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บทน า 
โรงเรียนปทุมวิไล 

 

1.  ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน  /สถานที่ต้ัง/พื้นที่ของโรงเรียน) 
 

             โรงเรียนปทุมวิไล ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี  63/4  ถนนปทุมสัมพันธ์  ตําบลบางปรอก   อําเภอเมืองปทุมธานี   
จังหวัดปทุมธานี    รหัสไปรษณีย์ 12000    โทรศัพท์  02–5816773 , 02–5817266  โทรสาร  02–5816712    
website  http://www.pw.ac.th  E-mail  pathumwilai_pw@hotmail.com  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)   
       เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

    โรงเรียนปทุมวิไล เดิมต้ังอยู่ในบริเวณวัดสําแล   ตําบลบ้านกระแชง   อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  
เดิมเป็นสํานักเรียน สําหรับพระภิกษุ สามเณร และลูกหลานชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาต้ังแต่ปี พ .ศ. 2441 
โดยท่านพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) เจ้าอาวาสวัดสําแล ได้ริเริ่มให้มีการจัดสอนหนังสือเป็น  ช้ันเรียน โดย
ท่านเป็นผู้สอนเอง 

    ปี  พ.ศ. 2441  พระศาสนโสภณ (วัดราชประดิษฐ์) ได้มาตรวจกิจการสงฆ์ของวัดสําแล และได้จัด
ระเบียบการสอนหนังสือของสงฆ์ ศิษย์วัด และสามเณรเสียใหม่เป็นที่เดียวกันบนศาลาการเปรียญ และให้รับบุตร
หลานใกล้เคียงมาเรียนด้วย โดยมีพระภิกษุท่ีมีความรู้เป็นผู้สอนกับพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา (ศุข)         เจ้า
อาวาสวัดสําแลเป็นผู้ควบคุมดูแล นับว่าเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นครั้งแรก ยังคงใช้ช่ือโรงเรียน       วัด
สําแล เช่นเดิม 

    ปี พ.ศ. 2454  ได้โอนโรงเรียนวัดสําแลไปข้ึนกับกระทรวงธรรมการ และแต่งต้ังพระครูอุตฺตโม     รุ
วงศ์ธาดา (ศุข) เจ้าคณะอําเภอสามโคกเป็นผู้อุปการะโรงเรียน 

    ปี พ.ศ. 2455  พระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) ได้บอกบุญชักชวนข้าราชการ ครู ชาวบ้าน ร่วมกัน
บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นการเฉพาะได้เงินบริจาค  810  บาทและใช้อุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนเป็น
ของวัด  หลังคามุงจาก สามารถเรียนได้ 200 คน สร้างเสร็จแล้วได้เรียนเชิญเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
(ม.ร.ว.เปิ่น  มาลากุล) ได้มาทําพิธีเปิดเป็นปฐมมงคล เมื่อ พ.ศ.2457  จึงนับเป็นอาคารเรียนต้นกําเนิดของ
โรงเรียนปทุมวิไล รับท้ังนักเรียนหญิงและชาย ส่วนช่ือโรงเรียนยังใช้ช่ือ โรงเรียนวัดสําแล เหมือนเดิม 
      ปี พ.ศ. 2463  อาคารเรียนท่ีสร้างไว้ได้ทรุดโทรมอย่างมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงต้องย้าย
นักเรียนไปเรียนท่ีศาลาการเปรียญอีกครั้ง พระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา ได้หารือผู้เกี่ยวข้องและตกลงสร้างอาคาร
ของโรงเรียนให้ถาวรยิ่งขึ้น  จึงได้รวบรวมเงินบริจาคและเงินท่ีกระทรวงธรรมการให้มา จึงได้เริ่มสร้างอาคาร
เรียนทรงสูง 2 ช้ัน กว้าง 9 x 12  เมตร หลังคามุงกระเบ้ือง มีหน้ามุขกลางยื่นออกมาด้านหน้า จนใกล้เสร็จแล้ว
ได้ถูกพายุหมุนพัดเอาตัวอาคารพังลงท้ังหมด เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2465   ท่านพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา ได้
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บอกบุญพ่อค้า ประชาชน จัดการเทศนาเพื่อหาเงินมาเพิ่มเติม อีกท้ังได้รับบริจาค จากคุณช่ืน  ศรียาภัย  ชาว
จังหวัดชุมพรได้บริจาคเงินสมทบรวมกับเงินท่ีกระทรวงธรรมการ และทรัพย์สิน ท่ีเหลืออยู่ ได้จัดสร้างอาคาร
เรียนใหม่เหมือนอาคารเดิมท่ีถูกพายุพัดพัง ขนาด  9 x 23 เมตร รวมเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างท้ัง 2 ครั้ง เป็นเงิน 
8,491.51  บาท และได้เรียนเชิญเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิด
อาคารเรียน ในวันที่  22  มิถุนายน 2466 และได้ขนานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนปทุมวิลัย"    โดยมี นายจ้ี   
รักบ้านเกิด เป็นครูใหญ่ 
          ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2465–2476 โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือหลายครั้ง เป็นโรงเรียนปทุมวิทยาลัย  โรงเรียน
ปทุมวิลัย และกลับมาเป็นปทุมวิลัยอีกครั้ง  จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2477  ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา ได้พิจารณา
เห็นว่า คําว่า "วิลัย"นั้น มีความหมายไม่เหมาะสม จึงได้เปล่ียนจาก  คําว่า "วิลัย" เป็น "วิไล" ซึ่งแปลว่า 
"สวย,งาม" แทน จึงได้ช่ือว่า "โรงเรียนปทุมวิไล" 
           หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง รัฐบาลจัดระบบโรงเรียนให้เป็นแบบเดียวกันท่ัวประเทศ ให้มีโรงเรียนประจํา
จังหวัดชายและหญิง จัดให้โรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดชาย ใช้ช่ือทางราชการว่า  โรงเรียน
ประจําจังหวัดปทุมธานี"ปทุมวิไล" ใช้อักษรย่อว่า "ป.ธ.1" และต่อมาเปล่ียนเป็น โรงเรียนปทุมธานี"ปทุมวิไล" 
อักษรย่อ "ป.ท.1" 
            ปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลังเก่าชํารุด ทางราชการจึงจัดสรรเงิน  งบประมาณให้จัดสร้างอาคารใหม่ แต่
เนื่องจากบริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบ ไม่มีพื้นท่ีท่ีจะขยายโรงเรียนให้กว้างออกไปได้อีก และการคมนาคมไม่
สะดวก ประกอบกับเป็นโรงเรียนชายประจําจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักเรียนชายท้ังหมด สถานท่ีต้ังน่าจะ
เป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้นอาคารเรียนหลังใหม่ท่ีได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ       จึงได้เริ่มก่อสร้าง ณ 
ท่ีต้ังในป๎จจุบัน คือ ตําบลบ้านฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ 
ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันท่ี 6  กุมภาพันธ์  2503 และ ในปี       พ.ศ. 
2513 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น "โรงเรียนปทุมวิไล" ใช้อักษรย่อว่า "ป.ว." นับต้ังแต่นั้นมาจึงถือเอาวันท่ี  6 
กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมวิไล  
           เดิมโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดชาย มีนักเรียนหญิงเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนหญิงในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น ต้ังแต่                ปี
การศึกษา 2542 เป็นต้นมา โรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียน  สหศึกษาท้ังระบบ และเมื่อมีการกําหนดขอบเขต
การปกครองขึ้นใหม่ ทําให้โรงเรียนปทุมวิไล ขึ้นกับตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    ซึ่งเป็นเขต
เทศบาลในป๎จจุบัน  
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ข้อมูลโรงเรียน 
 

 
ผู้ให้ก าเนิดโรงเรียน 
 
 
 
 

พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา  เจ้าอาวาสวัดสําแล เมื่อ พ.ศ. 2455 

 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 

 เป็นรูปดอกบัวบาน  อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีและเปลวไฟเปล่งรัศมีอยู่เหนือดอกบัว แสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรือง 
 

อักษรย่อ            ป.ว.  (P.W.) 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน    พระพุทธศรีปทุมอุดมธาดา 
สีประจ าโรงเรียน   เขียว – ชมพู 
   สีเขียว   หมายถึง  ใบบัว เปรียบเสมือน คุณครู 
   สีชมพู   หมายถึง  ดอกบัว เปรียบเสมือน นักเรียน เปรียบได้กับ ครูที่คอยอุ้มชู  

ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมท่ีจะเจริญงอกงาม 
รุ่งเรืองในทุกๆด้าน 

วันคล้ายวันก่อต้ังโรงเรียน 6   กุมภาพันธ์  ของทุกๆปี 
คติพจน์  อภิตฺถเรถ กฺลฺยาเณ  พึงรีบกระทําความดีเถิด 
ปรัชญา  Education is Growth การศึกษาคือการพัฒนา 
อัตลักษณ ์ กิจกรรมดี  มีน้ําใจ  ไหว้สวย 
เอกลักษณ ์ โรงเรียนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วัน 
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2558 โรงเรียนปทุมวิไลเป็นองค์กรธรรมาภิบาล   คุณภาพวิชาการสู่ระดับสากล   
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 บนพื้นฐานของความเป็นไทย   ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการกระจายอํานาจตาม
     หลักนิติบุคคล 
         2.  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ได้  
                         มาตรฐานสากล         
         3. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานแห่ง 
      ความเป็นไทย  
         4.  พัฒนาคุณภาพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม  จริยธรรม 
         5.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม  น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       สู่วิถีชีวิต 
เป้าประสงค์ 1.  สร้างองค์กร บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
       ในการบริหารจัดการ และใช้จัดการเรียนการสอน 
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ 
            3. สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีความเป็นเลิศ 
     ทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย และท้องถิ่น 
   4. ครูและบุคลากรในองค์กร เป็นคนดี มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพครู 
      เทียบเคียงระดับสากล 
            5. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณธรรม ตระหนักรู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
            6. โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ  ห้องเรียนห้องประกอบ มีความสะอาด  ร่มรื่น 
                        สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด และเป็นแบบอย่างของชุมชน   
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ประวัติอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 

ปี พ.ศ.  2501  ได้งบประมาณสมทบกับเงินบํารุงการศึกษา สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้  2  หลัง
และแยกจากวัดสําแลมา ณ สถานท่ีป๎จจุบัน 
 ปี พ.ศ.  2509  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
 ปี พ.ศ.  2511  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุม 
 ปี พ.ศ.  2513  พระสุเมธาภรณ์ (เทียน จานุตตโม ป.ธ. 5) วัดบางหลวง เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้นํา
เงินบริจาคของพระอธิการห่วง โสภิโต เจ้าอาวาสวัดบางนา  จํานวน  620,000 บาท  มาสร้างหอสมุด -  โสต
ทัศนศึกษา  เป็นอาคารหลังคาทรงไทย  กว้าง  10  เมตร  และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณ 1,820,000  บาท  
สร้างอาคารเรียนสามช้ัน  18 ห้องเรียน เนื่องจากพระสุเมธาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้เอาใจใส่และ
ช่วยเหลือภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนได้เสนอขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้อุปการะคุณโรงเรียนซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแต่งต้ังเมื่อวันท่ี  24  สิงหาคม  2513 

ปี พ.ศ.  2513 ได้รับงบประมาณ 3,789,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  318ค จํานวน   18  
ห้องเรียน  (อาคาร 1) 

ปี พ.ศ.  2514 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายซื้อท่ีดิน 1,240,000  บาท  และได้รับรางงบประมาณสร้าง
โรงฝึกงาน  1 หลัง  เป็นเงิน  120,000 บาท  และในปีนี้ได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบทระดับ
จังหวัด  รุ่นท่ี 8  การได้มาของงบประมาณได้มาในขณะท่ี คุณหมอบุญช่วย  วัฒนธรรมรักษ์ เป็นนายกสมาคม
ศิษย์เก่าปทุมวิไล  ได้ประสานงานกับ คุณปรีดี  หิรัญพฤกษ์  และได้ปรึกษากับ  อาจารย์บุลวิช  สุวรรณประไพ  
อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น  เสนอซื้อท่ีดิน  จํานวน  15 ไร่  2 งาน  60 ตารางวา  ด้วยเงินงบประมาณโดยได้รับ
ความร่วมมือจากพลตํารวจตรีสง่า   กิ ติขจร   และ  นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์   รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น 
 ปี พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจํานวน  3 หลัง เป็นเงิน 150,000  บาท 

ปี พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก  2   ช้ัน ตามแบบ 318  จํานวน                
18  ห้องเรียน  (อาคาร 3)  ราคา  3,000,000  บาท 

ปี พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณ  2,000,000 บาท  สร้างหอประชุมและโรงพลศึกษา 
ปี พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณ  1,460,000 บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ 204/2527 
ปี พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณ  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 จํานวน 1 หลัง (ป๎จจุบันเป็น
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี) 
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ปี พ.ศ.  2539  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารไม้   ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงให้ใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน
การสอนได้ เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมมาก เพราะมีอายุการใช้งานมานาน โดยประกาศขายทอดตลาดและ     รื้อ
ถอนเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

ปี พ.ศ.  2541  สร้างหอถังบาดาลขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตรครบชุด โดยฯพณฯ ชูชีพ หาญวัสด์ิ  
นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดปทุมธานี และคุณวาณี  หาญสวัสด์ิ  ประสานงานขอ
งบประมาณปี 2551  จํานวน  1,600,000  บาท  

ปี พ.ศ.  2541  สร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งระยะ  400  เมตร  4  ช่องวิ่ง  สร้างด้วย 
เงินบริจาค   จํานวน  700,000  บาท   

ปี พ.ศ.  2544   สร้างศาลาวิชชาลัย สําหรับพัฒนาจิตใจนักเรียน โดยปรับปรุงจากอาคารช่ัวคราวเดิม 
ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจําลอง ท่ีโรงเรียนได้รับบริจาค จากคุณสมบูรณ์            เตชะ
มงคลกิจ และโรงเรียนใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน   โดยนางทองเล่ือน  ธรรมโม  บริจาคเงินใน
การปรับปรุง เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท    
          ปี พ.ศ.  2544  สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนปทุมวิไล  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
สหกรณ์ให้กับนักเรียน และใช้เป็นร้านค้าจําหน่ายสินค้าท่ีจําเป็นราคาถูกให้กับสมาชิกเป็นลักษณะอาคารทรง
ไทยตรีมุข อยู่บริเวณเดียวกันกับศาลาพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา โดยใช้เงินรายได้สะสมของสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนปทุมวิไล เป็นเงินประมาณ  300,000  บาท  จํานวน 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2546  ผู้อํานวยการกิจจา ชูประเสริฐ ได้มารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล ได้
ปรับปรุงอาคารโภชนาคาร โดยขยายและต่อเติมโรงอาหารเดิมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และได้ปรับพื้นปูกระเบื้อง 
ปรับปรุงโต๊ะอาหาร ท่ีขายอาหาร ระบบสุขาภิบาล ระบบบัตรแลกภาชนะใส่อาหาร ทาสีอาคาร ติดต้ังไฟฟูา  พัด
ลมเพดาน และจัดทําห้องนิโลบลภิรมย์ใช้เป็นห้องประชุมย่อย สํานักงานสมาคมศิษย์เก่าปทุมวิไ ลและห้อง
รับประทานอาหารของครู 

ปี พ.ศ. 2547  จัดต้ังสถานีตํารวจอําเภอเมืองปทุมธานี(ส่วนแยกโรงเรียนปทุมวิไล) สําหรับปูองปราม
การกระทําความผิดและปูองปรามยาเสพติด   

ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงห้องแสดงส่ือนวัตกรรมเป็นห้องเรียน SIB 1 เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นแรก 
โดยจัดส่ือ อุปกรณ์อิเลกทอร์นิกส์ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องมากมายหลาย
รายการ และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนจํานวน 43 คน  

ปี พ.ศ. 2547 จัดระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน  ปรับปรุงประตู  หน้าต่างทุกอาคารด้วยการ
ติดกุญแจประตูทุกห้องเรียน เพื่อเป็นการขจัดมุมอับและสร้างมาตรการประหยัดพลังงาน  
  ปี พ.ศ. 2547  จัดทําห้องเก็บอุปกรณ์การสอนวิชาการงานอาชีพใต้บันได อาคาร ฝ 6  จัดทําห้องเก็บ
พัสดุ และอุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนาท่ีศาลาวิชชาลัย 

ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงระบบปูองกันน้ําท่วมโดยติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ (เครื่องสูบน้ําพญานาค)ท่ี
มุมสนามด้านทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล ติดกับป๊๎มน้ํามันพีที (PT) 
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ปี พ.ศ. 2547 พัฒนาโครงการห้องเรียนธรรมชาติ  สวนศิลปะ  โดยปูอิฐตัวหนอนรอบสระน้ําด้าน   ทิศ
ตะวันตกข้าง ฝ 6  และปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นท่ีพักผ่อนของนักเรียน 

ปี พ.ศ. 2547 จัดทําห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงฝึกงาน ฝ 1  สําหรับนักเรียนท่ีสนใจดนตรีได้ฝึกซ้อม
และฝึกหัดดนตรี  ต่อมาได้ย้ายห้องดนตรีสากลจากโรงฝึกงาน ฝ.1 ไปท่ีใต้อาคาร  5 

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องทํางานของผู้อํานวยการ โดยขยายด้านข้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกั้นด้วย
กระจก มีม่านปิด ด้านนอกมีน้ําตกสําหรับระบายความร้อน  และได้จัดต้ังสํานักงานผู้บริหาร พร้อมท้ังปรับปรุง
กั้นช่องว่างหน้าห้องผู้อํานวยการ อาคาร  1 ให้เป็นสัดส่วน สําหรับใช้เป็นห้องสํานักงาน ผู้บริหาร และรับรอง
รับแขกท่ีมาเย่ียมโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองท่ีมาติดต่อราชการในเบ้ืองต้น 

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงอาคาร 1 ด้วยการทาสีอาคารและจัดปรับปรุงฝูาเพดานท่ีชํารุดท้ัง 2 ข้างอาคาร  
พร้อมติดต้ังไฟฟูาเพดาน 
          ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงพื้นห้องน้ําอาคาร 4 โดยการปูกระเบ้ืองห้องน้ําท้ัง 8 ห้อง ให้สวยงาม สะดวกใน
การทําความสะอาด   

ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องพักครูเกษตรกรรมเป็นห้องเรียน SIB 2 เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นท่ี 2 
โดยจัดส่ือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องมากมายหลาย
รายการ เช่นเดียวกับห้อง SIB 1  

ปี พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ มอบให้โรงเรียนปทุมวิไลจัดการ
เรียนการสอน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสนามกีฬาให้เหมาะสม  โดยจัดทําอัฒจันทร์โครงเหล็กถาวรติดต้ังไว้ 4 มุมสนาม  
ติดต้ังไฟฟูาสนามเปตองและจัดทําระบบรดน้ําหญ้าสนามฟุตบอลด้วยสปริงเกอร์ ทําให้ประหยัดแรงงานและ
พลังงาน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร  1  จัดทําสนามวอลเลย์บอลและทาสีลานกีฬา
ต้านยาเสพติดและปรับปรุงสวนหย่อม โดยการสนับสนุนของ อบจ.ปทุมธานี 

ปี พ.ศ. 2549 พัฒนาโครงการ  5  ส  สํานักงานน่าอยู่ น่าทํางาน ให้เป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลระดับ
ทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
         ปี พ.ศ. 2549  สนับสนุนให้วงโยธวาทิตเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญเงิน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงอาคารหอประชุม  โดยการสร้างฉากใหม่  เวที  ไฟฟูาและทาสี ให้สวยงามและ
เหมาะสม 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงซุ้มหกเหล่ียมให้เกิดประโยชน์  โดยใช้เป็นศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  และ    จุด
บริการถ่ายเอกสาร 

ปี พ.ศ. 2549 จัดทําสถานท่ีจอดรถยนต์  จํานวน  50  คัน   ให้เป็นสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล 
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ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสวนรื่นฤดี  โดยติดต้ังไฟฟูารั้ว ระบบพ่นหมอก ซุ้มไม้ไผ่ให้นักเรียนนั่งทํา
กิจกรรมนอกห้องเรียนและจัดทําสวนหย่อมสําหรับเป็นที่พักผ่อนของนักเรียน 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน  โดยขยายพื้นท่ีให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเข้าใช้
บริการ  จัดทําห้องสมุดเสียง  ห้องมินิเธียเตอร์  พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆท่ีจําเป็นหลายรายการ 

ปี พ.ศ. 2549 พัฒนาปูายประชาสัมพันธ์สถานท่ีต่าง ๆ   เช่น  ปูายยินดีต้อนรับท่ีมีน้ําตก  ปูาย
ประชาสัมพันธ์บอกอาคารสถานท่ี  ปูายช่ือประจําอาคาร 

ปี พ.ศ. 2549 จัดสร้างลานวัฒนธรรม โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวสําหรับเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  และได้จัดสร้างห้องศูนย์ส่ือเทคโนโลยี สําหรับให้นักเรียน ครู ได้ศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากห้องสมุด 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงตู้น้ําเย็นให้มีความปลอดภัย สําหรับนักเรียนท่ีใช้บริโภค ด้วยการติดต้ังเซฟต้ีคัท
ทุกตู้  

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงสระน้ําวรรณคดีให้สวยงาม และรักษาความสะอาดของน้ําในสระให้ได้มาตรฐาน 
โดยจัดทําน้ําพุ เพิ่มออกซิเจนในน้ํา 

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ท่ีไหลมาจากอาคารโภชนาการผ่านด้านหลังห้องเรียนวิชา 
คหกรรม ให้ได้มาตรฐานของส่ิงแวดล้อม 
          ปี พ.ศ. 2549 สร้างอาคารชั่วคราวริมสนามฟุตบอลด้านติดกับป๎๊มพีที ใช้เป็นห้องเรียนวิชาเกษตร มี 3 
ห้องเรียน และย้ายเรือนเพาะชําไปสร้างด้านทิศตะวันตกของอาคารช่ัวคราว ย้ายห้องพักครูเกษตรกรรมไปอยู่
อาคารชั่วคราวติดกับเรือนเพาะชํา  

ปี พ.ศ. 2549 ย้ายห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษาไปท่ีอาคาร 5 เพื่อความเหมาะสม และปรับปรุง
เป็นห้องเรียน SIB 3  เพื่อรองรับนักเรียน SIB รุ่นท่ีสาม โดยจัดส่ือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังเครื่อง     ปรับ
อากาศ และอื่น ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องมากมายหลายรายการ เช่นเดียวกับห้อง SIB 1 และ 2   

ปี พ.ศ. 2550 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 1  โดยจัดสร้างบ่อน้ําพุหน้าอาคาร 1  ด้านหน้าเวทีหน้า
อาคาร 1 อย่างสวยงามและเย็นสบาย 

ปี พ.ศ. 2550 จัดทําห้อง To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ท่ีโรงฝึกงาน  ฝ.1 แทน
ห้องเรียนดนตรีสากล และห้องฝึกซ้อมดนตรี 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาเทเบิลเทนนิสให้นักเรียนได้เรียน โดยปรับพื้นท่ีปูอิฐตัวหนอน กางเต้นท์
บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร 5 ต้ังโต๊ะเทเบิลเทนนิส 

ปี พ.ศ. 2550 สร้างสนามกีฬาแบดมินตันให้นักเรียนได้เรียน โดยปรับพื้นท่ีเทปูนบริเวณด้านทิศใต้ของ
อาคาร 5 สร้างเป็นสนามแบดมินตัน  

ปี พ.ศ. 2551 สร้างสํานักงานนักการภารโรงโดยปรับปรุงจากอาคารห้องน้ํานักเรียนชาย 
ปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งโดยลาดยางตีเส้นทําลู่และ

ปูหญ้าสนามพร้อมติดต้ังเสาไฟฟูาสนาม 



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  หน้า 9 
 

  

ปี พ.ศ.  2551  สร้างรั้วหน้าโรงเรียนพร้อมด้วยประตูอัลลอยท้ังสองประตู  ซึ่งรั้วโรงเรียนมีความยาว  
160 เมตร จํานวน  52  ช่อง ด้วยเงินบริจาค จากสมาคมศิษย์เก่าปทุมวิไล  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ปทุมวิไล  และผู้มีจิตศรัทธาอื่น ๆ บริจาคสมทบอีก ราคาค่าสร้างรั้วจํานวน 1,035,000 บาท   ส่วนค่าก่อสร้าง
ประตูอัลลอยนั้น คุณอนันต์ เภตรา  ได้บริจาคเป็นเงินจํานวน 230,000 บาท   

ปี พ.ศ. 2552  จัดทําศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  Resource  Center   เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
และการสืบค้นข้อมูล ใช้งบประมาณในการจัดทําเป็นเงิน  1,188,143   บาท 

ปี พ.ศ.  2552  จัดทําห้องนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษางบประมาณ 500,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552   สร้างอาคารห้องน้ํา 1 หลัง จํานวน  4 ห้อง งบประมาณ  352,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552   ปรับปรุงห้องน้ํา ชาย และหญิง อาคารหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร เป็นเงิน 360,000 บาท 
ปี พ.ศ.  2552   จัดทําศูนย์พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  งบประมาณ  200,000  บาท 
ปี พ.ศ.  2552   จัดทําห้องเกียรติบงกช เพื่อจัดแสดงผลงานของโรงเรียนและสําหรับเป็นห้องประชุม 

งบประมาณในการจัดทําเป็นเงิน  500,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2552    จัดทําหอพุทธกิจป๎ญญา เพื่อใช้ปฏิบัติกรรมและจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ใช้งบประมาณ 200,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2553    จัดสร้างอาคารโกมลพิศพิทักษ์  งบประมาณ 657,230 บาท  
ปี พ.ศ. 2554    เมื่อวันท่ี  18 ตุลาคม 2554 โรงเรียนได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัย ทําให้

อาคารเรียนและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
ปี  พ.ศ.2555    ทาสีอาคารเผ่ือนเพริศพิไล(อาคาร 1)  อาคารประชาสัมพันธ์ ศาลาพระครูอุตตโมรุวงศ์

ธาดา  สหกรณ์โรงเรียนปทุมวิไล และอาคารโกมลพิศพิทักษ์  หลังประสบป๎ญหามหาอุทกภัย 
ปี  พ.ศ. 2555  ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนโดยการปลูกต้นไม้ทุกส่วนให้สวยงาม  ร่มรื่น น่าอยู่    
ปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  สพฐ.  ให้ก่อสร้างอาคาร 324 ล  มูลค่า 21,718,000 บาท   

ซึ่งจัดสร้างบริเวณอาคารโภชนาคารไปจนถึงห้องน้ําชายหญิงและสถานีตํารวจส่วนแยกโรงเรียนปทุมวิไล 
โรงเรียนจึงได้ทําการรื้ออาคารทั้งหมด และย้ายโรงอาหารของโรงเรียนไปทําการช่ัวคราวท่ีอาคาร              โดม
วอลเลย์บอล  
         ปี พ.ศ.  2556   โรงเรียนดําเนินการก่อสร้างอาคาร  100  ปี ช่วงท่ี 1  ซึ่งใช้งบประมาณจากการท่ี
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไลจัดทอดผ้าปุาเพื่อการศึกษา มูลค่า  11,551,351.34  บาท 
         ปี  พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ให้ก่อสร้างส้วมหญิง 6 ท่ี 2 หลัง มูลค่า 863,000 
บาท, ซ่อมแซมอาคารเรียน 4  มูลค่า  448,351  บาท, ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี มูลค่า 1,750,000 บาท และ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  มูลค่า 223,000  บาท 
         ปี  พ.ศ. 2558  ผู้อํานวยการโรงเรียน นายวีรพงษ์  คล้อยดี  ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก        คุณ
นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ  ผู้จัดการบริษัทบางกอก เดค–คอน จํากัด มหาชน ซึ่งได้บริจาคเงินมูลค่า 5,000,000 
บาท  เพื่อก่อสร้างสถานท่ีจําหน่ายอาหาร โรงอาหารโรงเรียนปทุมวิไลใต้ถุนอาคารเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 

 
หอประชุม
จงกลพรหม

พิจิตร 

 
โรง

อาหาร
ชั่วคราว 

 
 
 

อาคาร 
6 

 

ตึก 100 
ปี 

ฝึกงานและ  

To be No. 1 

อาคารเรียน 2 (เผื่อนเพริศพิไล) 

อาคารเรียน 3 (กุมุทมาศพิสุทธ์ิ) อาคารเรียน 4 (สัตตบุศย์พิเศษ) 

อาคารเรียน5(อาคารเอนกประสงค์) 

ศาลย่า
บา 

ห้องน ้ำ 

โรงฝึกงาน 
โรงฝึกงาน ห้อง

น ้ำ 

อาคารเรียน 1 (เผื่อนเพริศพิไล) 

ศาลาวิชชาลัย 

 
 

สนามฟุตบอล 

 
สนาม

บาสเกต
บอล 

สนาม
ตะกร้อ 

สวนรื่นฤดี สนามเปตอง 

เสาธง 

เสาธง 

สระน้ า 

 

บ้านพักครู 

ศูนย์พัฒนาสื่อ 

ประตู 2 

ลาน
วัฒนธรม

มรรม 

อาคารเภตรา 
กาญจนาภิเษก 

สหกรณ์
ร้านค้า 

อาคารพระครู
ฯ 

ประตู 1 

ประตู 3 

ห้อง

น ้ำ 

ห้องน ้ำ 

       แผนผังอาคารสถานที่โรงเรยีนปทุมวิไล 
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รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้อํานวยการโรงเรียน 
สํานักงานผู้อํานวยการ 

มูลนิธิพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา/ 
มูลนิธิสุวรรณประไพ 

สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ

และงานบุคคล 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและ

งานบุคคล 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

งานสํานักงาน งานธุรการ 
สารบรรณกลุ่มงาน 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

งานนิเทศและส่งเสริมการสอน 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานวัดผลประเมินผลและ
ทะเบียนวัดผล 

งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

งานห้องสมุดโรงเรียนและ   แหล่ง
เรียนรู ้

งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งานทะเบียนนักเรียน 

งานระบบประกันคุณภาพ 

งานสํานักงาน งานธุรการ 
สารบรรณโรงเรียน 

งานการเงินการบัญชี 

งานบริหารสินทรัพย์และพัสดุ 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

งานระบบสารสนเทศและ 
ข้อมูลโรงเรียน 

งานระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

งานยานพาหนะ 

งานจัดอัตรากําลังครูและบุคลากร 

งานทะเบียนประวัติและเครื่องราช 

งานสํานักงาน งานธุรการ 
สารบรรณกลุ่มงาน 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานปูองกันด้านสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

งานรณรงค์และปูองกันสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

งานธนาคารโรงเรียน 

งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งานสํานักงาน งานธุรการ 
สารบรรณกลุ่มงาน 

งานบริหารและพัฒนาองค์กร 

งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์
ชุมชน 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

งานกิจการสหกรณ์โรงเรียน 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียน 

งานบริหารและบริการด้าน
อาคารสถานที่ 

งานสวัสดิการนักเรียนและครู 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 

งานโภชนาการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ โรงเรียนปทุมวิไล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปทมุวิไล 
 

1. รศ.นพ.บุญช่วย  วัฒนธรรมรักษ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลอากาศตรีประสิทธิ์  นิยมแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายกิจจา  ชูประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายภิเษก  จันทร์เอี่ยม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางอัจฉรา  บริรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประเสริฐ  ละเอียด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายคําหล้า  ลาภาอุตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายเทพรังสรรค์  นรสิงห์   ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. นางประทุม  ลาภาอุตย์   ผู้แทนครู 
10. นายสงบ  วนิชวงศ์    ผู้แทนองค์กรชุมชน 
11. นายเดชา  พวงงาม    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ร.อ.สุนทร  ฐิตยารักษ์    ผู้แทนศิษย์เก่า 
13. พระมหาอัมพรวรเมธี(เจ้าอาวาสวัดวรจันทร์)     ผู้แทนองค์กรศาสนา 
14. พระครูโกศลสิทธการ(เจ้าอาวาสวัดบางพูน) ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นายวีรพงษ์  คล้อยดี    เลขานุการ 
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ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ปีพุทธศักราช 
1 นายจ้ี รักบ้านเกิด ครูใหญ่ 2465-2466 

2 นายชิต ช่วงสุคนธ์ ครูใหญ่ 2466-2470 
3 นายหลี ศุกรีเขต ครูใหญ่ 2470-2473 
4 ว่าท่ีรองอํามาตย์ตรีนพ จุลฤกษ์ ครูใหญ่ 2473-2478 
5 นายเกษม นิโลดม ครูใหญ่ 2478-2485 
6 นายยง จันทร์เอม ครูใหญ่ 2485-2493 

7 นายบุลวิช สุวรรณประไพ อาจารย์ใหญ่ 2493-2515 
8 นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคํา อาจารย์ใหญ่ 2515-2517 
9 นายอิสระ เกิดทอง อาจารย์ใหญ่ 2518-2520 
10 นายวรรณิศ  วงษ์สง่า ผู้อํานวยการ 2520-2522 
11 นายอานนท์ นันทปรีชา ผู้อํานวยการ 2522-2526 

12 ว่าท่ี ร้อยตรีมานิตย์ ปูอมสุข ผู้อํานวยการ 2526-2535 
13 นายเจริญ สุขเกษม ผู้อํานวยการ 2535-2537 
14 นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้อํานวยการระดับ 9 2537-2539 
15 นายอุดม ป๎ญญา ผู้อํานวยการระดับ 8 2539-2541 
16 นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อํานวยการระดับ 9 2541-2544 

17 นายคํานึง   นกแก้ว ผู้อํานวยการระดับ 8 2544-2545 
18 นายกิจจา  ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 2546-2554 
19 นายวีรพงษ์  คล้อยดี ผู้อํานวยการ 2554 - ป๎จจุบัน 
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ตารางแสดงจ านวนและข้อมูลระดับการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 

รวม 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ชาย หญิง 

ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ - - 1 - 1 - 1 
รองผู้อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ 

- - 4 - 2 2 4 

ครูชํานาญการพิเศษ - 21 5 - 2 24 26 
ครูชํานาญการ - 26 22 3 17 34 51 
ครู - 26 12 - 9 29 38 
ครูผู้ช่วย - 36 1 - 13 24 37 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 - 1 

รวม - 110 40 3 42 111 153 
 

ที่มา : งานบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล   
 1.  มีครูที่สอนวิชาตรงวิชาเอก   148 คน   คิดเป็นร้อยละ 96.73 

 2. มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด   5 คน     คิดเป็นร้อยละ 3.27 
  

2. สภาพทั่วไป 
 

เขตบริการของโรงเรียน 
          โรงเรียนปทุมวิไลมีเขตพื้นท่ีบริการ 12 ตําบล ได้แก่  ตําบลบางปรอก  ตําบลบ้านฉาง ตําบลบ้านกลาง  
ตําบลบางขะแยง  ตําบลบางพูน  ตําบลบางกะดี  ตําบลบ้านใหม่  ตําบลบางเด่ือ  ตําบลบางคูวัด  ตําบลบ้าน
กระแชง  ตําบลบางโพธิ์เหนือ  ตําบลคูบางหลวง 
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การบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนปทุมวิไล 

โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (พิเศษ)  เป็นโรงเรียนประเภท
สหศึกษา มีอาคารดังนี้ 
อาคาร 1  (เผื่อนเพริศพิไล) มี  3  ชั้น    

ช้ัน  2  ประกอบด้วย 
ห้อง  121  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  122 - 124  ห้องคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต และห้องพักครู 
ห้อง  125  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ห้อง  126  ใช้เป็นห้องเรียน 

ช้ัน  3   ประกอบด้วย 
ห้อง  131 -136  ใช้เป็นห้องเรียน 

อาคาร 2  (ผันเพราพลิาศ) มี  3  ชั้น    
ช้ัน 1  ประกอบด้วย 

ห้อง  211 - 214  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  215  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้อง  216  ห้องพระบิดาวิทยาศาสตร์ / ใช้เป็นห้องเรียน 

ช้ัน 2  ประกอบด้วย 
ห้อง  221 - 225  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  226  ห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ช้ัน 3  ประกอบด้วย 
ห้อง  231 - 236  ใช้เป็นห้องเรียน 

อาคาร 3 (กุมุทมาศพิสุทธิ์) มี  3  ชั้น    
ช้ัน 1  ประกอบด้วย 

ห้อง  311  ห้องเรียนพิเศษวิศวกรรม-เทคโนโลยี 
ห้อง  312 - 313 ห้องศูนย์วิทยบริการ 
ห้อง  314 - 316 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 

ช้ัน  2  ประกอบด้วย 
ห้อง  321- 322  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  323 - 325 ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  326  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

       ช้ัน  3  ประกอบด้วย 
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ห้อง  331  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  332 - 335  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  336  ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย 
 

อาคาร 4 (สัตตบุศย์พิเศษ)  มี  4  ชั้น     
               ช้ันล่าง  เป็นห้องพยาบาลและห้องสมุดของโรงเรียน 
ช้ัน 2  ประกอบด้วย 

ห้อง  421  ห้องนาฏศิลป์ 
ห้อง  422 - 424  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  425  ห้องพักครูแนะแนว / ศูนย์แนะแนวประจําจังหวัด / ศูนย์ประสานงาน มสธ. 
ห้อง  426  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ัน  3  ประกอบด้วย 
ห้อง  431  ห้องนาฏศิลป์ 
ห้อง  432 - 435  ใช้เป็นห้องเรียน 
ห้อง  436  ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา 

ช้ัน  4  ประกอบด้วย 
ห้อง  441  ห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  2 
ห้อง  442 - 446  ใช้เป็นห้องเรียน 

อาคาร 5  มี  4  ชั้น     
ช้ัน 1  ประกอบด้วย 

            ธนาคารโรงเรียน 
      ห้อง 511 ห้องดนตรี 

       ห้อง 512 ห้องพักครูดนตรี 
       ห้อง 513 ห้องพลศึกษา 
       ห้อง 514 ใช้เป็นห้องเรียน 
                          ห้อง 515 ใช้เป็นห้องเรียน        

ช้ัน 2  ประกอบด้วย 
               ห้อง  521  ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 
               ห้อง  522-528 ใช้เป็นห้องเรียน 
ช้ัน  3  ประกอบด้วย 
               ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องเทควันโด 
ช้ัน  4  ประกอบด้วย 
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       สนามกีฬา 
 
อาคาร 6  มี  4  ชั้น ใต้ถนุโล่ง    

ช้ัน 2  ประกอบด้วย 
      ห้อง 621 ใช้เป็นห้องเรียน 

       ห้อง 622-624 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย 
       ห้อง 625-627 ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
       ห้อง 628 ใช้เป็นห้องเรียน 

ช้ัน 3  ประกอบด้วย 
               ห้อง  631  ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 
               ห้อง  632-638 ใช้เป็นห้องเรียน 
ช้ัน  4  ประกอบด้วย 
      ห้อง  641  ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 
               ห้อง  642   ห้องเรียน MEP ม.1 
               ห้อง  643   ห้องเรียน MEP ม.2 
               ห้อง  644   ห้องเรียน MEP ม.3 
               ห้อง  645   ห้องเรียน MEP ม.4 
               ห้อง  646   ห้องเรียน MEP ม.5 
               ห้อง  647   ห้องเรียน MEP ม.6 

       ห้อง  648   ใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน 
อาคารฝึกงาน  มี  4  หลัง 

หลังท่ี 1  ห้องชมรม To Be Number One / และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  
หลังท่ี 2  เป็นห้องเรียนคหกรรม 
หลังท่ี 3  เป็นอาคาร  2 ช้ัน 
 ช้ันท่ี 1  เป็นห้องเรียนวิชาคหกรรม และศิลปะ 
 ช้ันท่ี 2  เป็นห้องเรียนวิชาหัตถกรรมและไฟฟูา 

                 หลังท่ี 4  เป็นห้องเรียนดนตรีไทยและศิลปะ (บาติก) 
 

อาคารประกอบ  ได้แก ่  
หอประชุมจงกลพรหมพิจิต  : เป็นอาคารเอนกประสงค์  ใช้จัดกิจกรรมนักเรียน   
ศาลาวิชชาลัย  : ใช้ทํากิจกรรมทางศาสนา  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  
ศาลาพุทธกิจปัญญา  :   เป็นท่ีปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  
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อาคารห่วงวิทยาคาร  :  ช้ันบน  เป็นห้องศูนย์พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและห้องเกียรติบงกช         
         ช้ันล่าง เป็นห้องเรียนไร้พรมแดน และห้องพฒันาส่ือและเทคโนโลยี 
ศาลาพระครูอุตฺตโมรุวงศ์ธาดา  :  เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  
           และรูปจําลองพระครูอุตฺตโมรุวงศ์ธาดา 
อาคารรับรอง  :  ใช้สําหรับรับรองผู้มาติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  :  มีลู่วิ่ง  4  ลู่  ความยาว  400  เมตร 
ห้องน้ า  :  แยกหญิงและชาย รวมท้ังหมด 5 หลัง และห้องน้ําสําหรับคนพิการอยู่ท่ี อาคารห่วงวิทยาคาร 
 

โรงเรียนปทุมวิไล มีศูนย์บริการ ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English  Resource  and  Tnstruction  Centre)  

ได้รับแต่งต้ังจากกรมสามัญศึกษา  ในปี พ.ศ. 2533 
2. ศูนย์แนะแนวจังหวัดปทุมธานี  ได้รับแต่งต้ังจากกรมวิชาการ 
3. ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดปทุมธานี  (มสธ.) 
4. ศูนย์พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
5. ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 
6. ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Centre) 
7. ห้องเรียนโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (BLN)  
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หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน 
 

ห้อง เบอร์ ห้อง เบอร์ 
ห้องประชาสัมพันธ์ 100 ห้องสังคม 405 
ห้องเกียรติบงกช 101 ห้องดนตรีสากล 501 
ศูนย์พัฒนาส่ือ 102 ห้องพละ 502 
ศูนย์ส่ือ BLN 103 ธนาคารโรงเรียน 503 
ห้อง SEC 104 ห้องภาษาต่างประเทศ ห้อง 521 504 
ห้องผู้อํานวยการ 111 ห้องคอม 535 (ห้องพักครู) 505 
ห้องงบประมาณ 112 ห้อง To Be Number 1 601 
ห้องกิจการนักเรียน 113 ฝ.2 การงาน (ครูลภัสรดา) 602 
ห้องวิชาการ 114 ฝ.4 หัตถกรรม (ครูปุณณัฐ) 603 
ห้องทะเบียนวัดผล 115 ฝ.5 ดนตรีไทย (ครูกฤษฏา) 604 
ห้องบริหารทั่วไป 116 ฝ.7 ศิลปกรรม (ครูสมศักดิ์) 605 
ห้องแนะแนว 117 ฝ.6 ครูพัสณี 606 
ห้องคอมพิวเตอร์ 624 118 ฝ.8 ครูวิไล 607 
ห้องคณิตศาสตร์ 119 ฝ.9 ครูโสภณ 608 
ห้องวิทยาศาสตร์ชั้น 1 201 หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 609 
ห้องวิทยาศาสตร์ชั้น 2  202 ห้องเกษตร (ครูปราณี) 610 
ห้องวิทยาศาสตร์ชั้น 3 203 อาคารโกมลพิศพิทักษ์ 611 
ห้อง resource center 301 ห้องงบประมาณ 02-9781048 
ห้องภาษาไทยช้ัน 2 302 ห้องผู้อํานวยการ 02-5817266 
ห้องภาษาไทยช้ัน 3 303 แฟกซ์ห้องงบประมาณ 02-5816712 
ห้องพยาบาล 401 แฟกซ์ห้องผู้อํานวยการ 02-5817266 
ห้องสมุด 402 หมายเลขของโรงเรียน 02-5816773 
ห้องภาษาต่างประเทศ ห้อง 641  120   
ห้องภาษาต่างประเทศ ห้อง MEP 403   
ห้องภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ 404   

ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมวิไล 
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รางวัลโรงเรียนและครูโรงเรียนปทุมวิไล 
 

โรงเรียนปทุมวิไลได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น 
จากกระทรวงวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนฐานบ้าน 

ประจําปี 2559  ประเภทมัธยมศึกษา 
 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณและบุคคล   รองฯพจมาน  แก้ววงษา 

รางวัลรองผู้อํานวยสถานศึกษาดีเด่น 

 

ครูวรรณภา  เอี่ยมสมบัต ิ

รางวัลบุคลากรผู้ทุ่มเท  มุ่งมั่นในการดําเนินกิจกรรม  โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข

ป๎ญหายาเสพติด TO  BE  NUMBER  ONE 

 

ครจูันทร์มณี  คุ้มด ี

ประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู จาก SBAC  ประจําปี  2559 

 

ครจูันทร์เพ็ญ  สาหา 

ประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู จาก SBAC  ประจําปี  2559 

 

ครณูัฐวุฒิ  วุฒิพงษ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาแซมโบ้  ณ  ประเทศเวียดนาม 
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รางวัลนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล 

โรงเรียนปทุมวิไล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   
ในการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  

สพม. 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1   ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ล าดับที่ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน รางวัล รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 

1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.4-

ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป 
  

1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.
4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ 

2. นายพลวัต  รัตนมาลัย 

3. นางสาวสุธารัตน์  ร่วมสุข 

1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์ 

2. นางสิริพร  ปอร์เชิน 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ 
บท)  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กลับดี 

2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แผลงศร 
  

1. นางป๎ทมา  จันทร์ศรี 
2. นางสาวราตรี  ทําคาม 
  

4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. ด.ญ. ป๎ณณพัฒน์  อิธิภูว
เวโรจน์ 
2. ด.ญ. รวิภา  เกษมพันธ์ุ 
3. ด.ช. ศุภวิชญ์  กาญจนน
วฤกษ์ 

1. นางเบญจวรรณ  มณีนิล 

2. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ 
  

5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายธนวิช  จิตรโสภิณ 

2. นายพีรวัช  เผือกสังคชา 

3. นายเปรม  ชุติอําไพวงษ์ 

1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์ 
2. นางสาวพนม  ท้าวทอง 
  

6 กิจกรรม
พัฒนา

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 

ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ 

2. นางสาวสุภาวดี  เนื่องสาวก 

1. นางสาวนัฎฐา  ชิน
นิธิพัฒน ์
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ผู้เรียน (Youth Counselor: YC) ม.4-

ม.6 

3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล 

4. นายอรรถพล  วงษ์คํ้า  

2. นางสาวชลลดา  พันธุ์
เนตร  

7 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) 
 ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไทร
สุวรรณ 

2. เด็กหญิงอารียา  บังไซ 
  

1. นายศรายุทธ  พึ่งกนั 

2. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู 
  

ล าดับที่ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน รางวัล รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 

8 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒน์   แซ่โง้ว 

2. นายภาสกร  พรทิพย์เทวา 
  

1. นายจารึก   ขจรเจริญศักดิ์ 
2. นางทองสุก  หัตถกิจ 
  

9 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย 

2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิ
กรณ์ 

3. ด.ญ. อารีรัตน ์ ประคอง
ทรัพย์ 

1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์ 
  

10 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบช้ืน ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ฤกษะเสน 

2. เด็กหญิงมธุรดา   ไชยลาภ 

3. เด็กชายสุเมธี  บุญอนันต์ 

1. นางสาวดวงนภา  บานช่ืน 
  

11 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันแปรรูปอาหาร 

ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ประทุม
รัตน์ 
2. เด็กชายพงศธร  พิริยะกุลชัย 

3. เด็กหญิงวธัญญา  รุ่งสกุล 

1. นางสมพร  แผ่วจะโปะ 

2. นางสาววรรณภา  เอี่ยม
สมบัติ 
  

12 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.
4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายชาคริสต์  สําราญ 
  

1. นายบุญเลิศ  รอดทอง 
  

13 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันประติมากรรม  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายรุจิภาส  ไชยชนะ 

2. นายศุภกิตต์  บุญศรี 
1. นางสาวนิลรัตน ์ ป๎ททุม 
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3. นางสาวอุทุมพร  อ่อนธน ู

14 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น 
  

1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 
  

15 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวง
ใหญ่  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น 
  

1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 
  

16 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร 
  

1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 

17 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาลัย  ปล่ังดี 

2. นายญาณเดช  ศรีแสง 

3. นายนพรัตน ์ อินทิตานนท์ 

4. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมาตร์ 
5. นางสาวมุกดา  ละมูล 

6. นายรัฐธีร ์ สัญชาตเจตน์กุล 

7. นางสาววิลาวัณย์  วงศ์ราตรี 
8. นางสาวสุพรพรรณ ์ เกิดผล 

9. นางสาวอุทุมพร  พูล
ศรีสวัสดุิ 

10. นางสาวเนตร
ชนก  รัตนยานนท์ 

11. นายเอกรัตน์  วุฒิเดช 
  

1. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด 

2. นางสาวนพรัตน ์ แก้ว
เป่ียม 
  

18 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 

ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน ์ แสงแมง
ทับ 

2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย 

3. น.ส.จิรัชญา  ทองดอน
เหมือน 

4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์ 
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ 

6. เด็กชายฐานันดร  แววมณ ี

1. ว่าท่ีร้อยเอกธเนศ   
    เรืองสุวรรณ์ 
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดม
มั่น 

3. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข 

4. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ 

5. นายโชคชัย  ไกรยศ 

6. นายประดิษฐ์  คําชา 
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7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโด 

8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์ 
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา 

10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร ์

11. เด็กชายธนากร  คําแพง 

12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล 

13. เด็กหญิงธัญวรัตม ์ จ้อย
จิตต์ 

14. นายธีระชัย  ขํากลํ่า 

15. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป 

16. ด.ญ.ปทุมทิพย์  คมวิชา
ยั่งยืน 

17. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา 

18. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ  

  

ลําดับท่ี กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
กิจกรรมการแข่งขัน รางวัล รายช่ือนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 

    19. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ 

20. นายพรหมพิทักษ์  สําราญ
จิต 

21. ด.ญ.พิณทองแท้  ชนะวัฒน ์

22. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา 

23. นายภัทรพงศ์  ชัยคํา 

24. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี 
25. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ํา
วิลัย 

26. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทะนา 

27. นายรัชพล  ชูอารมย์ 
28. นายวรพล  ชูเนียม 

29. นายวัฒน  พันธมิตร 

30. นายวันไทย  พานิคม 

31. เด็กชายวีรยุทธ  สมพล 

 



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  หน้า 25 
 

  

32. นางสาวศศพร  รานุรักษ ์

33. นายศศพล  รานุรักษ์ 
34. นายศิรภพ  ไชยป๎ญหา 

35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานา
มอญ 

36. นางสาวเบญญาภา  ช่ืน
พันธ ์

37. ด.ญ.
เสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์ 
38. นางสาวใบเตย  ขําใจ 
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โรงเรียนปทุมวิไล  ได้รับรางวัล  
ในการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    

ล าดับที่ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน เหรียญรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม 

1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานทํานองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสิริพร  ปอร์เชิน 
2. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. นางสาวราตรี  ทําคาม 
2. นางป๎ทมา  จันทร์ศรี 
  

4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

เงิน 1. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ 
2. นางเบญจวรรณ  มณีนิล 
  

5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวพนม  ท้าวทอง 
2. นางสาวนิภา  สมศักดิ์ 
  
 

6 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.4-ม.6 
 

ทอง 1. นายบุญเลิศ  รอดทอง 
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ล าดับที่ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน เหรียญรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม 

7 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวนิลรัตน์  ป๎ททุม 
2. นายสุรเดช  วงศ์กวน 
  

8 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวระนาด
ทุ้ม ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 

9 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวง
ใหญ่ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 
  

10 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวฆ้องวง
เล็ก ม.4-ม.6 

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

 

1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 

11 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุ่ง ประเภททีม ก  
ม.1-ม.6 

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

1. นายประดิษฐ์  คําชา 
2. นายโชคชัย  ไกรยศ 
3. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ 
4. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข 
5. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น 
6. ว่าท่ีร้อยเอกธเนศ   
    เรืองสุวรรณ์ 
 

12 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวนพรัตน ์ แก้วเป่ียม 
2. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด 
  

13 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
(Youth Counselor: 
YC) ม.4-ม.6 

เงิน 
 
 
 

 

1. นางสาวชลลดา  พันธุ์เนตร 
2. นางสาวนัฎฐา  ชินนิธิพัฒน ์
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ล าดับที่ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน เหรียญรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม 

14 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 

เงิน 1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู 
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน 
  

15 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

ทองแดง 1. นางทองสุก  หัตถกิจ 
2. นายจารึก   ขจรเจริญศักดิ์ 
  

16 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์ 
  

17 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 

ทอง 1. นางสาวดวงนภา  บานช่ืน 
  

18 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ม.1-ม.3 

เงิน 1. น.ส.วรรณภา  เอี่ยมสมบัติ 
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ 
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โรงเรียนปทุมวิไล  ได้รับรางวัล  
ในการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  

ระดับชาติ    

ล าดับที่ 

กลุ่ม
สาระ
การ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขัน 
เหรียญ
รางวัล 

อันดับ รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 

1 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวฆ้อง
วงเล็ก ม.4-ม.6 

ทอง 11 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร 
  

1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 
  

2 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุ่ง ประเภททีม 
ก ม.1-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมง
ทับ 

2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อม
ลาย 

3. น.ส.จิรัชญา  ทองดอน
เหมือน 

4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิม
รักษ์ 
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์
ชนะ 

6. เด็กชายฐานันดร  แววมณ ี

7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโต 

8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์ 
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา 

10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร ์

11. เด็กชายธนากร  คําแพง 

12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล 

13. เด็กหญิงธัญวรัตม ์ จ้อย
จิตต์ 

14. นายธีระชัย  ขํากลํ่า 

15. เด็กชายธีระยุทธ  สมพล 

1. นายประดิษฐ์  คําชา 

2. นายโชคชัย  ไกรยศ 

3. นางสาวกัญญกร  โปร่ง
ใจ 

4. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข 

5. นายอรรถพล  ลิขิตอุดม
มั่น 

6. ว่าท่ีร้อยเอกธเนศ   
    เรืองสุวรรณ์ 
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16. นางสาวนุชวรา  ถนอม
รูป 

17. นางสาวปิยนุช  เทพ
อาษา 

18. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ 

19. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ 

20. นายพรหม
พิทักษ ์ สําราญจิต 

21. ด.ญ.พิณทอง
แท้  ชนะวัฒน ์

22. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา 

23. นายภัคพงษ์  บุญเลิศ 

24. นายภัทรพงศ์  ชัยคํา 

25. นางสาวภัทรวดี  จันทร์
ศรี 
26. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ํา
วิลัย 

27. เด็กหญิงมัลลิการ์  จัน
ทะนา 

28. นายวรพล  ชูเนียม 

29. นายวัฒน  พันธมิตร 

30. นายวันไทย  พานิคม 

31. นายศรัณยู  จันทรังษี 
32. นางสาวศศพร  รานุรักษ ์

33. นายศศพล  รานุรักษ์ 
34. นายศิรภพ  ไชยป๎ญหา 

35. ด.ญ.อภิญญา  ผานามอญ 

36. นางสาวเบญจมาศ  พัน
ชนะ 

37. นางสาวเบญญาภา  ช่ืน
พันธ ์
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38. น.ส.เพ็ญพิชชา  หรุ่นมาบ
แค 

39. ด.ญ.
เสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ 
40. นางสาวใบเตย  ขําใจ 

 

รางวัลที่นักเรียนได้รับจากการร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ชื่อ -นามสกุล 
1 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬายูโด  กรมพลศึกษา   

ประจําปี 2559 
นายภูมินทร์  แหวนทองคํา 
นายสรัช  กลมเกลา 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬามวยปลํ้า นายเกียรติศักดิ์  ใจช้ืน 
3 รางวัลชนะเลิศการจัดตู้พรรณไม้น้ําเลียนแบบธรรมชาติงานวัน

ประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี 28 
นางสาวชลธิชา  ชูชีพ 
นางสาวสมฤดี  คําจันทร์ 
นางสาวอุทุมพร  กล่ินหอม 

4 รางวัลลูกกตัญํู(คนไทยตัวอย่าง) สาขา นักแสดง นางแบบ  
(โครงการทําความดีต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน 
ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” 

นางสาวกัญญาลักษณ์  หนูแก้ว 

5 Winner Elite Model look Thailand 2016 เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปประกวดนางแบบระดับโลกท่ีเมือง Lisbon , 
Portugal 

นางสาวกัญญาลักษณ์  หนูแก้ว 

6 รางวัลรองชนะเลิศการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ภายใต้งาน “ร่วมสืบ
สานเพลงไทย” อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกัญญาลักษณ์  หนูแก้ว 

7 รางวัลเหรียญทองบุคคลปืนยาวไรเฟิล ท่านอน 50 เมตร 
รายการ เอเชียน ชู๊ตต้ิง กรุงฮานอย เวียดนาม 2016 

นายทองผาภูมิ  วงค์สุขดี 

8 รางวัลเหรียญทองบุคคลปืนยาวไรเฟิล สามท่า 50 เมตร 
รายการ เอเชียน ชู๊ตต้ิง กรุงฮานอย เวียดนาม 2016 

นายทองผาภูมิ  วงค์สุขดี 

9 รางวัลเหรียญเงินทีมปืนยาวไรเฟิล สามท่า 50 เมตร 
รายการ เอเชียน ชู๊ตต้ิง กรุงฮานอย เวียดนาม 2016 

นายทองผาภูมิ  วงค์สุขดี 

10 ทีมพัฒนาโครงการ “ส่ือความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นายสถาพร  งามประเสริฐ 
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สมบัติของธาตุ” ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 3,000 บาท  ในการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 
ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 

นางสาวนัทธิชา  ภัทรเจริญศิลป์ 
นางสาวป๎ทมาภรณ์  พงษ์พานิช 

11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ม.
ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลียราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

นายศิโรมฒ์  รถกล 
นางสาวธัญทิพา  วงศ์คุ้มพงษ์ 

 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ชื่อ -นามสกุล 
12 ทีมพัฒนาโครงการ “ศัพท์ด่วน” ได้รับทุนสนับสนนุโครงการ 

12,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 

เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวลอยชม 
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์วงษ ์
เด็กชายพศวีร์  แสงน้ํา 

13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

นายสถาพร  งามประเสริฐ 
นางสาวป๎ทมาภรณ์  พงษ์พานิช 

14 รางวัลชมเชย การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ําเลียนแบบ
ธรรมชาติงานประมงน้อมเกล้า ครั้งท่ี 28 ปีการศึกษา 2559 

นางสาววาสนา  ช่างเขียน 

15 เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ วันท่ี 23-24 มกราคม 2560 นายภาสกร  พรทิพย์ทวา 
นายมนสุกานต์  ปรีชาธีรศาสตร์ 
นายกิตติกร  พนมวาศ 
นายถิรทิพย์  สุยแห้ง 
นางสาวจีรนันท์  ชูจิตร 

16 เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารอบระดับประเทศ การประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) รุ่นท่ี 6 ประจําปี 2559 

นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป 

17 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเขียนแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

นายพิพัฒน์  แซ่โง้ว 
นายสถาพร  งามประเสริฐ 

18 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน รายการเวทีคนเก่ง ปีการศึกษา 2559 นางสาวธมลวรรณ  ประดิษฐ์ 
19 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์

โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ปี พ.ศ. 2559 
นายพิพัฒน์  แซ่โง้ว 

20 รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย นางสาวศริญญา  มะลิวัลย์ 
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อลงกรณ์ 
21 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดพูดสุนทรพจน์ เยาวชนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ กรมประชาสัมพันธ์ 
นางสาวศริญญา  มะลิวัลย์ 

รางวัลที่นักเรียนได้รับจากการร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ 
22 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษาในรุ่นอายุ 18 ปี  ณ สนามโรงเรียนทีป๎ง

กรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
23 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

24 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

25 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

26 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ จังหวัดปทุมธานี 
27 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน นพท.คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
28 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับประเทศ 
29 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 

จังหวัดปทุมธานี 
30 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 

จังหวัดปทุมธานี 

รางวัลที่นักเรียนได้รับจากการร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ 
31 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

32 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

33 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

34 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

35 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซป๎กตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

36 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซป๎กตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2559 จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 15 469 212 681 
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 15 410 281 691 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 15 418 233 651 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 45 1,297 726 2,023 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 13 239 216 455 
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 12 220 218 438 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 12 202 208 410 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 37 661 642 1,303 
รวมทั้งหมด 82 1,958 1,368 3,326 

          
  ที่มา : งานทะเบียนโรงเรียนปทุมวิไล ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2559 
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการทดสอบ O-NET 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 45.68 31.09 34.74 50.04 30.90 

ระดับจังหวัด 47.29 30.72 35.84 50.30 34.24 

ระดับสังกัด 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 

ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

ระดบัโรงเรียน 45.68 31.09 34.74 50.04 30.9

ระดบัจงัหวดั 47.29 30.72 35.84 50.3 34.24

ระดบัสงักดั 46.81 29.53 35.12 47.34 31.39

ระดบัปะเทศ 46.36 29.31 34.99 49 31.8
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O- Net)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559 
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ผลการทดสอบ O-NET 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 54.89 25.51 31.92 38.20 27.06 

ระดับจังหวัด 52.87 25.96 31.55 36.09 29.40 

ระดับสังกัด 53.09 24.90 31.77 36.17 2735 

ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

ระดบัโรงเรียน 54.89 25.51 31.92 38.2 27.06

ระดบัจงัหวดั 52.87 25.96 31.55 36.09 29.4

ระดบัสงักดั 53.09 24.9 31.77 36.17 27.35

ระดบัปะเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O- Net)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559 
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 การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

ประเภทการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม 187 147 334 51.31 
เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม 12 7 19 2.92 
เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 12 9 20 3.07 
เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นใน กทม. 3 0 3 0.46 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 104 46 150 23.04 
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 43 15 58 8.91 
สถาบันอื่นๆ 3 0 3 0.46 
ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 24 6 30 4.61 
ติดต่อไม่ได้ 30 4 34 5.22 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 0 0 0 0 
เสียชีวิต 0 0 0 0 

รวม 417 234 651 100 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559 

ต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม ต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจงัหวดัเดิม ต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในต่างจงัหวดั 

ต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม. สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 

สถาบนัอ่ืนๆ ประกอบอาชีพไม่ศึกษาต่อ ติดต่อไม่ได้ 
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การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 

ประเภทการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 140 143 283 69.36 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 2 1 3 0.74 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 24 36 60 14.71 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 10 5 15 3.67 
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 2 5 1.22 
สถาบันพยาบาล 1 7 8 1.96 
สถาบันการพลศึกษา 5 2 7 1.72 
สถาบันตํารวจ - - - - 
สถาบันอื่นๆ ต่างประเทศ, ทหาร 4 - 4 0.98% 
ประกอบอาชีพ 12 11 23 5.64% 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - - -  

รวม 201 207 408 100% 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559 

มหาวทิยาลยัของรัฐ มหาวทิยาลยัเปิดของรัฐ มหาวทิยาลยัของเอกชน 

สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน สถาบนัพยาบาล 

สถาบนัการพละศึกษา สถาบนัอ่ืนๆ ประกอบอาชีพ 
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ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล 
ตารางแสดงข้อมูลระดับการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปีการศึกษา 2559 

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

 
รวม ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี ชาย หญิง 
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ - - 1 1 - 1 
รองผอ.ชํานาญการพิเศษ - - 4 2 2 4 
ครูชํานาญการพิเศษ(คศ.3) - 21 5 2 24 26 
ครูชํานาญการ(คศ.2) - 26 25 17 34 51 
ครู (คศ.1) - 26 12 9 29 38 
ครูผู้ช่วย - 36 1 13 24 37 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 1 

รวม - 110 43 42 111 153 
                                                  *  ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 
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กราฟแสดงต าแหน่ง/วทิยฐานะของครแูละ

บุคคลากรโรงเรยีนปทุมวไิล 
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ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนปทุมวิไล 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

ฝ่ายบริหาร 
1 นายวีรพงษ์  คล้อยดี 16798 ผอ. คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
30 ธ.ค. 2499 60 2  มิ.ย.  2520 40 ค.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายอนุสิทธิ์  ศรีอนันต์ 16802 รอง ผอ. คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

1 ต.ค. 2509 48 5 ก.ย. 2537 23 ค.ม. บริหารการศึกษา 

3 นายวิบูลย์ เป่ียมอุดมสุข 16903 รอง ผอ. คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

7 ธ.ค. 2505 56 15 พ.ย. 2521 27 ค.ม. บริหารการศึกษา 

4 นางพจมาน  แก้ววงษา 16801 รอง ผอ. คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

23ส.ค. 2506 55 18 พ.ค. 2530 30 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

5 นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง 16800 รอง ผอ. คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

15 ม.ค. 2514 46 6 ก.ค. 2535 25  กศ.ม. บริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์ 16876 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

2 มิ.ย. 2514 45 5 ก.ย. 2537 22 ค.บ. ภาษาไทย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

2 นางพักตร์ศิริ  พิมเสน 16838 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

4 พ.ย. 2500 59 2 มิ.ย. 2520 39 กศ.บ. ภาษาไทย 

3 นางณัฎฐา  บัวอินทร์ 17427 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

8 พ.ย. 2499  59 15 พ.ค. 2521 38 กศ.บ. ภาษาไทย 

4 นางสิริพร  ปอร์เชิน 132187 ครู คศ.2 ชํานาญการ 10 พ.ย. 2514 45 7 ต.ค. 2537 22 ศศ.ม. การจัดการงานสาธารณะ 
5 นางจันทร์มณี  คุ้มดี 4202 ครู ค.ศ. 1 - 24 มิ.ย. 2523 36 15 ม.ค. 2553 6 ค.บ. ภาษาไทย 
6 นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์ 988 ครู ค.ศ. 1 - 18 ธ.ค. 2529 30 1 ส.ค. 2554 5 ค.บ. ภาษาไทย 
7 นางสาวป๎ทมา  จันทร์ศรี 969 ครู ค.ศ. 1 - 4   ม.ค. 2532 27 3  ต.ค. 2555 4 ค.บ. ภาษาไทย 
8 นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ 16889 ครู ค.ศ. 1 - 15   ม.ค. 

2509 
50 20  ต.ค. 

2557 
2 ค.บ. ภาษาไทย 

9 นายอนุสรณ์  เยียดยอด 9299 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 4 ต.ค. 2534 25 14 ก.ค.2558 1 ค.บ. ภาษาไทย 
10 นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน 67671 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 13 ก.ค. 2534 26 29 ต.ค. 2558 1 ค.บ. ภาษาไทย 
11 นางสาวราตรี  ทําคาม 17284 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 31 ก.ค. 2534 26 30 ธ.ค. 2558 - ค.บ. ภาษาไทย 
12 นางสาวพรทิพย์  พยัฒโส 41532 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 19 พ.ย. 2535 25 17 ต.ค. 2559 - ศษ.บ. ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13 นางประทุม  ลาภาอุตย์ 16911 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ 11 ต.ค. 2499 59 15 พ.ค. 2521 38 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

พิเศษ 
14 นางจุฑารส  โตสกุล 16913 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 27 ธ.ค. 2502 56 4 ม.ค. 2526 33 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นางรสริน  แสงศิริ 16846 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
27 ก.ย. 2502 56 17 ม.ค. 2526 33 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 

16 นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 35490 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

20 ก.ย. 2508 50 14 ส.ค. 2532 26 ค.บ. คณิตศาสตร์ 

17 นางศิริสุข  สุตันติราษฏร์ 44348 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

29 ก.ย. 2508 50 11 ก.ย. 2534 24 วท.บ. พืชไร ่

18 นางตติพร  เล่ห์กล 7628 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 20 เม.ย.2519 40 26 มี.ค. 2546 13 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
19 น.ส.พนม  ท้าวทอง 70660 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 10 ม.ค. 2512 47 1 ธ.ค. 2535 23 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 
20 นายพรสวรรค์  จันทร์ยิ้ม 237 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 4  ธ.ค. 2510 49 16 พ.ค. 2537 22 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
21 นางปนัดดา   จิว ยูรักคุณ 1580 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 5 ม.ค. 2526 27 19 ต.ค. 2548 11 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
22 นางเบญจวรรณ  มณีนิล 1573 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 9 เม.ย. 2518 41 8 ม.ค. 2542 17 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

23 น.ส.กัญญากร  โปร่งใจ 17423 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 1 ธ.ค. 2515 43 2 พ.ค. 2554 5 คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

24 นางจําเนียร     จันทร์ศิริ 5807 ครู ค.ศ. 3 ชํานาญการ
พิเศษ 

9 ม.ค. 2510 49 3 ส.ค. 2535 23 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

25 นางศรีวรินทร์  ไหมหรือ 16885 ครู ค.ศ. 2 ชํานาญการ 6 ส.ค. 2523 35 16 ก.ค. 2547 12 กศ.ม. การวิจัยและสถิติ 
26 นางสาวนิภา  สมศักด์ิ 16897 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 21 ก.พ. 2506 53 26 ก.ย. 2531 27 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
27 นางสาวกุหลาบ  พิมพ์ลอย 53069 ครู ค.ศ.1 - 18 พ.ย. 2521 38 23มิ.ย. 2554 5 ค.ม. บริหารการศึกษา 
28 นางอรวรรณ  อินทน้ําเงิน   9443 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 2 ส.ค. 2519 40 22 ม.ค. 2542 17 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
29 นางสาวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน 54391 ครู ค.ศ.1 - 5 มี.ค. 2534 25 20 ต.ค. 2557 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
30 นางสาววรางคณา  วงศ์สุวรรณ 16806 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 9 ก.ค. 2534  24 23 ก.ค. 2558 1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
31 นางทองสุข   แดงสังวาลย์ 342 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
26 มิ.ย. 2519 40 1 ต.ค. 2542 18 ศษ.ม. การวัดและการประเมินผล 

32 นางสาวจินดารัตน์  ชัยวัน 2819 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 30 มี.ค. 2536 24 17 ต.ค. 2559 - กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
33 นายสุริยา  รักชาติ 12811 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 29 ก.พ. 2535 25 16 พ.ย. 2559 - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
34 นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ 49621 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 3 ก.พ. 2534 26 16 พ.ย. 2559 - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
35 น.ส. จรุงจิต  สินอนันต์ 2838 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 5 ธ.ค. 2523 36 17 ต.ค. 2548 11 คม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

36 น.ส.เรณู  คําแหงหาญ 16850 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

7 ก.ย. 2511 48 16 ก.พ. 2536 23 กศ.บ. ชีววิทยา 

37 นางธนาวลัย  อรัญญิก 109852 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ 8 พ.ย. 2503 56 25 ส.ค. 2525 34 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  
หน้า 46 

 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

พิเศษ 

38 นายวิเชียร   บัวอุไร 119841 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 24 พ.ค. 2503 56 9 พ.ค. 2526 33 กศ.บ. ฟิสิกส์ 
39 นายรังสิบูรณ์  กล่ินบํารุง 16882 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 30 เม.ย. 

2502 
57 25 ส.ค. 2525 35 ปร.ด. การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

40 นางกาญจนา   จันทร์ธนพิเชษฐ 16873 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

23 มี.ค. 2501 58 12 พ.ค. 2523 36 กศ.บ. เคมี 

41 นางนิสา  มากแก้ว 16840 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

18 ธ.ค. 2506 52 23 มิ.ย. 2532 27 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

42 นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง   16871 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 26 ก.ย. 2524 35 1 ก.พ. 2550 8 วท.บ. ฟิสิกส์ 
43 น.ส.ปิยะวัจนา  โชคสถาพร 17310 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

1 ต.ค. 2506 52 15 พ.ย. 2536 23 กศ.บ. กายภาพ ชีวภาพ 

44 นางนิชาภา  โกไศยกานนท์ 16880 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 24 ก.พ. 2510 49 13 ม.ค. 2535 24 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 
45 นายอุดม  ด่านอุด 273 ครู ค.ศ.1 - 17 พ.ย. 2523 35 10 ก.พ. 2553 6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
46 น.ส.พรจิต  ป๎กการะนา  5828 ครู ค.ศ.1 - 9 ก.ค. 2526 33 15 มิ.ย. 2553 6 ค.บ. ชีววิทยา 
47 นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง 1532 ครู ค.ศ.1 - 24 มี.ค.2521 38 10 ก.พ. 2553 6 กศ.บ. ชีววิทยา 
48 นายณัฐวัชร  โตสัจจะ 40845 ครู ค.ศ.1 - 14 ก.พ. 2528 31 25 พ.ค. 2551 8 วท.บ. ชีววิทยา 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

49 นางสาวเมวิกา  สุกกระจ่าง 16830 ครู ครูผู้ช่วย - 25 เม.ย. 
2533 

26 1 ต.ค. 2556 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 

50 นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย์ 7989 ครู ค.ศ.1 - 12 มิ.ย. 2528 31 24 พ.ค. 2554 5 วท.บ. เคมี 
51 นางสาวจันสุดา  กุมภาว์ 3839 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 16 ก.พ. 2529 30 20 ธ.ค. 2558 1 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

52 นางสาวรักษิณา  มาราช 16852 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 22 ม.ค. 2535 24 18 พ.ค. 2558 1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

53 นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง 16907 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 5 พ.ย. 2534 25 5 ส.ค. 2558 - กศ.บ. ฟิสิกส์ 
54 นาสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง 17562 ครู ค.ศ.1 - 4 พ.ค. 2524 35 1 ก.พ. 2556 3 ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

55 นางสาวจุฑามาศ  พัวเพิ่มพูล
ศิริ 

3796 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 1 พ.ย. 2531 27 21 พ.ค. 2558 1 วท.บ. ฟิสิกส์ 

56 นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก 125155 ครู ค.ศ.2 - 1 ก.พ. 2522 37 23 ก.พ. 2548 11 วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

57 นายพนม  เรียนงาม 7570 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 16 พ.ค. 2535 24 5 ก.พ. 2559 - ค.บ.  วิทยาศาสตร์ 
58 นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยม

อนงค์ 
16872 ครู คศ.2 ชํานาญการ 4 ส.ค. 2523 27 3 พ.ค. 2553 6 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

59 นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง 1558 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 11 มี.ค. 2534 26 16 ก.พ. 2560 - กศ.ม. ชีววิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

60 นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์ 16821 ครู คศ.2 ชํานาญการ 4 เม.ย. 2503 56 8 พ.ค. 2524 35 ค.บ. สังคมศึกษา 
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สูงสุด 
สาขาวิชา 

61 นางนภาพร  เกาะทอง 2968 ครู คศ.3 ชํานาญ
พิเศษ 

13 ส.ค. 2505 54 13 ก.ค. 2538 21 ค.ม. บริหารการศึกษา 

62 นางพลอยพิไล  ทิพยศิริ 2997 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

1 พ.ย. 2504 55 24 ก.ค. 2524 35 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

63 น.ส.บุบผา  ละเอียด 54342 ครู คศ.2 ชํานาญการ 29 เม.ย. 
2512 

47 15 ก.พ. 2550 9 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 

64 นายธนวัฒน์  บัวรัตนกาญจน ์ 53277 ครู คศ.2 ชํานาญการ 23 พ.ย. 2502 57 29 ธ.ค. 2535 24 ค.บ. สังคมศึกษา 
65 น.ส.ภาณี  วจีสัจจะ 4632 ครู คศ.1 - 17 มิ.ย. 2514 45 15 มิ.ย. 2553 6 ค.บ. สังคมศึกษา 
66 ว่าท่ี ร.ต.หญิงประอร  ผ่องใส 16869 ครู คศ.1 - 12 พ.ย. 2524 35 2  พ.ค. 2554 5 ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
67 น.ส.ศุภิสรารัตน์  บัวสวัสด์ิ 1431 ครู คศ.1 - 17 พ.ค. 2526 33 1 ส.ค. 2554 5 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
68 นางสาวรุ่งนภา  ฉ่ํามาก 17905 ครู คศ.1 - 19 ม.ค. 2529 30 1 ส.ค. 2554 4 ค.บ. สังคมศึกษา 
69 นางสาวสุพิชชา  มากะเต 2069 ครู คศ.1 - 7 ก.พ. 2529 30 16 ธ.ค. 2555 3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
70 นางสาวสุภาพร  วงศ์สุพชัย 4084 ครู คศ.1 - 8 ธ.ค. 2528 31 3 มิ.ย. 2552 7 ค.บ. สังคมศึกษา 
71 นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว 742 ครู คศ.1 - 2  พ.ค. 2528 31 20 ธ.ค. 2555 3 ค.บ. สังคมศึกษา 
72 นางสาวสุพัชรา  หล้าวิลัย 8703 ครู คศ.1 - 22 เม.ย. 

2530 
29 15 ธ.ค. 2558 - รบ. การเมืองการปกครอง 
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73 นางสาวจุฑาภรณ์  สิงห์กุล 8704 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 16 ส.ค. 2534 26 30 ธ.ค. 2558 1 ค.บ. สังคมศึกษา 
74 นางสาวจุฑารัตน์  ทับนิยม 2540 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 18 ก.ย. 2523 27 10 ส.ค. 2559 - ค.บ. สังคมศึกษา 
75 นายฐิติพงษ์  สงเคราะห์ธรรม 16893 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 8 ก.ค. 2534 26 10 พ.ย. 2559 - ค.บ. สังคมศึกษา 
76 นายมนตรี  รัตนภูวิศ 16867 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 13 ส.ค. 2531 29 10 พ.ย. 2559 - ค.บ. สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
77 นายอนุศักดิ์  การดี 16865 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 10 ธ.ค. 2503 55 3  พ.ค. 2525 23 กศ.บ. พลศึกษา 
78 นายอรรถชัย  มุ่งประสพสุขี 10232 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 29 ต.ค. 2504 55 2 มิ.ย. 2524 35 ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
79 นางชนกพรรณ  ชํานาญวาด 15473 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 3 ธ.ค. 2505 54 10 มิ.ย. 2529 30 ค.บ. พลศึกษา 
80 นางสาววีณา  เหล่ากุล 109217 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 31 ก.ค. 2509 50 15 มิ.ย. 2553 6 มธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

81 นายรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี 17419 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 25 ธ.ค. 2510 49 27 ส.ค.2536 23 ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
82 นายณัฐวุฒิ  วุฒิพงษ ์ 2679 ครู ค.ศ.1 - 8  ธ.ค. 2525 34 1  ก.พ. 2556 3 ศศ.ม. พลศึกษา 
83 นางสาวนันท์น ภัส   คนลํ้า 16896 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 17 ม.ค. 2526 33 8 ต.ค. 2558 - กศ.บ. พลศึกษา 
84 นายชวลิต   ธนโกไสย 16866 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 18 ธ.ค. 2526 33 15 ธ.ค. 2558 - ค.บ. พลศึกษา 
85 นายพชรพล  บุญเรือน 271258

9 
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 10 มี.ค. 2535 24 5 ก.พ. 2559 - กศ.บ. พลศึกษา 

86 นายอักษรณรงค์  ส่องสี  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 1 พ.ค. 2528 32 1 ก.ค. 2559 - ศษ.บ. พลศึกษา 
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87 นาสาวสุภาพร  ภูกระทาน 16851 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 27 เม.ย. 
2534 

26 10 พ.ย. 2559 - ศษ.บ. พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
88 นายสมศักดิ์  หัตถกิจ 16749 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 24 ส.ค. 2502 57 9 พ.ค. 2526 33 ค.บ. ศิลปะ 
89 นางทัชชา  วุฒิเขตต์ 76152 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 
25 มิ.ย. 2501 58 14 ก.ค. 2523 36 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

90 นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์ 16861 ครู ค.ศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

7 ก.ย. 2514 45 15 ก.พ. 2538 21 ค.บ. ดนตรีศึกษา 

91 น.ส.กุลนที   พันนัทธี 16899  ครู ค.ศ. 2 ชํานาญการ 8 มิ.ย. 2512 47 1 ก.ค. 2537 22 ศษ.บ. จิตกรรมสากล 
92 น.ส.รุ่งนภา  เมืองสุข 2254 ครู ค.ศ. 1 - 11 ม.ค. 2526 33 10 ก.พ. 2553 9 ศศ.บ. ดนตรีไทย 
93 น.ส.ปุณณัฐ  โปร่งสันเทียะ 2438 ครู ค.ศ.2 - 21 เม.ย. 

2524 
35 1 ก.ค. 2552 7 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

94 ว่าท่ี ร.อ.ธเนศ  เรืองสุวรรณ์ 2459 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 3 ม.ค. 2521 36 15 พ.ค. 2550 9 ค.บ. ดนตรีสากล 
95 น.ส.ฐิติกัณต์  ชูเชิด 16848 ครู ค.ศ. 1 - 21 เม.ย. 

2528 
31 1 มิ.ย. 2553 6 ค.บ. นาฏศิลป์ 

96 น.ส.นพรัตน์  เเก้วเป่ียม 16857 ครู ค.ศ. 1 - 18 ส.ค. 2532 27 1 ต.ค. 2556 3 ศษ.บ. นาฏศิลป์ 
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97 นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น 16887 ครู ค.ศ.1 - 16 พ.ย. 2526 33 1 พ.ค. 52 7 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
(สากล) 

98 นายบุญเลิศ  รอดทอง 2685 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 2 ธ.ค. 2526 35 10 ส.ค. 59 - ศศ.บ. ศิลปกรรม 
99 นายสุรเดช  วงศ์กวน  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 8 มิ.ย. 2533 35 25 ต.ค. 59 - ศศ.บ. ศิลปศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
100 น.ส.ดวงนภา  บานช่ืน 54236 ครู ค.ศ.1 - 26 ก.ค. 2518 41 1 ก.ย. 2552 7 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

101 นางทองสุก  หัตถกิจ 16752 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 9 มิ.ย. 2500 59 21 มิ.ย. 2521 38 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
102 นางพัสณี  ชุ่มคุมสิน 16920 ครู ค.ศ.2 ชํานาญการ 22 ธ.ค. 2502 58 19 ม.ค. 2523 36 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 

103 นางลภัสรดา   จิรัฐติกาลกุลเวท 126791 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

28 ม.ค. 2513 46 9 ก.พ. 2538 21 กศ.บ. คหกรรม 

104 นางวิไล  กุยยกานนท์ 16892 ครู คศ.2 ชํานาญการ 31 มี.ค. 2503 56 9 มี.ค. 2526 33 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
105 นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู 16813 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

5 ต.ค. 2511 47 24  ก.พ. 
2535 

24 ศษ.บ เทคโนโลยีการศึกษา 

106 นายวิชาญ  กลับใจ 16814 ครู คศ.2 ชํานาญการ 20 ก.ค. 2505 54 9 ก.ค. 2529 30 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 
107 นายโสภณ  สุขสบาย 16877 ครู คศ.2 ชํานาญการ 29 เม.ย. 

2504 
55 14 ม.ค. 2534 25 ค.บ. ไฟฟูา  
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108 นางสมพร  แผ่วจะโปะ 12932 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

17 ส.ค. 2508 52 20 ม.ค. 2530 29 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

109 นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์ 054(ส) ครู คศ.2 ชํานาญการ 28 ก.ย. 2525 33 1 ธ.ค. 2552 6 MCA Computer 
Applications 

110 น.ส.วรรณภา  เอี่ยมสมบัติ 5825 ครู คศ.2 ชํานาญการ 15 ธ.ค. 2523 35 2 ก.ค. 2550 9 ศศ.ม. สหวิทยาการฯ 
111 ว่าท่ี ร.ต.ศิริชัย  ฟ๎กหอม 29268 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

28 ก.ค. 2508 52 8 ส.ค. 2531 28 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

112 นายศรายุทธ  พึ่งกัน 728 ครู คศ.1 - 29 เม.ย. 
2527 

32 15 มิ.ย. 2552 7 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

113 น.ส.นลัท  ชึรัมย์ 2464 ครู คศ.1 - 15 ธ.ค. 2523 37 29 มี.ค. 2553 6 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 

114 นายมีชัย  ทัพธานี 3980 ครู คศ.2 ชํานาญการ 12 ก.ย. 2522 37 9 ธ.ค. 2547 12 ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

115 น.ส.สุพรรณษา  ครุฑเงิน 5546 ครู คศ. 2 ชํานาญการ 25 ต.ค. 2525 33 3 ม.ค. 2550 9 ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสาร 
การศึกษา 

116 นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ 746 ครู คศ.1 - 16 ม.ค. 2527 32  4 ส.ค. 2552 6 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
117 นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์ 16815 ครู คศ.1 - 29 มิ.ย. 2526 32 19 ก.ค. 2554 5 คม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

118 นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร 116997 ครู คศ.1 - 14 พ.ย. 2524 34 25 พ.ค. 2552  7 คม. เทคโนโลยีและสื่อสารการกการศึกษา 

119 นางสาวพิชย์กร  โคตะมี 41458 ครู คศ.1 - 27 ส.ค. 2530 29 9 มี.ค. 2558 1 ศศ.บ. อาหารและ



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  
หน้า 53 

 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

โภชนาการ 
120 นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ 56925 ครู คศ. 2 ชํานาญการ 8  เม.ย. 2525 32 16 ธ.ค. 2547 11 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

121 นายประดิษฐ์  คําชา  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 1 ธ.ค. 2525 35 1 ก.ค. 2559 - ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
122 นางสาวสุวภรณ์  คําชมภู 2523 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 21 ก.ค. 2519 41 17 ต.ค. 2559 - วท.บ. สัตวศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
123 นางวันนิวัต  คงถวิลวงศ์ 131122 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

18 ม.ค. 2504 55 1 ก.ย. 2529 30 กศ.บ ภาษาอังกฤษ 

124 นายพลรบ  พรายรักษา 16823 ครู คศ.2 ชํานาญการ 9 ก.ค. 2520 39 14 พ.ค. 2544 15 ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาอังกฤษ 

125 นายสมพงษ์  โพธิ์เขียว 17380 ครู คศ.2 ชํานาญการ 6 ต.ค. 2499 60 21 พ.ค. 2522 37 ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 
126 น.ส.เพ็ญประภา  นาครักษ์ 16923 ครู คศ.2 ชํานาญการ 10 มิ.ย. 2500 59 16 ก.ค. 2522 37 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
127 น.ส.นันทพร  ขําชัยภูมิ 2080 ครู คศ.2 ชํานาญการ 24 มี.ค. 2512 47 3 พ.ย. 2540 19 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
128 น.ส.ประนอม  พรหมสุ้ย 60059 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

16 มี.ค. 2502 57 30 ธ.ค. 2525 34 ศศ.ม. พัฒนาสังคม 

129 นางเกศริน  ทองงาม 146 ครู คศ.2 ชํานาญการ 13 ธ.ค. 2506 52 29 พ.ค. 2529 30 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 

130 นางชาลี  ทวีปะ 802 ครู คศ.3 ชํานาญการ
พิเศษ 

5 ส.ค. 2511 48 22 มิ.ย. 2536 23 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

131 น.ส.เบญจพร  ห่อประเสริฐ  16836 ครู คศ.1 - 19 มิ.ย. 2529 30 17 มิ.ย. 2554 5 ศศ.บ. ภาษาจีน 
132 นางอุสา  พงษ์พัฒน ์ 455 ครู คศ.2 ชํานาญการ 4 ส.ค. 2511 48 18 พ.ค. 2541 18 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
133 นางศศิวิมล  ธิมา 5169 ครู คศ.2 ชํานาญการ 6 มิ.ย. 2517 42 1 ธ.ค. 2547 11 ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
134 นางสาววันทนีย์  แคะสูงเนิน 344 ครู คศ.1 - 2 ต.ค. 2533 25 16 มิ.ย. 2557 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
135 นางสาวสิริกานต์  มูลศรี 17437 ครู คศ.1 - 12 พ.ค. 2533 26 15 ธ.ค. 2557 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
136 นายเอกชัย  ญาณประภาส 16870 ครู คศ.2 ชํานาญการ 30 พ.ย. 2522 37 25 เม.ย. 

2549 
9 ศษ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษ 
137 นางสาววิภาวดี  อ่อนแย้ม 16884 ครู คศ.1 - 15 ก.ย. 2530 28 9 มี.ค. 2558 1 ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 
138 นางรัตนา สายอุบล 23125 ครู คศ.3 ชํานาญการ

พิเศษ 

31 พ.ค. 2501 58 2 ม.ค. 2535 25 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

139 นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์ 16849 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 8 ม.ค. 2529 30 18 พ.ค. 2558 1 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุุน 
140 นางสาวศศิธร  บุญชู  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย -    -   
141 นางสาววรรณภา  จันทรา  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย -    -   
142 นางสาวลลิตวดี  ระดาบุตร 16891 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 29 ธ.ค. 2534 26 29 พ.ย. 2558 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
143 นางสาวชมพูนุช  ดอกชูรุ่ง 74058 ครู คศ.1 - 6 ส.ค. 2528 30 26 พ.ย. 2555 3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเฉพาะ

กิจ 



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  
หน้า 55 

 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/     
ปีเกิด 

อายุ 
วัน/เดือน/ปีที่

เข้ารับ
ราชการ 

อายุ
ราชการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

144 นางสาววนารัตน์  มุงคุณ 9178 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 21 เม.ย. 
2512 

48 1 เม.ย. 2559 - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

145 นายกิตติชัย  ปราบสูงเนิน  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย       ภาษาอังกฤษ 
146 นางสาวภูษณิศา  อ่อนอึ่ง  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย       ภาษาอังกฤษ 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
147 นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ 60153 ครู คศ.2 ชํานาญการ 21 ก.ค. 2505 54 1 ก.ค. 2529 30 กศ.บ. การแนะแนว 
148 นางอัจฉรา  แรงกล้า 16922 ครู คศ.2 ชํานาญการ 4 ต.ค. 2502 57 22 พ.ค. 2523 36 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 
149 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สาหา 16904 ครู คศ.1 - 1 มิ.ย. 2524 35 11 พ.ค. 2554 5 ศศ.บ. บรรรนารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์

150 นางสาวนัฏฐา ชินนิธิพัฒน ์ 3008 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 3 มิ.ย. 2532 27 12 พ.ค. 2558 1 กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
151 นางสาวชลลดา  พันธุ์เนตร 4485 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 20 ส.ค. 2534 25 26 ต.ค. 2558 1 กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 

บรรณารักษ์ 
152 นางสุกัญญา    เพิ่มมี 2080 ครู คศ.2 ชํานาญการ 13 ก.พ. 2508 51 16 ธ.ค. 2530 28 ค.บ. บรรณารักษ์ 

พนักงานราชการ 
153 นายโชคชัย  ไกรยศ - พนักงาน

ราชการ 
- - 5 ม.ค. 2528 31 - - ปริญญาตร ี ดนตรีสากล 
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ตารางแสดงข้อมูลครูอัตราจ้าง  โรงเรียนปทุมวิไล   
ล าดับ ชื่อ-สกุล วันเดือนปเีกิด อาย ุ การศึกษาสูงสุด วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นายประธาน  อวนมิน 6  ต.ค. 2531 28 ปริญญาตร ี พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
2 นายชนะพล  คณโทแก้ว     สุขศึกษาและพลศึกษา 
3 นางสาวกนกธร  แก้วพวง     วิทยาศาสตร์ 
4 Mr.ChingakhamDinachandra Singh   M.ED/M.A. Geography/B.Sc 

(zoology)/TEFL 
 ภาษาต่างประเทศ 

5 Ms.Doreen Handumon Aca-ar     ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า  โรงเรียนปทุมวิไล 

ปีการศึกษา  2559 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขที่ต าแหน่ง วันเดือนปเีกิด อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง หน้าที่ 

1 นายทอง  เนินกร่าง 2148 21 ต.ค. 2505 53 มศ.3 ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถ 
2 นายอัญชัน  โนร ี 2156 17 ม.ค. 2499 60 ป.4 ลูกจ้างประจํา พนักงานบริการ 
3 นายธงทอง  บุญพยอม 2159 4 ม.ค. 2501 58 มศ.3 ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถ 
4 นางสุพัฒ  บัวบาน 2150 23 พ.ค. 2516 43 ปริญญาตร ี ลูกจ้างประจํา พนักงานเก็บเอกสาร 
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หมายเลขโทรศัพทค์รูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล 
 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์
1 นายวีรพงษ ์ คล้อยดี 081-3772771 
2 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 02-5816590 / 081-1938726 
3 นายวิบูลย์ เอกเปี่ยมสุข 085-1562077 
4 นางพจมาน แก้ววงษา 086-3138498 
5 รองฯประสิทธิ์  สุวรรณประทีป 081-9221631 
6 นางเตือนจิตต์ ศรีอนันต์ 02-5816590 / 089-6927024 
7 นางพักตร์ศิร ิ พิมเสน 02-5984161 / 089-0557210 
8 นางณัฎฐา บัวอินทร์ 084-3245451 
9 นางสิริพร เปอร์เชิน 081-9006962 
10 นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค์ 082-7049294,084-6719506 
11 นางจันทร์มณี คุ้มดี 081-0671131 
12 นางสาวป๎ทมา จันทร์ศรี 082-2613332 
13 นางสาวนาตยา ทรงสุภาพ 089-0517185 
14 นายอนุสรณ์ เยียดยอด 088-2311443 
15 นางสาวศิรินันท์ ขวัญอ่อน 080-0803348 
16 นางสาวราตรี ทําคาม 084-7345393 
17 นางสาวเฟื่องฟูา จันทสร 083-0904322 
18 นางประทุม ลาภาอุตย์ 081-6144509 
19 นางจุฑารส โตสกุล 02-5812862 / 081-9431702 
20 นางรสริน แสงศิริ 02-9750149 / 081-4478366 
21 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร 02-9782791 / 089-7989269 
22 นางศิริสุข สุตันติราษฎร์ 02-9781003 / 086-7105553 
23 นางตติพร เล่ห์กล 095-2515332 
24 นางสาวพนม ท้าวทอง 089-7970323 
25 นายพรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม 089-8902684 
26 นางปนัดดา จิวยูรักคุณ 086-9239961 
27 นางเบญจวรรณ มณีนิล 089-9263907 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์
28 นางสาวกัญญกร โปร่งใจ 081-4931839 
29 นางจําเนียร จันทร์ศิริ 081-9116599 
30 นางศรีวรินทร ์ ไหมหรือ 087-6898338 
31 นางสาวนิภา สมศักดิ์ 089-4847106 
32 นางสาวกุหลาบ พิมพ์ลอย 084-2086993 
33 นางอรวรรณ อินทน้ําเงิน 086-0300109 
34 นางสาวดวงจันทร์ ดุงสูงเนิน 090-1816079 
35 นางสาววรางคณา วงศ์สุวรรณ ์ 084-4173038 
36 นางทองสุข แดงสังวาลย์ 085-1547375 
37 นางสาวจรุงจิตร สินอนันต์ 085-9005351 
38. นางสาวเรณู กําแหงหาญ 02-9752272,086-5196834 
39. นางธนาวลัย อรัญญิก 02-5673495 / 089-4448618 
40. นายวิเชียร บัวอุไร 081-4508596 
41 นายรังสิบูรณ์ กล่ินบํารุง 036-202666 / 081-9083408 
42 นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ 02-9782682 / 081-7008860 
43 นางนิสา มากแก้ว 02-9781290 / 087-5129834 
44 นางจันทิมา วงชัยเพ็ง 089-7073841 
45 นางสาวปิยะวัจนา โชคสถาพร 089-0733266 
46 นางนิชาภา โกไศยกานนท์ 086-6661036 
47 นายอุดม ด่านอุด 089-8236090 
48 นางสาวพรจิต ป๎กการะนา 081-1031583 
49 นายสิปนนท์ วงชัยเพ็ง 081-6201009 
50 นายณัฐวัชร โตสัจจะ 086-5197617 
51 นางสาวเมวิกา สุกกระจ่าง 089-6126956 
52 นางสาวอรุณี ขุมทรัพย์ 084-1367894 
53 นางจันสุดา ใกล้กลาง 086-8767764 
54 นางสาวรักษิณา มาราช 082-4175324 
55 นางสาวจารุวรรณ สมหวัง 087-2099594 
56 นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรือง 086-0408288 
57 นางสาวจุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ 085-4633400 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์
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58 นางสาวอรวิชญ ์ ทองมาก 096-8580801 
59 นายพนม เรียนราม 094-3126147 
60 นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์ 095-5744033 
61 นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์ 087-0263565 
62 นางนภาพร เกาะทอง 086-5101107 
63 นางพลอยพิไล ทิพยสิริ 089-6260803 / 084-4232255 
64 นางสาวบุบผา ละเอียด 02-516708/081-4251191 
65 นายธนวัฒน ์ บัวรัตนกาญจน ์ 081-7475234 
66 นางสาวภาณี วจีสัจจะ 089-0657818 
67 ว่าท่ีร.ต.ประอร ผ่องใส 083-6052226 
68 นางสาวศุภิสรารัตน์ บัวสวัสด์ิ 087-1360303, 087-1591052 
69 นางสาวรุ่งนภา ฉ่ํามาก 080-0796071 
70 นางสาวสุพิชชา มากะเต 084-4246370 
71 นางสาวสุภาพร วงศ์สุพชัย 084-8996832 
72 นางสาวแสงจันทร์ ยืนยาว 085-6576151 
73 นางสาวสุพัชรา หล้าวิลัย 087-0176446 
74 นางสาวจุฑาภรณ์ กวีพุฒิพงษ ์ 091-4684769 
75 นางสาวจุฑารัตน์ ทับนิยม 092-2843806 
76 นายอนุศักดิ์ การด ี 02-5811008 / 087-0138581 
77 นางเกวลี ศรีพรรณ์ 02-5934900 / 081-5834226 
78 นายอรรถชัย มุ่งประสพสุข ี 02-9756782 / 081-3821786 
79 นางชนกพรรณ ชํานาญวาด 089-4418955 
80 นางสาววีณา เหล่ากุล 084-1929807 
81 นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธ ี 085-9587739 
82 นายณัฐวุฒิ วุฒิพงษ ์ 086-1619087 
83 นางสาวนันท์นภัส คนลํ้า 092-2718871 
84 นายชวลิต ธนโกไสย 080-2776161 
85 นายพชรพล บุญเรือน 092-6890003 
86 นายอักษรณรงค์ ส่องสี 098-8633065 
87 นายสมศักดิ์             หัตถกิจ 02-5982292/084-0958478 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์

88 นายกฤษฎา             เกตุสุริยงค์ 081-8473697  
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89 นางสาวกุลนที           พันนัทธี 089-4939536 
90 นางสาวรุ่งนภา         เมืองสุข 081-2929903 
91 นางสาวปุณณัฐ         โปร่งสันเทียะ 087-9645014 
92 ว่าท่ีร.อ.ธเนศ           เรืองสุวรรณ 089-5122286/083-9855441 
93 นางสาวฐิติกัณต์        ชูเชิด 089-6164058 
94 นางสาวนพรัตน์        แก้วเปี่ยม 086-7731140 
95 นายอรรถพล            ลิขิตอุดมมั่น 089-4416560  
96 นายบุญเลิศ รอดทอง 083-1355417 
97 นางสาวดวงนภา บานช่ืน 081-6942406 
98 นางทองสุก หัตถกิจ 02-5982292 / 089-7767601 
99 นางพัสณี ชุ่มคุมสิน 02-5812788 / 089-7833783 
100 นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวท 089-3005658 
101 นางวิไล กุยยกานนท์ 02-5812812 / 081-6290648 
102 นางจันทร์จิรา พงษ์ชู 092-8159953 
103 นายวิชาญ กลับใจ 02-9791979 / 084-6672956 
104 นายโสภณ สุขสบาย 02-5814321 / 089-4798379 
105 นางสมพร แผ่วจะโปะ 02-5817356 / 086-0289339 
106 ว่าท่ีร.ต.ศิริชัย ฟ๎กหอม 02-9241844 / 085-1376038 
107 นายศรายุทธ พึ่งกัน 094-9955945 
108 นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ 082-3613661 
109 นางสาววรรณณภา เอี่ยมสมบัติ 087-5956043 
110 นางสาวนลัท ชึรัมย์ 081-6004451 
111 นายมีชัย ทัพธานี 086-5616832 
112 นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน 086-5374198 
113 นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ 085-9613314 
114 นายนราทิพย์ แสงอาทิตย์ 089-2025040 
115 นายวัชรพงษ ์ โรจน์สุพร 081-2782485 
116 นางสาวพิชย์กร             โคตะมี 084-4360292 
117 นางสาววิรมน               แม้นชัยภูมิ 092-7942645  
ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์

118 นายบริพัฒน์                จงร่วมกลาง 096-9043827  
119 นายประดิษฐ์                คําชา 085-3109384  
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120 นางวันนิวัติ                  คงถวิลวงค์ 083-2442231 
121 นายพลรบ                  พรายรักษา 036-345125/083-4941019 
122 นายสมพงษ์                โพธิ์เขียว 02-9757001 / 084-6435469 
123 นางสาวเพ็ญประภา        นาครักษ์ 02-5811209  
124 นางสาวนันทพร ขําชัยภูมิ 02-9876385 / 089-7685576 
125 นางสาวประนอม พรมสุ้ย 081-1962064 
126 นางเกศริน ทองงาม 087-0234606 
127 นางชาลี ทวีปะ 092-660-2427 
128 นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐ 086-3362543 
129 นางอุสา พงษ์พัฒน ์ 086-5465914 
130 นางสาวศศิวิมล ธิมา 089-6699938 
131 นางสาววันทนีย ์ แคะสูงเนิน 085-0155831 
132 นางสาวสิริกานต์ มูลศรี 088-5825670 
133 นายเอกชัย ญาณประภาส 087-9904111 
133 นางสาววิภาวดี อ่อนแย้ม 081-8865776 
134 นางรัตนา สายอุบล 089-9643702 
135 นางสาวฐิติมา แจ้งอารมณ์ 087-8226917 
136 นางสาวศศิธร บุญช ู 080-1587428 
137 นางสาววรรณภา จันทรา 087-0175575 
138 นางสาวลลิตวดี ระดาบุตร 084-9380249 
140 นางสาวชมพูนุช ดอกชูรุ่ง 091-1942537 
141 นางสาววรรณภา จันทรา 087-0175575 
142 นางสาววนารัตน ์ มุงคุณ 099-3277753 
143 นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ ์ 02-9751404 / 081-4384665 
144 นางอัจฉรา แรงกล้า 02-5814857/087-1759589 
145 นางสาวจันทร์เพ็ญ สาหา 087-5995639 
146 นางสาวนัฏฐา             ชินนิธิพัฒน ์ 090-6496524 
147 นางสาวชลลดา            พันธุ์เนตร 087-4062097 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์

148 นางทัชชา                   วุฒิเขตต์ 02-5816695/089-5020789 
149 นางสุกัญญา                 เพิ่มมี 086-0217516 
150 นายโชคชัย                  ไกรยศ 090-9722345 
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ตารางแสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
สถิติห้องสมุด  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 

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

จ านวนผูเ้ข้าใช้
(ครั้ง) 

15,191 18,159 16,792 16,678 11,133 3,305 81,258 

 

 

 
 สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

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

จ านวนผูเ้ข้าใช้
(ครั้ง) 

14,112 15,239 18,558 13,367 1,099  62,375 
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สถิติการยืมหนังสือ ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

 

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

จ านวนเล่ม 1,234 2,018 2,005 2,384 2,638 744 11,023 

 

 
 
 สถิติการยืมหนังสือ ประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

 

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

จ านวนเล่ม 1,201 2,388 2,002 2,208 519  8,318 

 

 
  
 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม 



สารสนเทศปทุมวิไล  2559

 

  
หน้า 65 

 
  

 
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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เดือน/         
ห้องที่ใหบ้รกิาร 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 

บรกิารสืบคน้
และเรียกใช้
สารสนเทศ 

930 1,450 1,280 1,530 1,009 78 6,277 

ห้อง
เอนกประสงค์ 
(บริการครู) 

70 199 118 156 161 25 729 

ห้อง            
มินิเธียเตอร ์

1,920 3,123 3,173 2,957 3,039 920 15,132 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

บริการสืบค้นและเรียกใช้
สารสนเทศ 

1,368 1,395 1,245 1,022 76 5,106 

ห้องเอนกประสงค์ 
(บริการครู) 

72 144 103 111 87 517 

ห้องมินิเธียเตอร์ 1,218 1,640 1,790 1,515 99 6,262 
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ตารางแสดงจ านวนร้านค้าภายในโรงเรียนปทุมวิไล   
ปีการศึกษา  2559 

 

ล าดับที่ ประเภทร้านค้า จ านวน (ร้าน) 
1 ร้านข้าวแกง 5 
2 ร้านข้าวมันไก่/ไก่ทอด 4 
3 ร้านก๋วยเต๋ียว 4 
4 ร้านราดหน้า 1 
5 อาหารย่าง/ทอด 3 
6 ร้านขนมหวาน/ขนมแห้ง 2 
7 ร้านไอศกรีม 3 
8 ร้านผลไม้/น้ําป๎่น 3 
10 ร้านกาแฟ 1 
11 ร้านดอกไม้ให้คุณ 1 
 รวม 27 
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แผนภูมิแสดงจ านวนร้านค้าในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

ร้านข้าวแกง ร้านข้าวมนัไก่ / ไก่ทอด ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านราดหน้า อาหารย่าง / ทอด 

ร้านขนมหวาน / ขนมแห้ง ร้านไอศกรีม ร้านผลไม้ / น า้ป่ัน ร้านกาแฟ ร้านดอกไม้ให้คุณ 
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