักเรียนคนเก่ง  “กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1 รายการ “มินิวทิย

สปัระยทุธ์” 

- รางวลั

ชนะเลิศ 

ความคิด

สร้างสรรค ์

- เงินรางวลั 

4,000 บาท 

1. นายสราวธุ  ฉนัทะเกต ุ

2. นายอนุชา  ปรีชานุกลู 

3. นายภทัรพงษ ์ วงษอ์นนัต ์

5/1 

5/11 

5/11 

ครูสิปปนนท ์ วงชยัเพง็ สสวท. ร่วมกบั 

บริษทั เวร์ิคพอยต์

เอน็เตอร์เทนเมน

ท ์จ ากดั 
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2 Science Show ม.1-ม.3 ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. เด็กหญิงธณชัชา  สุขตระกลู 

2. เด็กชายภูริทตั  ซ่ึงรัมย ์

3. เด็กชายวศิรุต  พวงพะเนียด 

   

2/3 

2/3 

1/15 

1. ครูนิชาภา  โกไศยกา

นนท ์

2. ครูพิริยะภรณ์  อภิชาตยา   

     นนท ์

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

3 การแข่งขนัอากาศยาน

บงัคบัดว้ยวทิยปุระเภท

ความคิดสร้างสรรค ์

(Fantasy Flying) ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

เงิน 

1. นายธนภูมิ  มากแกว้ 

2. นางสาวภทัรวรรณ  เชาวแ์กว้ 

3. นายอรุณชยั  พงษนิ์กร 

   

4/1 

4/1 

4/1 

1. ครูจนัทิมา  วงชยัเพง็ 

2. ครูสิปปนนท ์ วงชยัเพง็ 

  

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

4 Science Show ม.4-ม.6 ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นางสาวธญัจิรา  ใชธู้ปทอง 

2. นางสาวณฐัสินี  พุม่รัตน์ 

3. นายกฤษณ์  เคา้อน้ 

4/1 

4/1 

4/1 

1. ครูสุมนา  อ้ึงพลาชยั 

2. ครูชมธวชั  เอ่ียมละออ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

5 การแสดงทางวทิยาศาสตร์

(Science Show) ระดบั ม.

ตน้ 

รองชนะเลิศ 

อนัดบั 2 ระดบั

ภูมิภาค 

1. เด็กหญิงธณชัชา  สุขตระกลู 

2. เด็กชายภูริทตั  ซ่ึงรัมย ์

3. เด็กชายวศิรุต  พวงพะเนียด 

   

2/3 

2/3 

1/15 

1. ครูนิชาภา  โกไศยกา

นนท ์

2. ครูพิริยะภรณ์  อภิชาตยา   

     นนท ์

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน ระดบั 

สพม. 

6 อจัฉริยะภาพทาง

วทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ระดบัเหรียญ

ทองแดง 

1.นายมณสิริ  ล้ิมมงคล 

2.นายอนุชา  บุญมล 

3.นายอนุรักษ ์    

3/1 

3/1 

3/3 

1.ครูอุดม  ด่านอุด 

2. ครูสุมนา  อ้ึงพลาชยั 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน ระดบั 

สพม. 

7 อจัฉริยะภาพทาง

วทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

ระดบัเหรียญ

ทองแดง 

1.นายอนุชา  ปรีชานุกลู 

2.นางสาวรพพีรรณ  เขียวอุบล 

3.นายภทัรพงษ ์ วงษอ์นนัต ์

5/11 

5/11 

5/11 

1.ครูเรณู  ก าแหงหาญ 

2. ครูอจัฉราภรณ์  เกษตร

รุ่งเรือง 

 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน ระดบั 

สพม. 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

8 โครงการเตรียมโอลิมปิก

วชิาการ (สอวน.) ค่าย 

1/2554 - 2/2554 สาขาเคมี 

ผา่นการ

คดัเลือก 

1.นายอนุชา  ปรีชานุกลู 

2.นางสาวรพีพรรณ  เขียวอุบล 

5/11 

5/11 

ครูพรรณิภา   กิจเอก ศูนย ์ สอวน. 

มหาวทิยาลยัเกษต

รศาสตร์ 

9 โครงการเตรียมโอลิมปิก

วชิาการ (สอวน.) ค่าย 

1/2554 - 2/2554 สาขา

ชีววทิยา 

ผา่นการ

คดัเลือก 

1.นายอิทธิ  ส าราญตะคุ 

 

5/11 ครูธนาวลยั  อรัญญิก ศูนย ์ สอวน. 

มหาวทิยาลยัเกษต

รศาสตร์ 

นักเรียนคนเก่ง  “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1 ประกวดภาพกิจกรรม รองชนะเลิศ 

อนัดบั2 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 5/8 ครูกลุนที  พนันทัธี สถาบนั

พระปกเกลา้และ 

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

2 มหกรรมเครือข่ายเยาวชน

แกนน าป้องกนัและเฝ้า

ระวงัปัญหายาเสพติด 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

นายปราโมทย ์ อ่างแกว้ 5/8 ครูกลุนที  พนันทัธี มหกรรมเครือข่าย

เยาวชนแกนน า

ป้องกนัและเฝ้า

ระวงัปัญหายา

เสพติด (ปปส.ภค

1) 

 ประกวดศิลป์สร้างสรรค ์ 

ม.4-ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

นางสาวนนัทวนั  นอ้ยเหน่ือย 

นายภพ  เช้ือแกว้จินดา 

นางสาวยศวดี  มุขทอง 

   

5/8 

5/8 

5/8 

ครูกลุนที  พนันทัธี ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

4 ประกวดเขียนภาพไทย

ประเพณี  

ม.1-ม.3  

เขา้ร่วมการ

แข่งขนั 

นางสาวสุทธิดา  เผือกแกว้ 

   

3/1 ครูกลุนที  พนันทัธี ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 
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5 ประกวดเขียนภาพไทย

ประเพณี  

ม.4-ม.6  

ระดบัเหรียญ

เงิน 

 นายปราโมทย ์ อ่างแกว้ 

   

5/8 ครูกลุนที  พนันทัธี ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

6 แข่งขนัขบัร้องเพลงไทย 

ม.1-ม.3  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป 

   

2/16 ครูกฤษดา  เกตุสุริยงค ์ ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

7 แข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ 

ม.1-ม.3  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

 เด็กชายวเิชียรชยั  สมศรีร่ืน 

   

1/13 ครูกฤษดา  เกตุสุริยงค ์ ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

8 แข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มน้วม

ผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเดียว 

ม.1-ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสม

เคร่ืองสายเคร่ืองเดียว  

 ครูกฤษดา  เกตุสุริยงค ์ ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

9 แข่งขนัขบัร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-

ม.3  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป 

   

2/16 ครูกฤษดา  เกตุสุริยงค ์ ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

10 แข่งขนัขบัร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง ม.4-

ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

นางสาวเมธาวี  รัทจร 

   

6/4 ครูธเนศ  เรืองสุวรรณ 

ครูโชคชยั  ไกรยศ 

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

11 ประกวดวาดภาพระบายสี 

ระดบัชั้น ม.ตน้ 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

 2/1 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

12 ประกวดวาดภาพระบายสี 

ม.ตน้  

 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

ด.ญ.กญัญารัตน ์ เริงโพธ์ิ 

 

5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 
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13 รวมศิลป์สร้างสรรค ์ม.

ตน้ 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

14 รวมศิลป์สร้างสรรค ์ม.

ตน้ 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

ประเภททีม - ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

15 จิตรกรสีเอกรงค ์

 ม.ปลาย 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

นายอาณติั  สามคัคี 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

16 ภาพไทยประเพณี 

ม.ตน้ 

อนัดบั1 

เหรียญทอง 

น.ส.สุทธิดา เผือกแกว้ 3/1 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

17 ภาพไทยประเพณี 

ม.ปลาย 

อนัดบั1 

เหรียญทอง 

นายปราโมทย ์ อ่างแกว้ 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

18 วาดภาพลายเสน้ระดบัชั้น

ม.ตน้ 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

ด.ญ.ยมาภรณ์   

บุตรน ้ าเพชร 

2/1 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

19 วาดภาพลายเสน้ 

ระดบัชั้นม.ปลาย 

ระดบัเหรียญ

ทอง 

น.ส.เมธาว ี เดชพว่ง  5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 
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20 การแข่งขนัวาดภาพหวัขอ้ 

“พระแม่แห่งแผน่ดิน” 

รางวลัชมเชย นายปกรณ์  คลา้ยมุข 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี ศูนยศิ์ลปาชีพบาง

ไทร 

21 รวมศิลป์ 

สร้างสรรค ์

ระดบัเหรียญ

ทอง 

น.ส.ยศวดี  มุขทอง 

น.ส.นนัทวนั  นอ้ยเหน่ือย 

นายภพ เช้ือแกว้จินดา 

5/8 

5/8 

5/8 

ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

22 เขียนภาพไทยประเพณี ระดบัเหรียญ

เงิน 

นายปราโมทย ์ อ่างแกว้ 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี งาน

ศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบั

ภาค 

23 ประกวดวาดภาพใน

หวัขอ้ “วฒันธรรมไทยสู่

อาเซียน” 

รางวลัชนะเลิศ 

ระดบัชั้นม.

ปลาย 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 

 

5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี มหาวทิยาลยัราช

มงคลธญับุรี 

24 ประกวดวาดภาพใน

หวัขอ้ “วฒันธรรมไทยสู่

อาเซียน” 

รางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั

2 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 

 

5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี มหาวทิยาลยัราช

มงคลธญับุรี 

25 ประกวดวาดภาพ ผา่นเขา้รอบชิง

ชนะเลิศ 

2 ทีม  ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังาน

จิตวทิยาความ

มัน่คง 

26 ประกวดภาพจิตรกรรม รองชนะเลิศ

อนัดบั2 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี สถาบนั

พระปกเกลา้และ

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

27 ประกวดวาดภาพหวัขอ้ 

“น ้าพระทยัจากในหลวง” 

รางวลัชนะเลิศ ด.ญ.อรอุมา  เรืองศิริ 2/1 ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดั

ปทุมธานี 

28 ประกวดวาดภาพหวัขอ้ รางวลัชนะเลิศ นายปราโมทย ์ อ่างแก่ว 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังานพฒันา
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“น ้าพระทยัจากในหลวง” ชุมชนจงัหวดั

ปทุมธานี 

29 ประกวดวาดภาพหวัขอ้ 

“น ้าพระทยัจากในหลวง” 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 1  

ด.ญ.ภารดี  ท าดี 2/1 ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดั

ปทุมธานี 

30 ประกวดวาดภาพหวัขอ้ 

“น ้าพระทยัจากในหลวง” 

รองชนะเลิศ

อนัดบั1 

น.ส.ธีริศรา  เงินสด 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดั

ปทุมธานี 

31 ประกวดวาดภาพหวัขอ้ 

“น ้าพระทยัจากในหลวง” 

รางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั 

2 

น.ส.ฐิตาภา  บุตโต 5/8 ครูกลุนที       พนันทัธี ส านกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดั

ปทุมธานี 

32 ประกวดวาด

ภาพประกอบค าบรรยาย

สปัดาห์ 

วสิาขบูชาประจ าปี 2555 

เกียรติบตัร นายปราโมทย ์  อ่างแกว้ 

นายปกรณ์  คลา้ยมุข 

น.ส.ฐิตาภา  บุตโต 

น.ส.นนัทวนั  นอ้ยเหน่ือย 

นายภพ  เช้ือแกว้จินดี 

5/8 

5/8 

5/8 

5/8 

5/8 

ครูกลุนที       พนันทัธี ศูนยส่์งเสริม

พระพทุธศาสนา 

นักเรียนคนเก่ง “สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1 การประกวดจดับอร์ด

นิทรรศการ “พทุธชยนัตี 

2600 ปี แห่งการตรัสรู้” 

-รางวลัชนะเลิศ 

-เงินรางวลั 

30,000 บาท 

1. นายสนัติ  กิจเจริญ 

2. นางสาวลดัดาวลัย ์ เช่ียวชาญ 

3. นางสาวนวพร  ธนะสาร4. 

นางสาวจีรนนัท ์ สละ 

5.นางสาวเบญจพร  สมชาติ 

6/1 

6/1 

 

6/1 

6/1 

5/11 

1.ครูวชัรินทร์  เอมทรัพย ์

2.ครูวภิาพร  สุภาไตรย 

 

วดัสระเกศ

ร่วมกบั บ.บุญ

รอดบริเวอร่ี 

จ ากดั 
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2 การประกวดมหกรรม

วชิาการ 

โครงการ “สร้างค่านิยม

ใหม่ เยาวชนร่วมใจ ตา้น

ภยัทุจริต” 

- รางวลั

โรงเรียน

ตน้แบบเหรียญ

ทอง 

-  รางวชันะเลิศ

ยอดเยีย่ม

กิจกรรมจดั

นิทรรศการ 

-เงินรางวลั 

10,000 บาท 

นกัเรียนแกนน าโรงเรียนปทุม

วไิลจ านวน 16 คน 

 1.ครูสุภิสรารัตน์  บวัสวสัด์ิ 

2.ครูวชัรินทร์   เอมทรัพย ์

3. ครูวภิาพร  สุภาไตรย 

มหาวทิยาลยัมหิด

ลและกระทรวง

ยติุธรรม 

3 การประกวดจดั

นิทรรศการและประกวด

จดัโตะ๊หมู่บูชา 

รางวลัชนะเลิศ นกัเรียนและคุณครูกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 

 คณะครูกลุ่มสาระสงัคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

อบจ.ปทุมธานี 

4. การประกวดภาพยนตร์

สั้นคุณธรรม  

ม.1-ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นายกิตติธชั  บุญมา 

2. นายณฐัภทัร  จินาสุย 

3. นายวชิชานนัท ์ สุวรรณสิงห์ 

4. นายศิวชั  พงษสุ์วรรณ 

5. นายสมมาตร  เรือนแตง่ 

6/1 

6/1 

6/1 

 

6/1 

6/1 

ครูอภิชาติ  โพธิสิทธ์ิ 

   

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

5. การประกวดมารยาทไทย  

ม.4-ม.6  

ระดบัเหรียญ

ทอง 

1. นางสาวกลัยา  มัน่คง 

2. นายกานติรัตน ์ ช่ืนเงิน 

   

6/1 

5/11 

1. ครูวชัรินทร์  เอมทรัพย ์

2. ครูภาณี  วจีสจัจะ 

   

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

 

6. แข่งขนัตอบปัญหา 

เศรษฐศาสตร์ 

รองชนะลิศ

อนัดบั 2 

นางสาวเบญจพร  สมชาติ 5/11 1.ครูวชัรินทร์   เอมทรัพย ์

2. ครูวภิาพร  สุภาไตรย 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 
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นักเรียนคนเก่ง “สุขศึกษาและพลศึกษา” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการแข่งขนั ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1. การแข่งขนัเทควนัโด

รายการ Korea open  

รางวลัชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

นายสุทธิศกัด์ิ  จานทอง  

 

5/9 ครูอรรถชยั   

มุ่งประสพสุขี 

สหพนัธ์เทควนั

โดระดบัโลก 

2. การแข่งขนัเทควนัโด

รายการ Sweden open  

รางวลัชนะเลิศ 

 

นายสุทธิศกัด์ิ  จานทอง  

 

5/9 ครูอรรถชยั   

มุ่งประสพสุขี 

สหพนัธ์เทควนั

โดระดบัโลก 

3. เทควนัโดชิงแชมป์แห่ง

ประเทศไทย 

เหรียญทองแดง นายยศภทัร  จนัทร์ลอย  

และนายสุทธิศกัด์ิ  จานทอง  

6/2 

5/9 

ครูอรรถชยั   

มุ่งประสพสุขี 

สมาคมเทควนัโด

แห่งประเทศไทย 

4. เทควนัโดกีฬาแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 41  

เหรียญทองแดง นายสุทธิศกัด์ิ  จานทอง 5/9 ครูอรรถชยั   

มุ่งประสพสุขี 

การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 

5. ฟตุซอลรุ่นอาย ุ15  ปี 

สพฐ.เกมส์ 

รางวลัรอง

ชนะเลิศ 

อนัดบั 1 

ทีมนกัฟตุบอลรุ่นอาย ุ15 ปี  ครูอธึก  ธงไชย 

ครูประธาน  อวนมิน 

สถาบนัการพล

ศึกษา วทิยาเขต 

กรุงเทพ 

6. กีฬาแบดมินตนัประเภท

ชายเด่ียว รุ่นอาย ุ15 ปี 

รางวลัรอง

ชนะเลิศ 

อนัดบั 2 

ด.ช.ธีรภทัร  จอนเจ๊ก 2/7 ครูวณีา  เหล่ากลุ สถาบนัการพล

ศึกษา วทิยาเขต 

กรุงเทพ 

7. กีฬาแบดมินตนัรุ่นอาย ุ15 

ปี ประเภทชายคู ่

รางวลัรอง

ชนะเลิศ 

อนัดบั 1 

1. นายนวรินทร์  ดาราทิพย ์

2. นายธีภทัร  จอนเจ๊ก 

1/6 

2/7 

ครูวณีา  เหล่ากลุ สถาบนัการพล

ศึกษา วทิยาเขต 

กรุงเทพ 

8.  กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอาย ุ

15 ปี ประเภทชายเด่ียว 

รางวลัรอง

ชนะเลิศ 

อนัดบั1 

นายกรธวชั  คา้ธญัเจริญ 3/16 ครูชนกพรรณ  ช านาญวาด สพฐ. 

9. กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอาย ุ รางวลัรอง 1. นายกรธวชั  คา้ธญัเจริญ 3/16 ครูชนกพรรณ  ช านาญวาด สพฐ. 
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15 ปี ประเภทชายคู ่ ชนะเลิศ 

อนัดบั 1 

2. นายพิชเญศ  สงวนวงศ ์ 3/16 

10. กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอาย ุ

15 ปี ประเภทคู่ผสม 

รางวลัรอง

ชนะเลิศ 

อนัดบั 1 

1. ด.ญ.ฉตัฑกานต ์ พึ่งอาจเอ่ียม 

2. นายพิชเญศ  สงวนวงศ ์

3/8 

 

3/16 

ครูชนกพรรณ  ช านาญวาด สพฐ. 

11. กีฬาเปตองประเภทหญิง

หญิงรุ่นอาย ุ15 ปี  

รางวลัชนะเลิศ ด.ญ.ทชัชา  เยอสูงเนิน  ครูจนัทร์มณี  คุม้ดี สพฐ. 

12. กีฬาเปตองประเภทชาย

หญิงรุ่นอาย ุ18 ปี 

 

รางวลัชนะเลิศ ด.ช.ศิริศกัด์ิ  บุญเกิด  ครูจนัทร์มณี  คุม้ดี สพฐ. 

13. กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอาย ุ

15 ปี ประเภทคู่ผสม 

รางวลัชนะเลิศ นายราชศกัด์ิ   บุญเกิด ม.

5/4 

ครูชนกพรรณ  ช านาญวาด สพฐ. 

นักเรียนคนเก่ง “คณิตศาสตร์” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการ

แข่งขัน 

ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1. สร้างสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรม  

GSP  ม.ปลาย 

เหรียญทอง นายณฐัดนยั  วฒิุสอน 

นางสาวลกัษมน  วฒันาพร

โสภา 

ม.

5/11 

 

ครูรสริน  แสงศิริ 

ครูผานิตย ์  ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

2. อจัฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร์ระดบั ม.ตน้ 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 2 

เด็กชายสุปรีชา  สุวรรณฤทธ์ิ ม.

3/16 

ครูตติพร  เล่ห์กล งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

3. อจัฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร์ระดบั ม.ปลาย 

รองชนะเลิศ

อนัดบั 2 

นายศิวภาคย ์ เทศวงศ ์ ม.

6/11 

ครูอุบลวรรณ  มงคลางกรู งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 
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4. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ตน้ เหรียญทอง  

อนัดบั 2 

เด็กหญิงภทัาภรณ์  จินาสุย 

เด็กชายเกียรติศกัด์ิ  ศรีเมือง 

เด็กชายธนภทัร มุ่งประสพสุขี   

ม.

3/3 

ครูเบญจวรรณ  บุญอุ่น 

ครูปนดัดา  ยรัูกคุณ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

5. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.

ปลาย 

เหรียญเงิน นายกมลชยั  น่ิมสุวรรณ 

นายพลรัฐ  บุญเพง็ 

นางสาวพรรณพสัสา  ชุ่มเพง็ 

ม.

6/6 

ครูวรรณิดา  ผาค า 

ครูกญัญกร  โปร่งใจ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

6. สร้างสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรม  

GSP  ม.ตน้ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   ช่ินช่วยสกุล 

เด็กชายภูมินทร์  พงษส์วสัด์ิ 

ม.

2/1 

ม.

3/16 

ครูรสริน  แสงศิริ 

ครูผานิตย ์  ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

7. สร้างสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรม  

GSP  ม.ปลาย 

เหรียญทอง นายณฐัดนยั  วฒิุสอน 

นางสาวลกัษมน  วฒันาพร

โสภา 

ม.

5/11 

 

 

ครูรสริน  แสงศิริ 

ครูผานิตย ์  ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 

งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

นักเรียนคนเก่ง “ภาษาไทย” 

ที ่ รายการแข่งขนั ผลการ

แข่งขัน 

ช่ือ – สกลุ ช้ัน ครูผู้ฝึกซ้อม งาน / หน่วยงาน 

1. กิจกรรมท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ 

เหรียญทอง เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

2. กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ เหรียญทอง นายอรรถพล  นามเชียงใต ้   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

3. กิจกรรมการอ่าน เหรียญ เด็กหญิงธิติมา ธิวงศค์  า   งาน
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ระดบัชั้น ม.๑- ม.๓ ทองแดง ศิลปหตัถกรรม

ระดบัสพม. 

4. กิจกรรมเขียนเรียงความ เหรียญเงิน นางสาวจุฑามาศ  ใบบุญ   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัสพม. 

5. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง ( อินทรวเิชียร

ฉนัท ์๑๑) 

เหรียญ

ทองแดง 
นายวรีภทัร   เรืองศรี  

 

 งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

6. กิจกรรมท่องอาขยาน 

ท านองเสนาะ 

เหรียญทอง นายบารมี   ศิริวงษ ์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

7. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง ( อินทรวเิชียร

ฉนัท ์๑๑) 

เหรียญทอง นางสาวกุลยา   ชยัรัตน์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

8. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง  

เหรียญทอง เด็กหญิงภสัสร   ชูทรัพย ์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

9. กิจกรรมท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ 

เหรียญทอง เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

2. กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ เหรียญทอง นายอรรถพล  นามเชียงใต ้   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัภาค 

3. กิจกรรมการอ่าน 

ระดบัชั้น ม.๑- ม.๓ 

เหรียญ

ทองแดง 
เด็กหญิงธิติมา ธิวงศค์  า   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัสพม. 
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4. กิจกรรมเขียนเรียงความ เหรียญเงิน นางสาวจุฑามาศ  ใบบุญ   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบัสพม. 

5. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง ( อินทรวเิชียร

ฉนัท ์๑๑) 

เหรียญ

ทองแดง 
นายวรีภทัร   เรืองศรี  

 

 งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

6. กิจกรรมท่องอาขยาน 

ท านองเสนาะ 

เหรียญทอง นายบารมี   ศิริวงษ ์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

7. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง ( อินทรวเิชียร

ฉนัท ์๑๑) 

เหรียญทอง นางสาวกุลยา   ชยัรัตน์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 

8. กิจกรรมแต่งบทร้อย

กรอง  

เหรียญทอง เด็กหญิงภสัสร   ชูทรัพย ์   งาน

ศิลปหตัถกรรม

ระดบั สพม. 
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ข้อมูลเกีย่วกบันักเรียนข้อมูลเกีย่วกบันักเรียน  
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ัน 
 
 

ระดับช้ัน จ านวนห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 16 451 275 726 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 16 472 267 739 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 16 447 317 764 
รวมมธัยมต้น 48 1,370 859 2,229 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 12 252 246 498 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 12 262 248 510 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 11 212 228 440 
รวมมธัยมปลาย 35 726 722 1,448 

รวมจ านวนทั้งหมด 83 2,096 1,581 3,677 
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สรุปการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 

ทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา  2554 
 

ประเภทของการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 
1.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม     
2.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจงัหวดัเดิม     
3.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในต่างจงัหวดั     
4.  เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม.     
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล     
6.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน      
7. สถาบนัอ่ืนๆ     
รวมศึกษาต่อ     
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 
อ่ืนๆ 

    

รวม     
 

แผนภูมิแสดงสรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนทีจ่บ ม.3  
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สรุปการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา  2554 

 

ประเภทของการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 
1.  มหาวทิยาลยัของรัฐ     
2.  มหาวทิยาลยัเปิดของรัฐ     
3.  มหาวทิยาลยัของเอกชน     
4.  สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล     
5.  สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน     
6.  สถาบนัพยาบาล     
7.  สถาบนัการพลศึกษา     
8.  สถาบนัต ารวจ     
9.  สถาบนัอ่ืนๆ     

รวมศึกษาต่อ     
ประกอบอาชีพ     
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ     

 

แผนภูมิแสดงสรุปการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนทีจ่บ ม.6 
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ข้อมูลเกีย่วกบัครูและบุคลากรข้อมูลเกีย่วกบัครูและบุคลากร  
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ตารางแสดงจ านวนข้อมูลครู   ปีการศึกษา 2555 

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

 
รวม ต ่ากว่า 

ปริญญตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี ชาย หญงิ 

ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ - - 1 1 - 1 
รองผอ.ช านาญการพิเศษ - 1 3 3 1 4 
ครูช านาญการพิเศษ(คศ.3) - 18 3 3 19 22 
ครูช านาญการ(คศ.2) - 55 8 17 46 63 
ครู (คศ.1) - 13 10 10 13 23 
ครูผูช่้วย - 19 3 4 18 22 
พนกังานราชการ - 1 - 1 - 1 

รวม - 110 26 39 97 136 
                                                        

*  ข้อมูล  ณ วนัที ่10 มถุินายน  2555
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2555 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อนัดับ วทิยฐานะ 

วนั/เดือน/     
ปีเกดิ 

อายุ 
วนั/เดือน/ปีที่
เข้ารับราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

สาขาวชิา 

ฝ่ายบริหาร 
1 นายวรีพงษ ์ คลอ้ยดี 16798 ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 30 ธ.ค.  2499 56 2  มิ.ย.  2520 35 ค.ม. บริหารการศึกษา 
2 นายประสิทธ์ิ   สุวรรณประทีป 16800 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 26 ต.ค. 2498 57 12 พ.ค. 2521 34 ป.บณัฑิต บริหารการศึกษา 
3 นายประดบั  ปรีชานุกูล 16903 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 12 ก.ย. 2498 57 15 พ.ย. 2521 34 ค.ม. บริหารการศึกษา 
4 นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์ 16802 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 ต.ค. 2509 46 5 ก.ย. 2537 18 ค.ม. บริหารการศึกษา 
5 นางสาวธปารยเ์อ้ือ  มณีสุวรรณ์ 16801 รอง ผอ. คศ.3 ช านาญการพิเศษ 12 มิ.ย. 2508 47 6 ก.ค. 2530 25 ศษ.ม. หลกัสูตรและการสอน 

ฝ่ายกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
6 นางอจัฉรา  แรงกลา้ 16922 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ต.ค. 2502 53 22 พ.ค. 2523 32 ค.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
7 นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ 60153 ครู คศ.2 ช านาญการ 21 ก.ค. 2505 50 1 ก.ค. 2529 26 กศ.บ. การแนะแนว 
8 นางสรียา  วฒิุชาญ 17437 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 2495 60 2 ส.ค. 2519 36 อ.บ. ปรัชญา 
9 นายสุขเกษม บุญประกอบพร 4485 ครู คศ.1 - 27 ก.ย. 2527 28 10 ก.พ. 2553 2 กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
10 นางประทุม  ลาภาอุตย ์ 16911 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 11 ต.ค. 2499 56 15 พ.ค. 2521 34 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
11 นางสกุณา  ดีงาม 12811 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 25 มี.ค. 2497 58 15 พ.ค. 2521 34 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางจุฑารส  โตสกุล 16913 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ธ.ค. 2502 53 4 ม.ค. 2526 29 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
13 นางรสริน  แสงศิริ 16846 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 27  ก.ย. 2502 53 17 ม.ค. 2526 29 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
14 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 35490 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 20  ก.ย. 2508 47 14 ส.ค. 2532 23 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นางศิริสุข  สุตนัติราษฏร์ 44348 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ก.ย. 2508 47 11 ก.ย. 2534 21 วท.บ. พืชไร่ 
16 นางตติพร  เล่ห์กล 7628 ครู คศ.2 ช านาญการ 20 เม.ย. 2519 36 26 มี.ค. 2546 9 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
17 น.ส.พนม  ทา้วทอง 70660 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ม.ค. 2512 43 1 ธ.ค. 2535 20 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 
18 นายพรสวรรค ์ จนัทร์ยิม้ 237 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ธ.ค. 2510 44 16 พ.ค. 2537 18 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 นายวรากรณ์  เล่ห์กล 342 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 มี.ค. 2520 35 21 ก.ย. 2550 5 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
20 น.ส.ผานิตย ์ ตีรเศรษฐศ์กัด์ิ 53069 ครู ค.ศ.1 - 28 พ.ย. 2527 27 15 มิ.ย. 2552 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

21 น.ส.วรรณิดา  ผาค า 54391 ครู คศ.2 ช านาญการ 9 มิ.ย.  2521 34 3 ม.ค. 2550 5 วท.ม. คณิตศาสตร์ 
22 นางเบญจวรรณ  มณีนิล 1573 ครู คศ.1 - 9 เม.ย. 2518 37 8 ม.ค. 2542 13 ศษ.ม. หลกัสูตรและการสอน 
23 น.ส.ปนดัดา  ยรัูกคุณ 1580 ครู คศ.1 - 5 ม.ค. 2526 29 19 ต.ค. 2548 7 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
24 น.ส.กญัญากร  โปร่งใจ 17423 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 1 ธ.ค. 2515 39 2 พ.ค. 2554  1 คอ.ม. บริหารอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา 

25 นางจ าเนียร     จนัทร์ศิริ  5807 ครู คศ. 2 ช านาญการ 9 ม.ค. 2510 45 3 ส.ค. 2535 20 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
26 นางสาวนิรัญชลา  ทบัพุม่ 16806 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 14 ก.พ. 2532 24 3 ต.ค. 2555 - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
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27 นางสาวศรีวรินทร์  ทองยน่ 16885 ครู คศ. 2 ช านาญการ 6 ส.ค. 2523 32 16 ก.ค. 2547 8 กศ.ม. การวจิยัและสถิติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
28 นางเตือนจิตต ์ ศรีอนนัต์ 16876 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 2 มิ.ย. 2514 41 5 ก.ย. 2537 18 ค.บ. ภาษาไทย 
29 นางปทุมพร  พงศท์อง 16822 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2496 59 10 มิ.ย. 2517 38 กศ.บ. ภาษาไทย 
30 นางเรืองอุไร  อิศรางกูรฯ 16884 ครู คศ.2 ช านาญการ 1 ส.ค. 2495 60 5 มิ.ย. 2517 38 ค.บ. ภาษาไทย 
31 นางเจียรนยั  สกุลปทุมทอง 16907 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ม.ค. 2497 58 11 พ.ค. 2525 30 ค.บ. ภาษาไทย 
32 นางสุนนัทา  สิทธิวงั 39107 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2499 56 22 พ.ค. 2521 34 ค.บ. ภาษาไทย 
33 นางพกัตร์ศิริ  พิมเสน 16838 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 4 พ.ย. 2500 55 2 มิ.ย. 2520 35 กศ.บ. ภาษาไทย 
34 นางนนัทา  รังสีปัญญา 7570 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 30 พ.ย. 2497 58 22 มี.ค. 2522 33 ปร.ด. การบริหารการพฒันา 
35 นางณฎัฐา  บวัอินทร์ 17427 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 พ.ย. 2499  56 15 พ.ค. 2521 34 กศ.บ. ภาษาไทย 
36 นางนพพร  ดอนทว้ม 2069 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 11 พ.ค. 2502 53 6 พ.ค. 2525 30 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
37 นางสิริพร  ปอร์เชิน 132187 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 พ.ย. 2514 41 7 ต.ค. 2537 18 ศศ.ม. การจดัการงานสาธารณะ 
38 นายปิยะ  เทพกลาง 16889 ครู ค.ศ.1 - 23  ต.ค. 2522 33 1 มิ.ย. 2553 2 ศษ.บ. ภาษาไทย 
39 นางผาณิต  ขนนัไพร 17284 ครู ค.ศ.1 - 18 มี.ค. 2513 42 9 มิ.ย. 2551 4 ค.บ. ภาษาไทย 
40 นางจนัทร์มณี  คุม้ดี 4202 ครู ค.ศ.1 - 24 มิ.ย. 2523 32 15 ม.ค. 2553 2 ค.บ. ภาษาไทย 
41 นางสาวสิริมา  ถ่ินณรงค ์ 988 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 18 ธ.ค. 2529 25 1 ส.ค. 2554 - ค.บ. ภาษาไทย 
42 นางสาวปัทมา  จนัทร์ศรี 969 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 4   ม.ค. 2532 24 3  ต.ค. 2555 - ค.บ. ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร 
43 นางธนาวลยั  อรัญญิก 109852 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 พ.ย. 2503 52 25 ส.ค. 2525 30 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
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44 นายวเิชียร  บวัอุไร 119841 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 พ.ค. 2503 52 9 พ.ค. 2526 29 กศ.บ. ฟิสิกส์ 
45 นางกาญจนา   จนัทร์ธนพิเชษฐ ์ 16873 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 23 มี.ค. 2501 54 12 พ.ค. 2523 32 กศ.บ. เคมี 
46 นางเรณู  เสาะแสวง 16850 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 7 ก.ย. 2511 44 16 ก.พ. 2536 19 กศ.บ. ชีววทิยา 
47 นางนิสา  มากแกว้ 16840 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ธ.ค. 2506 49 23 มิ.ย. 2532 23 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
48 นางพทัน์นลิน  ติปยานนท ์ 3420 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 พ.ค. 2499 56 16 พ.ค. 2526 29 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ 
49 น.ส.พรรณิภา  กิจเอก 67114 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 21 ก.ค. 2513 42 1 พ.ย. 2537 18 ค.ม. หลกัสูตรการสอน 
50 นายรังสิบูรณ์  กล่ินบ ารุง 16882 ครู คศ.2 ช านาญการ 30 เม.ย. 2502 53 25 ส.ค. 2525 30 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

51 นางจนัทิมา  วงชยัเพง็   16871 ครู คศ.1 - 246ก.ย. 2524 31 1 ก.พ. 2550 5 วท.บ. ฟิสิกส์ 
52 น.ส.ปิยะวจันา  โชคสถาพร 17310 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 ต.ค. 2506 50 16 พ.ย. 2536 19 กศ.บ. กายภาพ ชีวภาพ 
53 นายสิปปนนท ์ วงชยัเพง็ 1532 ครู คศ.1 - 24 มี.ค.2521 34 10 ก.พ. 2553 2 กศ.บ. ชีววทิยา 
54 นางนิชาภา  โกไศยกานนท ์ 16880 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ก.พ. 2510 45 13 ม.ค. 2535 20 กศ.บ. เคมี 
55 นายอุดม  ด่านอุด 273 ครู คศ.1 - 17 พ.ย. 2523 32 10 ก.พ. 2553 2 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
56 นายอนุพงษ ์ ศรีโสภา 67671 ครู คศ.1 - 14 ธ.ค. 2524 31 10 ก.พ. 2553 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
57 น.ส.พรจิต  ปักการะนา  5828 ครู คศ.1 - 9 ก.ค. 2526 29 15 มิ.ย. 2553 2 ค.บ. ชีววทิยา 
58 น.ส.สุมนา  อ๊ึงพลาชยั 16852 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 30 มี.ค. 2527 28 24 พ.ค. 2554 1 วท.บ. ฟิสิกส์ 
59 น.ส.พิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท ์ - ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 24 พ.ค. 2528 27 24 พ.ค. 2554 1 วท.บ. เคมี 
60 น.ส. จรุงจิต  สินอนนัต ์ 2838 ครู คศ.2 ช านาญการ 5 ธ.ค. 2523 32 17 ต.ค. 2548 7 คม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

61 น.ส.เบญจมาศ  ช่างเกวยีน 17905 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 5 ธ.ค. 2510 45 1 ก.ค. 2536 19 คบ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
62 นางนภาพร  เกาะทอง 2968 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ส.ค. 2505 51 13 ก.ค. 2538 18 ค.บ. สังคมศึกษา 
63 นางวชัรินทร์  เอมทรัพย ์ 16849 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 22  ธ.ค. 2495 60 17 พ.ค. 2516 39 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
64 น.ส.อรวรัชญ ์  แกว้ประสิทธ์ิ 16914 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 10 ธ.ค. 2496 59 12 ธ.ค. 2517 38 กศ.บ. สังคมศึกษา 
65 น..ส..อนงคน์ารถ   วารินหอมหวล 76016 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 11 ม.ค. 2497 59 16 พ.ค. 2521 34 กศ.บ. ประวติัศาสตร์ 
66 น.ส.จิราพร  สุดคง 16859 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 28 พ.ค. 2499 56 15 พ.ค. 2521 36 ค.ม. บริหารการศึกษา 
67 นางวภิาพร  สุภาไตรย 17469 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 มี.ค. 2499 56 1 ก.ย. 2533 22 ศศ.บ ประวติัศาสตร์ 
68 น.ส.บงัอร  สุดยนิดี 16894 ครู คศ.2 ช านาญการ 26 ก.ค. 2499 56 2 มิ.ย. 2520 35 กศ.บ. ภาษาไทย 
69 น.ส.บุบผา  ละเอียด 54342 ครู คศ.2 ช านาญการ 29  เม.ย. 2512 43 15 ก.พ. 2550 5 ศศ.ม. ประวติัศาสตร์ 
70 นางพลอยพิไล  ทิพยศิริ 2997 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 พ.ย. 2504 52 24 ก.ค. 2524 32 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
71 นายอภิชาติ  โพธิสิทธ์ิ 16821 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 เม.ย. 2503 52 8 พ.ค. 2524 32 ค.บ. สังคมศึกษา 
72 นายธนวฒัน์  บวัรัตนกาญจน์ 53277 ครู คศ.2 ช านาญการ 23 พ.ย. 2502 53 29 ธ.ค. 2535 20 ค.บ. สังคมศึกษา 
73 น.ส.ภาณี  วจีสัจจะ 4632 ครู คศ.1 - 17 มิ.ย. 2514 41 15 มิ.ย. 2553 2 ค.บ. สังคมศึกษา 
74 วา่ท่ี ร.ต.ประอร  ผอ่งใส - ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 12 พ.ย. 2524 32 2  พ.ค. 2554 1 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
75 น.ส.ศุภิสรารัตน์  บวัสวสัด์ิ 1431 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 17 พ.ค.  2526 29 1 ส.ค. 2554 - รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
76 นางญาติกร  มณีวงษ ์ 4084 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 22 พ.ย. 2511 45 1 ก.พ. 2555 - ศศ.ม. บริหารองคก์าร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
77 นางทองสุก  หตัถกิจ 16752 ครู คศ.2 ช านาญการ 9 มิ.ย. 2500 55 21 มิ.ย. 2521 34 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
78 นางวนิดา  สุวรรณทรัพย ์ 16919 ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ก.ค. 2497 57 21 เม.ย. 2518 37 ค.บ. บรรณารักษ ์
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79 นางพสัณี  ชุ่มคุมสิน 16920 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 ธ.ค. 2502 53 19 พ.ค. 2523 32 ค.บ. เทคนิคการศึกษา 
80 นางลภสัรดา   จิรัฐติกาลกลุเวท 126791 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 28 ม.ค. 2513 42 9 ก.พ. 2538 18 กศ.บ. คหกรรม 
81 น.ส.ปราณี  เอ่ียมสะอาด 16867 ครู คศ.2 ช านาญการ 22 พ.ค. 2499 56 22 พ.ค. 2521 34 กศ.บ. คหกรรม 
82 นางวไิล  กุยยกานนท ์ 16892 ครู คศ.2 ช านาญการ 31 มี.ค. 2503 52 9 มี.ค. 2526 29 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
83 นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 16813 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 5 ต.ค. 2511 44 24  ก.พ. 2535 20 ศษ.บ เทคโนโลยกีารศึกษา 
84 นายวชิาญ  กลบัใจ 16814 ครู คศ.2 ช านาญการ 20 ก.ค. 2505 50 9 ก.ค. 2529 26 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 
85 นายโสภณ  สุขสบาย 16877 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 เม.ย. 2504 51 14 ม.ค. 2534 21 ค.บ. ไฟฟ้า  
86 นายบุญยิง่  จนัทร์เกตุ 107781 ครู คศ.2 ช านาญการ 28 เม.ย. 2498 57 22 ก.ย. 2529 26 ค.บ. บริหารการศึกษา 
87 น.ส.สุกญัญา  ก่ิงรังกลาง 116997 ครู คศ.2 ช านาญการ 31 ส.ค. 2524 31 16 ธ.ค. 2547 8 กศ.ม. เทคโนโลยกีารศึกษา 
88 นางสมพร  แผว่จะโปะ 12932 ครู คศ.2 ช านาญการ 17 ส.ค. 2508 47 20 ม.ค. 2530 25 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
89 วา่ท่ี ร.ต.ศิริชยั  ฟักหอม 29268 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 28 ก.ค. 2508 47 8 ส.ค. 2531 24 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
90 นายศรายทุธ  พึ่งกนั 728 ครู คศ.1 - 29 เม.ย. 2527 28 15 มิ.ย. 2552 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
91 น.ส.ดวงนภา  บานช่ืน 54238 ครู คศ.1 - 26 ก.ค. 2518 37 1 ก.ย. 2552 3 วท.บ. เทคโนโลยกีาร

จดัการศตัรูพืช 

92 นายสตกฤช  วชิิตพนัธ์ 56925 ครู คศ.1 - 17 ก.ย. 2522 33 3 พ.ย. 2546 8 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
93 นายจารึก  ขจรเจริญศกัด์ิ 054(ส) ครู คศ.1 - 28 ก.ย. 2525 30 1 ธ.ค. 2552 3 MCA Computer Applications 

94 นายมีชยั  ทพัธานี 3980 ครู คศ.2 ช านาญการ 12 ก.ย. 2522 33 9 ธ.ค. 2547 8 ปทส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
95 น.ส.นลทั  ชึรัมย ์ 2464 ครู คศ.1 - 11 มิ.ย. 2522 33 29 มี.ค. 2553 2 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 
96 น.ส.วรรณภา  เอ่ียมสมบติั 5825 ครู คศ.1 - 15 ธ.ค. 2523 32 2 ก.ค. 2553 5 ศศ.ม. สหวทิยาการฯ 
97 น.ส.สุพรรณษา  ครุฑเงิน 5546 ครู คศ.1 - 25 ต.ค. 2525 30 3 ม.ค. 2550 5 วท.บ. คอมพิวเตอร์ 
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98 นายศราวธุ  ฤทธ์ิจอหอ 746 ครู คศ.1 - 16 ม.ค. 2527 28  4 ส.ค. 2552 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
99 น.ส.กญัญภทัร  นาคค า 117473 ครู คศ.1 - 10  ก.ค. 2523 32 1 ต.ค. 2551 4 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

100 นายนราทิพย ์ แสงอาทิตย ์ 16815 ครูผูช่้วย ครู
ผูช่้วย 

- 29  มิ.ย.  2526 29 10 ก.ค. 2554 - ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
101 นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 17380 ครู คศ.2 ช านาญการ 6 ต.ค. 2499 56 21 พ.ค. 2522 33 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
102 นางอารีย ์ สุวรรณทศัน์ 16866 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 มิ.ย. 2495 60 1 พ.ค. 2515 40 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 
103 น.ส.สุพรรณี  มงคลปทุมรัตน์ 16893 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 เม.ย. 2499 56 3 ก.ย. 2522 33 ศศ.ม. การสอนภาษาฝร่ังเศส 
104 นางประภาพร  สันติเทวกุล 16897 ครู คศ.2 ช านาญการ 15 มิ.ย. 2498 57 15 พ.ค. 2521 34 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
105 นางสาลินี  เยน็ทรวง 82391 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 10 พ.ย. 2496 59 20 พ.ค. 2519 36 อ.บ. ภาษาองักฤษ 
106 น.ส.นนัทพร  ข าชยัภูมิ 2080 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 มี.ค. 2512 43 3 พ.ย. 2540 15 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
107 นางพิมพา  ใจยงค ์ 2712589 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 3 พ.ค. 2498 57 1 ก.พ.2520 35 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
108 นายพลรบ  พรายรักษา 16823 ครู คศ.2 ช านาญการ 9 ก.ค. 2520 35 14 พ.ค. 2544 11 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษาองักฤษ 

109 น.ส.เพญ็ประภา  นาครักษ ์ 16923 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 มิ.ย. 2500 55 16 ก.ค. 2523 32 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
110 น.ส.ประนอม  พรมสุ้ย 60059 ครู คศ.2 ช านาญการ 16 มี.ค. 2502 53 30 ธ.ค. 2525 30 ศศ.ม. พฒันาสังคม 
111 นางเกศริน  ทองงาม 146 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ธ.ค. 2506 49 29 พ.ค. 2529 26 ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 
112 นางชาลี  ทวปีะ 802 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 5 ส.ค. 2511 44 22 มิ.ย. 2536 19 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
113 น.ส.สุพตัรา  รอดเพช็ร์ 23125 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 16 มิ.ย. 2526  29 2 พ.ค. 2554 1 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
114 นางอุสา  พงษพ์ฒัน์ - ครู คศ.2 ช านาญการ 4 ส.ค. 2551 43 18 พ.ค. 2541 14 ค.บ. ภาษาองักฤษ 
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115 น.ส.เบญจพร  ห่อประเสริฐ  16836 ครูผูช่้วย ครูผูช่้วย - 19 มิ.ย. 2529 26 17 มิ.ย. 2554 1 ศศ.บ. ภาษาจีน 
116 นางวนันิวตั  คงถวลิวงศ์ 131122 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 18 ม.ค. 2504 52 1 ก.ย. 2529 27 กศ.บ ภาษาองักฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 16749 ครู คศ.2 ช านาญการ 24 ส.ค. 2502 51 9 พ.ค. 2526 29 ค.บ. ศิลปะ 
118 นางทชัชา  วฒิุเขตต ์ 76152 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 25 มิ.ย. 2501 54 14 ก.ค. 2523 32 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
119 นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค ์ 16861 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 7 ก.ย. 2514 41 15 ก.พ. 2538 17 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
120 น.ส.ปุณณฐั  โปร่งสันเทียะ 2438 ครู คศ.1 - 21 เม.ย. 2524 30 1 ก.ค. 2552 3 ศษ.บ. ศิลปะ 
121 วา่ท่ี ร.ต.ธเนศ  เรืองสุวรรณ 2459 ครู คศ.1 - 3 ม.ค. 2521 34 5 พ.ค. 2553 2 - ดนตรีสากล 
122 น.ส.ฐิติกณัต ์ ชูเชิด 16848 ครู คศ. 1 - 21 เม.ย. 2528 26 1 มิ.ย. 2553 2 ค.บ. นาฏศิลป์ 
123 น.ส.รุ่งนภา  เมืองสุข 2254 ครู คศ. 1 - 11 ม.ค. 2526 29 10 ก.พ. 2553 2 ศศ.บ. ดนตรีไทย 
124 น.ส.กุลนที   พนันทัธี - ครู คศ. 2 ช านาญการ 8 มิ.ย. 2512 43 1 ก.ค. 2537 17 ศษ.บ. จิตกรรมสากล 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
125 นายอธึก  ธงไชย 16851 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 12 ก.พ. 2497 58 3 ก.ค. 2521 34 ค.บ. พลศึกษา 
126 นายอนุศกัด์ิ  การดี 16865 ครู คศ.2 ช านาญการ 10 ธ.ค. 2503 52 3  พ.ค. 2525 30 กศ.บ. พลานามยั 
127 นายพีระวฒัน์  รัตนวโิมกข ์ 16896 ครู คศ.2 ช านาญการ 18 ก.ย. 2500 55 7 ต.ค. 2525 30 กศ.บ. พลานามยั 
128 นายวรีะ  พานทอง 49621 ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 20 ต.ค. 2498 57 16 พ.ค. 2521 34 กศ.บ. พลานามยั 
129 นางเกวลี  ศรีพรรณ์ 16834 ครู คศ.2 ช านาญการ 27 ต.ค. 2509 46 20 มิ.ย. 2534 21 ค.บ. สังคมศึกษา 
130 นายอรรถชยั  มุ่งประสพสุขี 10232 ครู คศ.2 ช านาญการ 29 ต.ค. 2504 51 2 มิ.ย. 2524 31 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

131 นางชนกพรรณ  ช านาญวาด 15473 ครู คศ.2 ช านาญการ 3 ธ.ค. 2505 51 10 มิ.ย. 2529 26 ค.บ. พลศึกษา 
132 นายปกาศิต  คมคาย 54376 ครู คศ.1 - 8 มี.ค. 2525 30 15 มิ.ย. 2552 3 ค.บ. พลศึกษา 
133 นางสาววณีา  เหล่ากุล 109217 ครู คศ.1 - 31 ก.ค. 2509 46 15 มิ.ย. 2553 2 วท.บ. การฝึกการจดัการกีฬา 
134 นายรังสรรค ์ พพิฒัน์ชลธี 17419 ครู คศ.2 ช านาญการ 25 ธ.ค. 2510 45 - 20 ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
135 นายณฐัวฒิุ  วฒิุพงษ ์ 2679 ครูผูช่้วย   8  ธ.ค. 2525 30 1  ก.พ. 2556 - ศศ.ม. พลศึกษา 
บรรณารักษ์ 
136 นางสุกญัญา    เพิม่มี 2080 ครู คศ.2 ช านาญการ 13 ก.พ. 2508 47 16 ธ.ค. 2530 25 ค.บ. บรรณารักษ ์
พนักงานราชการ 
137 นายโชคชยั  ไกรยศ - พนกังาน

ราชการ 
- - 5 ม.ค. 2528 27 - - ปริญญาตรี ดนตรีสากล 
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ตารางแสดงข้อมูลครูอตัราจ้าง  โรงเรียนปทุมวไิล  ปีการศึกษา  2555 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล วนัเดือนปีเกดิ อายุ การศึกษาสูงสุด วชิาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 น.ส.อจัฉราภรณ์  เกษตรรุ่งเรือง 28 ก.พ. 2521 32 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์ 
2 น.ส.รชฏพร  ตะวงค ์ 27 ต.ค. 2529 25 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
3 นายอดุลย ์ วนัทอง 27 เม.ย. 2529 25 ปริญญาตรี พลศึกษา พละศึกษา 
4 น.ส.ไพรัตน์  แปลงศรี 27 มิ.ย. 2529 25 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
5 น.ส.ประภาสิริ  คลา้ยคลึง 9 ต.ค. 2529 24 ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ 
6 น.ส.เพชรพร  ข าเนียม 16 ม.ค. 2527 27 ปริญญาโท MBA ภาษาต่างประเทศ 
7 นายชมธวฒั  เอ่ียมลออ 8  ต.ค. 2527 28 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
8 นายทว ี กล่อมใจ 20  ต.ค.  2523 33 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
9 นายประธาน  อวนมิน  6  ต.ค. 2531 23 ปริญญาตรี พลศึกษา พละศึกษา 

10 น.ส.เชาวน์นนัท ์ เยาวแ์สงแซงสนิท      
11 นายเสริม  พงษท์อง 8  มี.ค. 2494 61 ปริญญาโท การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
12 นายค าหลา้  ลาภาอุตย ์ 3 พ.ค. 2494 61 ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
13 Mr.Chingakham  Dinachandra Singh   M.ED/M.A. 

Geography/B.Sc 
(zoology)/TEFL 

  

14 Mr.Richard Greenwell   Master of Arts in 
Education,Almeda 
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University 
15 Mr.Allen  Rasmatian   M.B.A.   
16 Mr.Afton  Koren  M. Murillo   Bachelor of Science  

in Business  
Administration-

Major in 
Entrepreneurial 

Maketing 

  

17 Mrs.Eufronia Adami Villeza   Bachelors  Degree  
in  Psychology 
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ตารางแสดงข้อมูลเจ้าหน้าทีอ่ตัราจ้าง  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2555 
ล าดับ ช่ือ-สกุล วนัเดือนปีเกดิ อายุ วุฒิการศึกษา วชิาเอก งานทีป่ฏิบัติ 
1 น.ส.ดวงพร  คุณอุย 22 มี.ค.  2519 34 ปริญญาตรี พืชศาสตร์ เจา้หนา้ท่ีหอ้งสหกรณ์ 
2 น.ส.ชนากานต ์ ลาภเสถียร 24 มี.ค. 2528 24 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
3 นายธนบตัร  จีบสุวรรณ 28 ก.ย. 2525 27 ม.6 องักฤษ - สังคมฯ เจา้หนา้ท่ีศาลาวชิชาลยั 
4 น.ส.ณฐพร  ศรีสองเมือง 20  พ.ย. 2532 22 ปริญญาตรี บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์
5 นางเบญญาภา  พรหมเกิด 21 เม.ย. 2510 42 ม.6 - เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
6 นายสม  ชยัศรี 28 ก.พ. 2515 37 ปวช. ช่างกลโรงงาน พนกังานขบัรถ 
7 นายนภสั  จิตตผ์อ่ง - - - - - 
8 น.ส.พิมพพ์ิชชา  พนัธ์เศรษฐี - - - - - 
9 น.ส.อาภรณ์  สมใจ - - - - - 

10 น.ส.เสาวภา  ค  าพิลา - - - - - 
11 น.ส.สาวติรี  ตน้ดี - - - - - 
12 น.ส.วรรณวภิา  แสงจนัทร์ - - - - - 
13 นายสิทธิชยั  สาระพงษ ์ - - - - - 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2555 
ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขทีต่ าแหน่ง วนัเดือนปีเกดิ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที่ 
1 นายทอง  เนินกร่าง 2148 21 ต.ค. 2505 48 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบัรถ 
2 นายจ ารัส  อมัระปาล 2154 28 ก.พ. 2492 60 ป.4 ลูกจา้งประจ า บริการอดัส าเนา 
4 นายอญัชนั  โนรี 2156 17 ม.ค. 2499 54 ป.4 ลูกจา้งประจ า พนกังานบริการ 
5 นายธงทอง  บุญพยอม 2159 4 ม.ค. 2501 52 มศ.3 ลูกจา้งประจ า พนกังานขบัรถยนต ์
7 นางสุพฒั  บวับาน 2150 23 พ.ค. 2516 37 ปริญญาตรี ลูกจา้งประจ า พนกังานเก็บเอกสาร 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2555 
ล าดับ ช่ือ-สกุล วนัเดือนปีเกดิ อายุ วุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที่ 
1 นางวนัเพญ็  พวงงาม 9 ก.ย. 2503 50 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
2 นางมนสั  ขนัทีทา้ว 30 มี.ค. 2510 43 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
3 น.ส.สังเวยีน  แกว้ค า 23 พ.ค. 2502 51 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
4 น.ส.เกษร  ป้อมสาหร่าย 21 มิ.ย. 2516 37 ป.6 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
5 นางชวน  ปัทมะนาวนิ 18 เม.ย. 2499 55 ป.4 แม่บา้น งานรักษาความสะอาด 
6 นายจรัล  ศิลา 20 ก.ย. 2494 59 ป.4 - ช่างระบบน ้า 
7 นายทองอยู ่ ยิม้แยม้ - - - - เจา้หนา้ท่ีงานเกษตร 
8 นายประเสริฐ  โชติไสว   - - - - ช่างไฟฟ้า 
9 นายพนม  สุวรรณมาลา - - - - งานรักษาความสะอาด 

10 นางจ าเนียร  ป่ินสงค ์ - - - - งานรักษาความสะอาด 
11 นางค าจูน  งามใหญ่ - - - - งานรักษาความสะอาด 
12 น.ส.ดวงหทยั  ดอกแยม้ 2 ม.ค. 2510 42 ม.6 - งานรักษาความสะอาด 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนปทุมวไิล 

ปีการศึกษา  2555 
ล าดับ ช่ือ-สกุล วนัเดือนปีเกดิ อายุ วุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที่ 
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/ระดับ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน ช่ือ - สกุล 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเตือนจิตต ์ ศรีอนนัต์ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางประทุม  ลาภาอุตย ์
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นางธนาวลยั  อรัญญิก 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอธึก   ธงไชย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสมศกัด์ิ  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นางทองสุก  หตัถกิจ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายสมพงษ ์ โพธ์ิเขียว 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นายวรากรณ์  เล่ห์กล 
หวัหนา้งานแนะแนว นายสุรัชพงษ ์ พิพฒัรัตนะ 
หวัหนา้งานหอ้งสมุด นางสุกญัญา  เพิ่มมี 
หวัหนา้งานทะเบียน-วดัผล นางจุฑารส  โตสกุล    นางอุสา  พงษพ์ฒัน์ 
หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์ นางจนัทร์จิรา  พงษชู์ 
หวัหนา้งานแผนงาน นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 
หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา นางสาวพนม  ทา้วทอง 
หวัหนา้งานการเงินและการบญัชี นางทองสุก  หตัถกิจ 
หวัหนา้งานพสัดุ นายกฤษฎา   เกตุสุริยงค ์
หวัหนา้งานพยาบาล นางเกวลี  ศรีพรรณ์ 
หวัหนา้งานโสตทศันูปกรณ์ นายวชิาญ  กลบัใจ 
หวัหนา้งานสารบรรณ นางวไิล  กุยยกานนท ์
หวัหนา้งานบุคลากร นางธนาวลยั  อรัญญิก 
หวัหนา้งานพฒันาส่ือ นางสาวพรรณิภา  กิจเอก 
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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ข้อมูลงบประมาณข้อมูลงบประมาณ  
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งบประมาณปีการศึกษา  2555 

รายละเอยีด  งบประมาณ/งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

 

ประมาณการ  งบประมาณปีการศึกษา  2555 

 

1. ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
                             จ  านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2555 

              ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

                  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1     จ านวน          766   คน (ตามแผน) 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2     จ านวน          756   คน 

         ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     จ านวน          820   คน 

                                                                   รวม              2,342 คน  

             ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4     จ านวน          570   คน (ตามแผน) 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5     จ านวน          519   คน 

         ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     จ านวน          446   คน 

                                                                   รวม              1,535 คน  

                                                         รวมทั้งส้ิน   3,877  คน 
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2. การค านวณงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 

                1.     จ  านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้        2,342 x 3,500    =    8,197,000   บาท 

                2.     จ  านวนเงินอุดหนุน ม.ปลาย    1,535  x 3,800    =    5,833,000   บาท 

รวมทั้งส้ินประมาณ  14,030,000 บาท 

3. การค านวณค่าสาธารณูปโภค 

1. ค่าสาธารณูปโภค  
         (จ านวนเงิน = จ  านวนนกัเรียน ม.ตน้ x 112 + จ านวนนกัเรียน ม.ปลาย x 132 ) 

                     จ  านวนเงินอุดหนุน ม.ตน้       2,342 x 224     =   524,608 บาท 

                      จ  านวนเงินอุดหนุน ม.ปลาย   1,535 x 264     =   405,240 บาท 

รวมทั้งส้ิน  929,848 บาท 

ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา  2555  หักเป็นงบงานประจ า 

หมวด รายการ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร หมายเหต ุ

สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 3,200,000  

ค่าโทรศพัท,์ ประปา 280,000  

ค่าบริการจดัเก็บขยะ 25,000  

น ้ามนัเช้ือเพลิง,หล่อล่ืน 
รถยนตร์.ร. , รถจกัรยานยนต ์ 610,000  

เคร่ืองตดัหญา้ 4,000  

ค่าซ่อมบ ารุง 
คอมพิวเตอร์ส านกังาน 84,000  

เคร่ืองส่งเอกสาร 5,000  
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เคร่ืองพิมพ ์ 26,000  

รถยนตโ์รงเรียน 300,000  

เคร่ืองตดัหญา้/มอเตอร์ 3,000  

วสัดุส านกังานกลาง 

 

 

 

ค่าถ่ายเอกสาร 123,000  

กระดาษโรเนียว 1,060,000  

กระดาษถ่ายเอกสาร 70,000  

หมึกเคร่ืองพิมพ ์ 457,000  

น ้ายาท าความสะอาด/อุปกรณ์ 220,000  

วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 900,000  

ค่าใชส้อย ประชุมอบรม / สมัมนา 690,000  

รวม 7,657,000  

 
คงเหลือสุทธิ    14,030,000  - 7,657,000  =  6,373,000  บาท คิดเป็น  6,000,000  บาท 

 
จัดสรรงบประมาณ  จ านวน  6,000,000  บาท  ให้กลุ่มบริหารต่าง ๆ ดังนี้  

รายการ งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร หมายเหตุ 

งบส ารองจ่าย  (10.00%)  600,000.00   

กลุ่มบริหารวชิาการ (65.00 %) 3,900,000.00  

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล (7.93 %) 475,830.00   

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน (7.50 %) 450,000.00   

กลุ่มบริหารทัว่ไป (9.57 %) 574,170.00  

รวม (100.00 %) 6,000,000.00   
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จัดสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาวชิาการ  3,900,000.00  บาท  ดังนี้ 

รายการ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร หมายเหต ุ

ส านกังานฝ่ายวชิาการ  (10.26 %) 400,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (7.69 %) 300,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (6.05 %) 236,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (10.26 %) 400,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาและวฒันธรรม(7.23 %) 282,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (10.30 %) 401,850.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(14.27 %) 556,650.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (8.46 %) 330,000.00  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (5.46 %) 213,500.00  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (1.28 %) 50,000.00  

งานหอ้งสมุด  (7.44 %) 290,000.00  

งานแนะแนว  (1.28 %) 50,000.00  

งานทะเบียนวดัผล  (2.56 %) 100,000.00  

งานประกนัคุณภาพ  (1.28 %) 50,000.00  

งานธนาคารโรงเรียน  (0.51 %) 20,000.00  

คลินิกวชิาการ  (1.79 %) 70,000.00  

งานศูนยว์ทิยบริการ (2.05 %) 80,000.00  

งานพฒันาส่ือและเทคโนโลย ี (1.79 %) 70,000.00  

รวม 3,900,000.00  
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งบประมาณอ่ืน ๆ ทีโ่รงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ. ปีการศึกษา  2555  

 

รายการ งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร หมายเหตุ 

ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   (2 ภาคเรียน) 3,337,120 ม.ตน้ 440   ม.ปลาย 475 

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ( 1 ภาคเรียน) 1,727050 ม.ตน้ 450   ม.ปลาย 500 

ค่าอุปกรณ์การเรียน (2 ภาคเรียน) 1,602,260 ม.ตน้ 210   ม.ปลาย 230 

ค่าหนงัสือ  

507,474 ม.1  699  บาท 

637,757 ม.2  863  บาท 

708,992 ม.3  928  บาท 

625,986 ม.4  1,257  บาท 

644,130 ม.5  1,263  บาท 

487,960 ม.6  1,109  บาท 

 

หมายเหตุ ค านวณงบประมาณโดยใช้จ านวนนักเรียน ณ  วนัที ่10 มถุินายน 2555 
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สถิติการรับ/ส่ง  หนังสือราชการโรงเรียนปทุมวไิล  ปีการศึกษา  2555 

ปี พ.ศ. เดือน หนังสือเข้า 
(ฉบับ) 

หนังสือออก 
(ฉบับ) 

บันทกึข้อความ 
(ฉบับ) 

ค าส่ัง 

2555 พฤษภาคม 992 465 676 23 
 มิถุนายน 905 375 732 32 
 กรกฏาคม 1430 708 1065 39 
 สิงหาคม 1331 615 1107 33 
 กนัยายน 1800 891 1350 16 
 ตุลาคม 1641 740 1318 20 
 พฤศจิกายน 2273 1187 1718 40 
 ธนัวาคม 1975 900 1605 27 

2556 มกราคม 349 179 247 17 
 กุมภาพนัธ์ 351 161 321 27 
 มีนาคม 666 314 423 26 
 เมษายน 554 266 440 17 

รวม 14,267 6,801 11,002 317 
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ข้อมูลข้อมูลการศึกษาต่อการศึกษาต่อ  

และการประกอบอาชีพของนักเรียนและการประกอบอาชีพของนักเรียน   
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การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 

ทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2555  

ประเภทการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1.เรียนต่อ ม.4โรงเรียนเดิม 173 165 398 53.36 

2.เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวดัเดิม  44 9 53 7.10 

3.เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในต่างจังหวดั 16 4 20 2.70 

4.เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม 1 - 1 0.13 

5.สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 172 51 223 29.89 

6.สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 24 22 46 6.16 

7.สถาบันอ่ืนๆ 

   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   โรงเรียนกฬีาสุพรรณบุรี 

   โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

 

3 

1 

1 

 

- 

- 

- 

 

3 

1 

1 

 

0.40 

0.13 

0.13 

รวมศึกษาต่อ 435 251 746 100 

ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 

-ประกอบอาชีพ 

-ติดต่อไม่ได้ 

15 

3 

14 

1 

- 

- 

16 

3 

14 

2.22 ()719) 

0.41 (719) 

1.94 (719) 

รวม 467 252 719  
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การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 

ทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2555 

ประเภทการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1.มหาวทิยาลัยของรัฐ 99 78 177 50.00 

2.มหาวทิยาลัยเปิดของรัฐ 63 50 113 31.92 

3.มหาวทิยาลัยของเอกชน 27 20 47 13.30 

4.สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1 2 3 0.84 

5.สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน . 1 1 0.28 

6.สถาบันพยาบาล - 9 9 2.54 

7.สถาบันทหาร 1 - 1 0.28 

8.สภาบันต ารวจ 1 - 1 0.28 

9.สถาบันอ่ืนๆ 

   สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

   ศึกษาต่อต่างประเทศ 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0.28 

0.28 

รวมศึกษาต่อ 192 162 354 100 

-ประกอบอาชีพ 

-ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 

16 

6 

31 

19 

59 

13 

13.84 (ใน426) 

3.05 (ใน426) 

รวม 214 212 426 - 
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ข้อมูลห้องสมุดข้อมูลห้องสมุด  

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

นักเรียน  ครู 

และบุคลากร 
4,354 14,639 16,718 19,143 12,030 2,424 69,308 

 

*** หมายเหตุ เดือนตุลาคม เป็นช่วงสอบกลางภาค สถิติตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม 2555  

 

 

 

 

 

 

 

สถติกิารใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
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สถติกิารยืมหนังสือห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 

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

จ านวนเล่ม 2,328 4,190 4,006 4,006 3,632 1,060 19,222 

 

*** หมายเหตุ เดือนตุลาคม เป็นช่วงสอบกลางภาค สถิติตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม 2555 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  
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สถติกิารใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 

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

บริการสืบค้นและ

เรียกใช้สารสนเทศ 

- 862 1004 2065 1542 35 5,508 

ห้องเอนกประสงค์ 

(บริการครู) 

270 395 348 465 454 70 2,002 

บริการข่าวสาร

ทนัสมัย 

- - - - - - - 

ห้องอ้างองิ 65 107 36 29 45 - 282 

บริการฉาย

ภาพยนตร์ 

849 2,445 1,774 3,169 2,239 - 10,476 

*** หมายเหตุ ห้องบริการข่าวสารทนัสมยังดเปิดใหบ้ริการชัว่คราว เน่ืองจากปิดปรับปรุงระบบ 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

 

 

ผู้ใช้ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

นักเรียน  ครู 

และบุคลากร 
19,522 11,987 13,614 13,649 2,380 61,152 

 

 

 

สถติกิารใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

 

สถติกิารยืมหนังสือห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

 

 

เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

จ านวนเล่ม 3,915 3,175 4,060 3,887 689 15,726 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  
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สถติกิารใช้บริการห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

*** หมายเหตุ ห้องบริการข่าวสารทนัสมยังดเปิดใหบ้ริการชัว่คราว เน่ืองจากปิดปรับปรุงระบบ 

 

 

 

 

 

 

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

บริการสืบค้นและ

เรียกใช้สารสนเทศ 
1,682 981 1,193 1,242 200 5,298 

ห้องเอนกประสงค์ 

(บริการครู) 
593 363 449 300 50 1,755 

บริการข่าวสาร

ทนัสมัย 

- - - - - - 

ห้องอ้างองิ 42 121 40 36 5 244 

บริการฉาย

ภาพยนตร์ 
4,946 2,137 2,364 1,995 100 11,542 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลงานโภชนาการข้อมูลงานโภชนาการ  



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

ตารางแสดงจ านวนร้านค้าภายในโรงเรียนปทุมวไิล  ปีการศึกษา  2555 

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

 รวม 25 
 

แผนภูมิแสดงร้านค้าในโรงเรียนปทุมวไิล 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนปทุมวไิล 2555  

 

                                                                                       

 

คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
นายวรีพงษ ์ คลอ้ยดี  ผูอ้  านายการช านาญการพิเศษ 
นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนนัต ์  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิาการ 
นายประดบั  ปรีชานุกูล  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร 
นางสาวธปารยเ์อ้ือ  มณีสุวรรณ์     รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 
คณะทีป่รึกษา  
นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร  
นางจนัทร์จิรา  พงษชู์  
นางสาวพนม  ทา้วทอง   
 
คณะผู้จัดท า 
นางตติพร  เล่ห์กล  หวัหนา้งานสารสนเทศ 
นางสาวปนดัดา  ยูรักคุณ  กรรมการ 
นายปิยะ   เทพกลาง  กรรมการ 
นายสราวธุ  ฤทธ์ิจอหอ   กรรมการ 
นางเบญจวรรณ มณีนิล  กรรมการและเลขานุการ 


	ปกสารสนเทศ 55 จริง1
	สารสนเทศ55 พร้อมพิมพ์

