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ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2556 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

************************************************************************************************** 
 ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9         

ได้บริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
มีผลการด าเนินงานที่สรุปโดยน าข้อมูลจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมและมีการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามปีงบประมาณ 2556 ในส่วนที่เป็นโครงการและกิจกรรม โดยสรุปดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนศรีวิชัยวิทยามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการประชุมกลุ่มบริหารงานเพ่ือจัดโครงสร้างขององค์กรและแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน มีแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือวางแผนและก าหนดการ
ด าเนินงานที่มีทิศทางในรูปแบบของ PDCA มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ปฏิทินการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงาน ผลการ
ประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุป
ภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 94.53 
 2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 โครงการงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี            
สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยให้บริการและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่ครู ลูกจ้างประจ า
และนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ความรู้เบื้องต้นด้านสุขศึกษา เพ่ือให้ครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราวและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ จัดหายา พัฒนาห้องพยาบาล ตรวจ
สุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวังตะกู  ตรวจสุขภาพครูและ
ลูกจ้างประจ าจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว แก้ไขปัญหาบกพร่องทางสายตา ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
ค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย จัดท าทะเบียนแฟ้มประวัตินักเรียนเพ่ือการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและส่งต่อ           
ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดย
สรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.25 
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 2.2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาคอยก ากับ ดูแล ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา
กรณีที่นักเรียนมีปัญหา ประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของนักเรียน 
(SDQ) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เยี่ยมบ้านนักเรียน โฮมรูม จัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่
ยากจน ติดตามแก้ปัญหานักเรียน จัดท าระเบียนแฟ้มประวัตินักเรียน สารวัตรนักเรียน ติดตามนักเรียนขาด
เรียนรายคาบ จัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนเพ่ือประสานข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา เป็นต้น 
ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดย
สรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.50 
  2.3 โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและเอดส์ (TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยาได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือนเตือนเพ่ือน วันเอดส์โลก 
ห้องเรียนสีขาว เพศศึกษา ด าเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติดและส่งเสริมให้
นักเรียนแกนน าเข้ารับการอบรมเพ่ือขยายผลต่อกลุ่มเพ่ือนนักเรียน โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมา
ให้ความรู้หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินโครงการ เป็นต้น ผลการประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวม
ของการด าเนินโครงการคดิเป็นร้อยละ 92.50 
  2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ               
นักเรียนทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การศึกษาต่อและการเลือกอาชีพที่เหมาะสม โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก นักเรียนได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลในการด ารงชีวิต
ประจ าวันประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา เลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอกเข้ามาแนะแนวการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการศึกษาต่อ ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์เพ่ือมอบทุนการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริการข้อมูลสารสนเทศ  พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริการติดตามผล บริการให้ค าปรึกษา จัด
นิทรรศการแนะแนว จัดหาทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียน และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิด
เป็นร้อยละ 82.75 
  2.5 งานโภชนาการและทุพโภชนาการ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาด าเนินงานเกี่ยวกับด้านโภชนาการ
ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ อาหารที่ให้บริการสุขอนามัย
ครบตามหลักโภชนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ จัดวางภาชนะใส่น้ าร้อนส าหรับลวก
ช้อนส้อมก่อนน าไปตักอาหาร ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นักเรียนเก็บภาชนะเมื่อทานอาหารเสร็จ เพ่ือให้
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม ผลการประเมิน
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ความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวม
ของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 85.00 
 3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โรงเรียน            
ศรีวิชัยวิทยามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและ
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานการศึกษา         
ที่ก าหนด (ระดับชาติและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดและ        
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมดังนี้ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดระบบควบคุมภายใน ติดตามตรวจสอบและมีรายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ผลการ
ประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.80 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุป
ภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.51 
 4. จัดพัฒนาห้องอิเลคทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
ที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดหาแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ             
มีประสิทธิภาพ เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนเช่น หอ้งสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเสียง จัดบริการหนังสือ 
คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วิดีทัศน์ ซีดีวิชาการต่าง ๆ และจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ยุคไอที ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนอัจฉริยภาพ ห้องเรียนที่เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนไดแ้สวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง โดยน านักเรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ใน
ชุมชน รอบโรงเรียนทั้งสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน น านักเรียนไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน
เช่น พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ อพวช. พุทธมณฑล ตลาดน้ าอโยธยา เป็นต้น นอกจากนี้มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ อาทิเช่น กิจกรรมยอดนักอ่าน มุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รักการ
อ่านเปิดโลกสู่อาเซียน ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา รักการอ่านสืบสานวันส าคัญของไทย มุมอ่านหนังสือในบ้าน 
บรรณารักษ์อาสา จัดท าและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิด
เป็นร้อยละ 93.13 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
97.50 

4.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้จัดให้มีการเรียนรู้
ถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณาการกับการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดกิจกรรมดังนี้ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดและรักษาดินแดน จัดค่ายวิชาการ Ed Otop 
ธนาคารโรงเรียน ร้านค้าสวัสดิการ น านักเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกโรงเรียน
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ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นมาถ่ายทอดการท าอาหาร การท าขนมไทย 
เป็นต้น ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.50 และผลการประเมินความพึง
พอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 86.98 

4.3 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องศูนย์การเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง
อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โรงฝึกงาน สนามออกก าลังกาย ห้องดนตรีไทย– สากล ห้องเรียนสีเขียว 
ห้องเรียนสีขาว ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษา ห้องศูนย์เทคโนโลยี ห้องศูนย์อาเซียน
ศึกษา ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระฯ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
การเรยีนรู้ส าหรับนักเรียน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.85 
 5. จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้              
แต่อยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ บริการน้ าดื่มที่สะอาด ดูแลรักษารถยนต์ส าหรับการให้บริการครู 
บุคลากรและนักเรียนในการเดินทางเข้ารับการอบรมหรือการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.00 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 
 6. จัด/สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเล็งเห็น
ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน มี
การประเมินประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมากท่ีสุด ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.00 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.50 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้การด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์มีความจ าเป็นในการขับเคลื่อน ในการ
ด าเนินงานสารบรรณ การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.12 และผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.82 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรม    
น าความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(สาระท้องถิ่น) ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ โดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การจบหลักสูตรและก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ ครูทุกคน
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและบูรณาการคุณธรรมน า
ความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และนอกกลุ่มสาระฯ ผล
การประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.83 และผลการประเมินความพึงพอใจโดย
สรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.22 

2. โครงการส่งเสริมการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดการเรียน             
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนเป็นคนดี เก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 93.33 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็น          
ร้อยละ 96.68 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้ท าการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้งในเวลาสอนและนอกเวลาสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นสากล มีการประชุมวิชาการเพ่ือเน้นการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดท าแบบทดสอบ Test Blueprint ในกลุ่มสาระการเรียนรู้             
เพ่ือท าการวิเคราะห์โครงสร้างของแบบทดสอบในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องโดยยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ก าหนด การติดตามผลการเรียนของ
นักเรียนที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องจากครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ท าให้ปัญหาทางด้านการเรียนของนักเรียนลด
น้อยลงอย่างชัดเจน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.88 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 84.80 

4. จัดรูปแบบการเรียนแบบโครงงานการสอนและใช้ ICT ไปสู่เป้าหมายผู้เรียนมีศักยภาพเป็น        
พลโลก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้มีห้อง ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource Center) ตลอดจนจัดหาโปรแกรมสื่อ
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การเรียนการสอน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา ขยายพ้ืนที่สัญญาณไร้สาย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.13 
และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 98.05 

5. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
 5.1 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมน าความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรม อาทิเช่น แสดงตนเป็นพุทธมาฆกะ การแสดงธรรมของพระ
ธรรมทูต สวดมนต์ในชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรม ค่ายคุณธรรม อบรมธรรมศึกษา (พระสงฆ์สู่ห้องเรียน) บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน บริจาคโลหิต ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการหารายได้ระหว่างเรียน (สอร.) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและรักษาดินแดน ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่าง ๆ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และ
กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและเป็นกิจกรรมที่
บูรณาการคุณธรรมน าความรู้และเน้นในเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.00 และผลการประเมินความ        
พึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.42 
 5.2 โครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ด าเนินงานส่งเสริมค่านิยมที่ดี           
แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ อบรมนักเรียน
หน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน โฮมรูมโดยครูที่ปรึกษา ปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย ส่งเสริมค่านิยม การ
เสียสละ การกตัญญูและประหยัด การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่กระท าความดี 
ประกวดการแต่งกายนักเรียน ประกวดมารยาทและจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เป็นต้น ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
96.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 
 5.3 โครงการดอกรักอาสาพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ เขียวสด
ลดมลพิษ ประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน สโมสรอินเทอร์แรค สภานักเรียน เขียวสวยด้วยมือเรา ธนาคารขยะ 
บ าบัดน้ าเสีย และประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการคิดเป็นร้อยละ 94.75 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนิน โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 92.42 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดการความรู้และการพัฒนา
สื่อ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างขวัญและก าลังใจ มีการคัดเลือกครูเป็นครูดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ       
ครูแกนน า ครูต้นแบบ หนึ่งแสนครูดี มีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
บุคลากรด้านการใช้สื่อ/นวัตกรรมและ ICT โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ ศึกษาดูงานนอกโรงเรียน
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพครู มุ่งสู่อาเซียน” อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ มีการนิเทศติดตามอย่าง
กัลยาณมิตร อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อบรมการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดเน้นการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net นอกจากนั้นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาการในสาขาต่าง ๆ โดยส่งครูเข้ารับการอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และน าความรู้ที่ได้รับการอบรมมา
สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน อบรมครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ผลการประเมินความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.83 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.65 
 2. ส่งเสริมการนิเทศ การวิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศ
ติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยมีการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการน าผลการนิเทศมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สนับสนุนการน าการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยให้ครูทุกคนมีการวิจัยในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าคนละ 1 เรื่องต่อ
ปีการศึกษา โดยรายละเอียดในการจัดท าวิจัยเน้นให้ครูน าปัญหาที่เกิดภายในห้องเรียนเมื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.84 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.55 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1 งานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียนทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ความคุ้มครองและเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนิน
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โครงการคิดเป็นร้อยละ 92.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด า เนินโครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 87.50 
  3.2 โครงการงานสวัสดิการข้าราชการครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้จัดตั้งสวัสดิการครูเงินล้าน
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเงินฝากประจ าเดือนและช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ของโรงเรียนที่มีความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 92.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนิน โครงการคิดเป็นร้อยละ 
87.50 
 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การบริหารจัดการและการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 
 1. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา           
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน จัดท าข้อมูลของบุคลากรโดย
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มี
การพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่ อมโยงถึงทุกหน่วยงานในโรงเรียน มี  Website ของโรงเรียนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนคือ  http://www.swc.ac.th พัฒนาระบบการ
รับส่งหนังสือราชการระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้วยระบบ e-Office 
และการติดต่อสื่อสารผ่าน Website ที่สะดวก รวดเร็ว ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 94.17 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการด าเนิน โครงการคิดเป็น       
ร้อยละ 95.90 
  2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน โดยจัดให้มีศูนย์
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ผลการประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.25 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวม
ของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.67 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ขยายเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. พัฒนาเครือข่ายการเรียนนอกโรงเรียนจนถึงนานาชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยามีการบริหาร                   
และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดโครงสร้างการบริหารงาน            
มีการกระจายอ านาจ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละสายงานอย่างชัดเจน ร่วมกันประชุมเพ่ือชี้แจงและ
ก าหนดการติดตามและการพัฒนางานมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
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ด้านบริหารจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของโรงเรียน ร่วมพิจารณาและให้
ความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มี
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสม่ าเสมอ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน       
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าสารศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์ งานชุมชน วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ ผลการ
ประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.33 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุป
ภาพรวมของการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.17 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตยบนพื้นฐานคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา                  
ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยได้ด าเนินงานดังนี้ เดินรณรงค์การเลือกตั้ง 
เลือกตั้งประธานนักเรียน อบรมผู้น านักเรียน สภานักเรียน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ประชาธิปไตย ผล
การประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดย
สรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.50 

 
ผลงานดีเด่นในรอบปีงบประมาณ 2556 ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดังนี้ 

1. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา  

2. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2555
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
มัธยมศึกษา 

5. นายสนิท  รีนับถือ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 
16 มกราคม 2557” 

6. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ตั้งธนะวัฒน์ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ใน

งาน “วันครู 16 มกราคม 2557” 
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2. นางสาวบุญชู  จันทร์ทิพย์วารี ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ใน
งาน “วันครู 16 มกราคม 2557” 

3. นางสาวกฤตติกา  วิภาวิน ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2557” 

4. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ตั้งธนะวัฒน์ ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ตั้งธนะวัฒน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

6. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ตั้งธนะวัฒน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. นางจิระพรรณ  ศรีบ้าน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. นางสาวบุญชู  จันทร์ทิพย์วารี ได้รับรางวัล Silver การประกวด “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21” โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. นางภูษณี  หนุนสุข ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 -ม.3 
(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางศิริลักษณ์  แสงจันทร์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นายสรไกร  ค ากองแก้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นางสาวกฤตติกา  วิภาวิน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางสาวกฤติกา  วิภาวิน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 -
ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางสาวสุปรานี  เจริญวัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นางสาวสุปรานี  เจริญวัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-
ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นางสาวสุปรานี  เจริญวัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ “นวัตกรรม
เทคโนโลยียานยนต์” จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (รางวัลที่ 3) 
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 ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายธนพล  พลโยธา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กชายปราโมทย์  หมั่นจง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กชายสิริภัทร์  บุญส่ง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. นางสาวกัลยา  คล้ายทอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. นางสาวฐิติพร  นาคสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
6. นางสาวพีรญาภัสร์  อนันตะคุ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. นางสาวภาราดา  อุปสันโต ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
8. นายเกรียงศักดิ์  แสงทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
9. เด็กหญงิดลยา  ฮั่วจั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
10. เด็กหญิงภีรดา  ศุภมิตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์ปาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
12. นางสาวพัชรา  ใจหอม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-

ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
13. นายพันธกานต์  เหลืองธวัชกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
14. นายเจษฎากร  ใจสงเคราะห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
15. นายเจษฎากร  ใจสงเคราะห์ ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ “นวัตกรรม

เทคโนโลยียานยนต์” จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) 
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16. นางสาวพรรัตน์  หอยสังข์ทอง ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ “นวัตกรรม
เทคโนโลยียานยนต์” จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางฐานิตา  ดอกไม้จีน ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
2. นางภัทรภร  วงศาชโย ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
3. นางเครือวัลย์  ประชาพิพัฒ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
4. นางวาริน  รอดบ าเรอ ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง

พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่

อย่างพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางสาววิมลวรรณ  แซ่ลี้ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
2. นางอภิรดี  มณีประเสริฐ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
3. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทร

วิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมขับเสภา เนื่องในวันแม่

แห่งชาติ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) 
5. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือท ามือ “นิทาน

ส่งเสริมการอนุรักษท์ะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
6. นางสาวนิรมล  เดชนาเกร็ด ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
7. นางสาวนิรมล  เดชนาเกร็ด ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมขับเสภา เนื่องในวันแม่

แห่งชาติ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) 
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8. นางมาลินี  ทับทิมชัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4 -ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. นางวันทนีย์  ทายะพิทักษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี
11 ม.1- ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางสาววิมลวรรณ  แซ่ลี้ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ม.1- ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นางอภิรดี  มณีประเสริฐ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ              
ม.4-ม.6  (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)ม.1-ม.3 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4- ม.6 
(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นายปรัชญา  ใจภักดี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 
ม.4- ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นายปรัชญา  ใจภักดี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมขับเสภา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) 

16. นางสาวเจนจีรา  ธนกสิกร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี
11 ม.1- ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นายธนาชัย  จูมอญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

18. นางสาวน าพร  จิรัญดร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1- 
ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อัถะบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1- 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กหญิงชุติมา  พลายละหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด

ลายมอื ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กหญิงสุขถญา  เปี่ยมคล้า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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5. เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์
ยานี 11 ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

6. เด็กหญิงสุวนันท์  พลอยดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี
11 ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. นางสาวกนกกาญจนา  เจริญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. นางสาวพัสตราภรณ์  ปออ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

9. นางสาวณัฐนิชา  จูเจียม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4 - 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางสาวบุษยมาศ  บุญก่อสร้าง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านใน
ใจ) ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นางสาวกรรณิการ์  บุญชนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทร
วิเชียรฉันท์ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นางสาวกัญญารัตน์  ศักดิ์บุญญารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง
อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บัวเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมตอนต้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

14. เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมตอนต้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

15. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 
ระดับมัธยมตอนต้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

16. นางสาวกนกกาญจนา  เจิรญสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมตอนปลาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

17. นายกฤตธัชพงศ์  เอกญาติสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมตอนปลาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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18. นายวสุพล  ท าสวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 
ระดับมัธยมตอนปลาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

19. นางสาวอภิรดี  คิ้วสุนทรเนตร ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับ ม.3–ม.4 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

20. นางสาวพิมผกา  หิรัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกิจกรรมขับเสภา เนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
2. นางสาวกุสุมา  ชุ่มบุญชู ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
3. นางดวงพร  บุษบรรณ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
4. นางนลินี  แสนเสนา ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง

พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางศิริลักษณ์  จันทรวงศ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
6. นางศิริรัตน์  สมานพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-

ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. นางสุจินต์  เดชก าแหง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ม.4 -ม.6 

(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
8. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-

ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
9. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  

ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
10. นางสาวกุสุมา  ชุ่มบุญชู ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
11. นางพิมลักษณ์  เนตรสว่าง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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12. นางสุนันท์  โขวุฒิธรรม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.
3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางดวงพร  บุษบรรณ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-
ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นางสาวเปรมจิต  แก้วเปรม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN 
QUIZ  ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4 -ม.6 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายธนัฐ  รุ่มสวย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กชายธีรยุทธ  คล้อยสวาท ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กหญิงวรินทร ฤทธิเดช ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา คมข า ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ่มจันทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
6. เด็กหญิงมยุรี  หลวงหม่อง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทพมาลาพันธ์ศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story 

Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
8. เด็กหญิงณัฐจี  ลักษณาสถิตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 

Impromptu Speech ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
9. เด็กหญิงไปรมา  สามิลา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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10. นางสาวอภิรดี  คิ้วสุนทรเนตร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นายวสุรัตน์  ข าภาษี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นางสาวณัฐกาญจน์  เพ็ญแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางสาวน้ าฝน  แก้วมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางสาววาดตะวัน  จิรันดร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นายปฐมชัย  ศรีประสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นายระวีร์  ช่างสลัก ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นางสาวปนัดดา  แซ่จัง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นางสาวจิราพร  ไกรชะนะ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นางสาวบุปผา  ปานวณิชยกิจ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN 
QUIZ  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายอเนก  มีมงคล ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
2. นายพีระพงษ์  ชัยอาญา ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
3. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน            

“วันครู 16 มกราคม 2557” 
4. นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ใน

งาน “วันครู 16 มกราคม 2557” 
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5. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

6. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า ได้รับเกียรติบัตรส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”  

7. นางจงจิตร  เลี้ยงอ านวย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. นางรัตนา  บรรจงศิลป์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. นางสุนันทา  สินธุเทพรัตน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางสุนันทา  สินธุเทพรัตน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) 

11. นายอเนก  มีมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 -ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นายบุญชู  สุขสถาพรเลิศ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 (เหรียญ
เงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางสุกานดา  นาคศิลป์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 -ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางลัดดาวัลย์  จตุราวิยสัจ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นางผกาพร  อินทร์อยู่ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 -ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นางสาววัลยา  แซ่จิว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.4 -ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุ่มประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศิลมั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันตาค า ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กหญิงฐานิต  ทฤาชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. เด็กหญิงนิยกานต์  ผิวชาอ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
6. เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสากล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. เด็กหญิงวุฒิวรรณ  เทพาทิพวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เลพล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
9. นางสาวทัศนีย์  พ่วงจั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
10. นางสาวฤทัยรัตน์  ขจรเดช ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
11. นางสาวศศินา  สุทธิธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
12. นางสาวสุชาดา  หงส์จันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
13. นางสาวสุมิตรา หลวงสา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
14. นายคชาทัช  ค าเสือ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
15. นายจีรพัฒน์  สัญญะโม ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 -ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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16. นายรณวีย์   แสนเปา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นายรัฐพงษ์  เฮนทอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นายสหภาพ  มันตะพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นางสาวโชติกา  ตรีอินทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

20. นายศุภชัย  เมฆอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

21. นางสาวสุภาวรรณ  ตังกุ ได้รับรางวัล เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

22. นายจิรัฏร์  พาณิชปฐมพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

23. นางสาวภาวพรรณ  กิจประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายอ านวย  อินทา ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2557” 
2. นางอรุณณี  ระวังภัย ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2557” 
3. นางสมพิศ  น้ ากลั่น ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2557” 
4. นางโฉมสุดา  กลิ่นเมือง ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วัน

ครู 16 มกราคม 2557” 
5. นางสุรีย์  ภูมิอุไร ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 16 

มกราคม 2557” 
6. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ได้รับรางวัลเขม็เชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วัน

ครู 16 มกราคม 2557” 
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7. นางสาวพรปวีณ์  คิ้ววัฒนเกียรติ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ใน
งาน “วันครู 16 มกราคม 2557” 

8. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตรส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 

9. นางอมรรัตน์  วิเวก ได้รับเกียรติบัตรส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 

10. นางกิ่งแก้ว  จารุกรุณา ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นางโฉมสุดา  กลิ่นเมือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4 -ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นางสาวกณิศา  ใจทัน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ม.4 -ม.6 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.4-ม.6 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นายอ านาจ  ฉายอรุณ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ม.4-ม.6 (เหรียญ
เงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

20. นางสมพิศ  น้ ากลั่น ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์               
(E-book) ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

21. นางสมพิศ  น้ ากลั่น ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS            
ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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22. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           
(E-book) ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

23. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

24. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

25. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

26. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

27. นายชาตรี  เอ่ียมละออ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

28. นายชาตรี  เอ่ียมละออ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 (เหรียญ
เงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

29. นางปวริศา  นามประเทือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

30. นางปวริศา  นามประเทือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงยุวดี  ชมอาษา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           

(E-book) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  พะโยมรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กชายราชศักดิ์  ชุณหกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท 

Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กหญิงแพรวา  ภู่อร่าม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 

Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท 

CMS ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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6. นายจักรภัณฑ์  เภาด้วง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. นายชัยวัฒน์  รูปสูง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. นางสาวกุลณัฐ  บุตรพุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางสาวทักษพร  อนุศาสนี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

11. นางสาวศุภนุช  เพชรแอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

12. นางสาวกมลวรรณ  ก ามา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นางสาวณัฐกานต์  ห้วยหงส์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางสาวนรินทร  ทรัพย์บัวหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นายจิระพงศ์  ชินเจริญทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นายนนทนันท์  บัวจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นายก้องเกียรติ์  ภูศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นายพรเทพ  ด่านน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นายจักรพันธ์  น้ าสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

20. นายพนาวัฒน์  ทือเกาะ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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21. นายธงชัย  ยุ่นเพ็ญ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

22. นางสาวพนิดา  อาภาวัฒนากร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

23. นายวรพงษ์  ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

24. นานยอภิวัฒน์  ลิมปธิติกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

25. นายอมรเทพ  อยู่ค า ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

26. นายกิตติพร  ชัยชววุฒิ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

27. นายอิทธิพัทธ์  เอ้ือมสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

28. นายโสภณ  ถ้ าเพชร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายวรากร  ภูมิอุไร ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2557” 
2. นางวารี  มีทอง ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วันครู 16 

มกราคม 2557” 
3. นางพัทยา คงมีชนม์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-

ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. นางพัทยา คงมีชนม์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-

ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. นายวรากร  ภูมิอุไร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จาก

ธนาคารออมสิน (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงมาริษา  แสงสีรุ้งเพชร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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2. เด็กหญิงโยษิตา  รูปสูง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 -
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

3. นางสาวพัชรี  แต้ยินดี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4. นางสาวพิชญานิน  ปุยพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

5. นาพรเทพ  ทองส าราญ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิ่ง ระยะ 100 เมตร รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี จากธนาคารออมสิน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายสุทธิพงษ์  แก้วอ่ิม ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 ในงาน “วัน

ครู 16 มกราคม 2557” 
2. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ได้รับเกียรติบัตรส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบ

แรก ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 
3. นางสาวสมพร  นิสยันต์ ได้รับเกียรติบัตรส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบ

แรก ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 
4. นางสาวสมพร  นิสยันต์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือท ามือ “นิทานส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
5. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 (เหรียญทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
6. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 (เหรียญทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง           

ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
8. นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
9. นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
10. นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากสภา

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
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11. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 -ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. นางสาวสุภาวดี  ปรกแก้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. นางสาวสุภาวดี  ปรกแก้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (เหรียญ
เงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

20. นางสาวสุภาวดี  ปรกแก้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   
ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

21. นายจักรวาลย์  จันทรวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีทองอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก

รงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กชายทศพร  หินลอย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ลิขิตเจริญวานิช ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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5. เด็กชายพัฒนพงษ์  อ่อนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

6. เด็กหญิงพิณทิพย์  เกตยืนยง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิสินทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. เด็กหญิงอริสรา  สิทธิสินทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. เด็กชายเฉลิมชัย  ตุ้มสาย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. เด็กหญิงฐานิต  ทฤาชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. เด็กหญิงดลยา  ฮ่ัวจั่น ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. เด็กหญิงนิยกานต์  ผิวชอุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. เด็กหญิงภีรดา  ศุภมิตร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. เด็กหญิงวนิดา  หล าเหมือน ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์               
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. เด็กหญิงอินทุอร  ระตะนิล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดลา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. เด็กหญิงอภิสรา  โลหิตโยธิน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

18. เด็กชายสหรัฐ  ช้อยเครือ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

19. เด็กหญิงธันว์ชนก  บุญชื่น ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

20. เด็กหญิงมารตี  ภูห้องไสย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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21. นายฐิติพันธ์  อินทร์เสวก ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

22. นางสาวอารยา  โพธิ์ชัยรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 -ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

23. นางสาวดารา  เกวียนวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

24. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

25. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

26. นางสาวกรธน  นาคศรีสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

27. นายนันทวัฒน์  บัวรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

28. นายปฐมพร  น่วมเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

29. นางสาวพิมผกา  หิรัญ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

30. นายศุภชัย  เมฆอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

31. นางสาวคณาพร  พุทธา ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง          
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

32. นางสาวฤทัยรัตน์  ขจรเดช ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

33. นายวสุพล  ท าสวน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายสมชาย  วงศาชโย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (เหรียญ

ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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2. นายวีระศักดิ์ ส านักวังชัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

3. นายวิชาญ  รุผักชี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4. นางสาวสมพร  นิสยันต์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (เหรียญ
เงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

5. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 -ม.3 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

6. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค าคม ม.1 -ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค าคม ม.4 -ม.6 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันค าคม ม.1 -ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. นายสุเมธกฤต  น าลาภสุขพิพัฒน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 (เหรียญ
ทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. นางสาวนิภาพร  ผิวเพชร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. นางนลินี  แสนเสนา ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 (เหรียญ
ทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายกิตติ  โพธิ์ชัยรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. เด็กชายชัยพัทธ์  ฟักบ ารุง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เด็กชายณัฐนันท์  ห้วยหงส์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาวะหา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
5. เด็กชายนันทภพ  ไทยสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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6. เด็กชายวีรพล  ศรีอวยพรชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. เด็กชายสิทธิโชค  อัถะบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  วาวิลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

9. เด็กหญิงจุฑามาศ  สรณะพิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันค าคม ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

10. เด็กหญิงสิรฎา  บุษราคัมกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันค าคม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

11. เด็กหญิงทิตยา  อุปแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12. นายนนทณัฐ  จิรชัยวัฒนา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

13. เด็กชายกิตติพงศ์  อ่องบางน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

14. เด็กหญิงชญานันท์  มีพจน์เพราะ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

15. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิเดชด าเกิง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

16. นางสาวภาวพรรณ  กิจประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันค าคม ม.4 -ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

17. นางสาวนันทกานต์  คงกล่อม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Cross word ม.4-ม. 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
รางวัลอ่ืนๆ 

1. นางสาวดารา  เกวียนวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค ประจ าปี 
2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

2. นางสาวทิพย์สุดา  โพธิ์ชัยรัตน์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค ประจ าปี 
2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

3. นางสาวนลินธา  โฆษะธรรมกูล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค 
ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 
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4. นางสาวอณัศยา  ผาขาวบวช ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค ประจ าปี 
2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

5. นางสาวอรัญญา  สามกวีกัณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค ประจ าปี 
2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

6. นางสาวอารยา  โพธิ์ชัยรัตน์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค ประจ าปี 
2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

7. นางสาวเพ็ญนภา  วิชัยสุทธิพันธุ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจ าภาค 
ประจ าปี 2555 โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” โครงงาน บริษัท Gift Roses จ ากัด 

8. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสือท ามือ 
“นิทานส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

9. นางสาวทิพย์สุดา  โพธิ์ชัยรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสือท ามือ 
“นิทานส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

10. นางสาวเพ็ญนภา  วิชัยสุทธิพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสือท ามือ 
“นิทานส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

11. นางสาวสุธาทิพย์  จันทร์สมวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสือท ามือ 
“นิทานส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย” จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงอาหาร 
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนชดเชยอัตราครู               

ที่เกษียณอายุราชการ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ  ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์  และศิลปะ 
3. สนับสนุนห้องศูนย์การเรียนให้เป็นห้องศูนย์การเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี                

ที่ทันสมัย   
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นผู้น า

ทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย 
5. สนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานสอน สอนนักเรียนและด าเนินงานธุรการในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว                

ส่วนงานธุรการของโรงเรียนควรจ้างครูหรือจ้างพนักงานราชการที่มีความสามารถหรือจบมาทางนี้ด าเนินงาน
แทนให้เพียงพอ 

6. สนับสนุนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 คือ ภาษาจีน เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน            
ให้ได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สนับสนุนครูในเรื่องขวัญและก าลังใจในการท างานให้มากขึ้น  
 


