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ค าน า 

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา SAR  ประจ าปีการศึกษา 2560 เล่มนี้ เป็นการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และระบบการประกัน 
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   ผลการวิเคราะห์จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนา    และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา  ในรอบปีที่ผ่านมาให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
 

 

      (นายพันศักดิ์  ศรีทอง) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนนครสวรรค์  ที่ตั้ง 173  ถนนมาตุลี   ต าบลปากน้ าโพ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   โทรศัพท์ 056-221151  
โทรสาร 056-222711  e-mail  nssc@nssc.go.th   website  http://www.nssc.go.th  เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เนื้อท่ี   38   ไร่   2  งาน 78  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ  คือ  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   ยกเว้นฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nssc@nssc.go.th
http://www.nssc.go.th/
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ชื่อ-สกุล     นายพันศักดิ์  ศรีทอง   
       โทรศัพท ์ 081-2833596    e-mail  pansak_sr@hotmail.com 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา  บริหารการศึกษา 
       ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   28  ตุลาคม  2559  จนถึงป๎จจุบัน  
 2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  4  คน  ได้แก่ 

1) นายบุญจันทร์  ค าภิรานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
  โทรศัพท์  081-379-5021    e-mail  nssc_humen@hotmail.com     
  รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

2) นายอร่าม  ใจการุณ     วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
  โทรศัพท์  081-283-5395     e-mail  aramnb@hotmail.com     
  รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3) นางนิราพร  ตันพงษ์    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  
         โทรศัพท์  083-165-8936     e-mail  niraporn50@gmail.com     

       รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
4) นางธิชาพร  ยอดกัณหา    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  

         โทรศัพท์  085-272-0850     e-mail  techapol_16@hotmail.com     
       รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nssc_humen@hotmail.com
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 3.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560     
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,248 คน 
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  3,548  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 205 269 474 39.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 12 205 275 480 40.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 214 265 479 39.92 

รวม 36 624 809 1433 39.81 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 15 299 418 717 47.80 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 15 313 392 705 47.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 15 302 391 693 46.20 

รวม 45 914 1201 2115 47.00 

รวมท้ังหมด 81 1538 2010 3548 43.80 
 

 3.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560     
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,257 คน 
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  3,557 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 206    271 477  39.75 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 12 205 275 480 40.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 214 265 479 39.92 

รวม 36 625 811 1436 39.88 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 15 300 423 723 48.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 15 313 392 705 47.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 15 302 391 693 46.20 

รวม 45 915 1206 2121 47.13 

รวมท้ังหมด 81 1540 2017 3557 43.91 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 
 

ปีการศึกษา 
ชั้น

มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 
2558 481 602 597 717 712 704 
2559 481 479 601 712 705 717 
2560 477 480 479 723 705 693 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 
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ที ่ รายการ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
3) จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา

หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3,492 98.17 

4) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,246 63.14 
5) จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 0 0.00 
6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0.00 
7) จ านวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ 0 0.00 
8) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0.00 
9) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ป๎จจุบัน) 2 0.06 
10) สถิติการขาดเรียน 53 1.49 

11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                0 0.00 
12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
497 
676 

 
100.00 
97.55 
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ที ่ รายการ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วรรณคดีและนันทนาการ 
3,557 100.00 

14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    3,557 100.00 
15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,557 100.00 
16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา 
3,557 100.00 

17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้น
จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3,557 100.00 

18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

3,557 100.00 

19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถใน
การปรั บตั ว เข้ ากับสั งคมตามที่ ก าหนด ในหลั กสู ต ร
สถานศึกษา 

3,557 100.00 

 
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
      4.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
 
ปีการศึกษา 2560 
 

 
5 

 
173 

 
5 

 
15 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  8 

 

 

 4.2 ครูประจ าการ   

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 นายฉลาด   พะนาน 60 40 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 35 ช.ม. 

2 นางยุพิน  อุตสงควัฒน์ 60 36 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35 ช.ม. 

3 นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล 52 26 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 35 ช.ม. 

4 นางสมจินตนา  เทียมวิไล 59 37 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.6 49 ช.ม. 

5 
นางฉวีวรรณ  โลหะรังสิ

กุล 
60 37 ครูช านาญการ 

ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 35 ช.ม. 

6 นางณัฐกานต์  ติยะสัญ 55 34 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 49 ช.ม. 

7 นางสัมพันธ์  สมพงษ์ 49 24 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 35 ช.ม. 

8 นางกาญจนา  พรหมนาค 52 24 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 

9 น.ส.จรรยา   พูลเกษม 51 24 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35 ช.ม. 

10 น.ส.สุนันวดี  ทองแจ่ม 48 24 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 

11 น.ส.ปราณี   ละการชั่ว 60 23 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.6 35 ช.ม. 

12 นางลักษิกา  เหลืองทอง 58 26 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 

13 น.ส.อรลักษณ์ บุรัญบุญดา 43 8 ครู คศ.1 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35ช.ม. 

14 น.ส.ณัฐริกา  อุณหันต์ 26 2 ครูผู้ช่วย 
ครุศาสตร์ 
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 14 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 นายธนิต  ภูมณี 53 30 ครูช านาญการพิเศษ 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ม.6 16 ช.ม. 

2 นายพงษ์ประพันธ์  ติยะสัญ 57 38 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การสอนสงัคม
ศึกษา 

ประวัติศาสตร ์ม.5 30 ช.ม. 

3 นายอนุวัตร  วินัยพานิช 52 27 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา พระพุทธ ม.2 32 ช.ม. 

4 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ 56 27 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ประวัตศิาสตร์ ม.4 30 ช.ม. 

5 นางสิริขวัญนภา อุดมโชติ 52 12 ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.3 32 ช.ม. 

6 น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย 32 7 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การจัดการ
หลักสูตรและ
การเรียนรู้ 

พระพุทธ ม.3 24 ช.ม. 

7 นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี 55 26 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา พระพุทธ ม.1 30 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

8 นางญานี  อนันตอาจ 47 22 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 65 ช.ม. 

9 นางธนพร  ยมรัตน์ 49 26 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

ภูมิศาสตร์ ม.1  36 ช.ม. 

10 นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์ 47 25 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา หน้าที่พลเมอืง ม.4 20 ช.ม. 

11 นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น 48 23 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ม.3 24 ช.ม. 

12 นางอ านาจ  จันทร์อิ่ม 51 23 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การสอนสงัคม
ศึกษา 

ภูมิศาสตร ์ม.2 30 ช.ม. 

13 นายป๎ญญพจน์ รัตนวิบลูยเลิศ 51 23 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
ศึกษา 

พระพุทธ ม.4 32 ช.ม. 

14 นางทิวา  เกษมศุภกุล 54 30 ครูช านาญการพิเศษ 
คุรุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 24 ช.ม. 

15 นางสุวรรณี  เนินทอง 31 7 ครู 
คุรุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

หน้าที่พลเมอืง ม.2 16 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

1 นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา 53 31 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 48 ชม. 

2 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ชาญสมร 59 31 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 24 ชม. 

3 นายเชาว์ ภู่จ ารูญ 50 26 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 48 ชม. 

4 นายทัศนัย ช านาญเพชร 38 13 ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 

5 นายอุดม ต่วนเทศ 59 36 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 

6 ว่าที่ ร.ต.รัตพล  ก้อมน้อย 37 13 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

เทคโนและ
สือ่สารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.4 48 ชม. 

7 นายสมัย  จันทร์เหลือง 41 17 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 36 ชม. 

8 นางสุวรรณี  ค าจริง 55 34 ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 36 ชม. 

9 นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 54 36 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 24 ชม. 

10 นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทร 58 37 ครูช านาญการ 
การศึกษา
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 24 ชม. 

11 นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง 58 36 ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 24 ชม. 

12 นางวิไลพร  มงคลป๎ญญา 54 33 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 30 ชม. 

13 นางประยงค์  สวนดอน 59 37 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 36 ชม. 

14 น.ส.พิมพ์ลดา  ยาสมนึก 31 9 ครูช านาญการ 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 

15 นางลัดดาวรรณ ขุนพิลกึลอืเดช 46 23 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 36 ชม. 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

16 นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์ 50 26 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 56 ชม. 

17 นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์ 55 26 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 24 ชม. 

18 นายสวัสด์ิ  จันทา 58 34 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 

19 นายสุชาติ  อิ่มอยู่ 42 19 ครู 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 24 ชม. 

20 นางสุภาพร  พะยิ้ม 39 15 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 36 ชม. 

21 นายฃุมพล  นัยพรม 45 20 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 

22 น.ส.สุพรรณี  อภิชัยเอนก 35 15 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 

23 นายธรธร  เพ็งผจญ 37 16 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 24 ช.ม. 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

1 นายทองหล่อ จันทร์เปีย 56 31 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ฟิสิกส์ ม.5 80 ช.ม. 

2 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน 58 36 ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. ฟิสิกส์ ดาราศาสตร ์ม.5 40 ช.ม. 

3 นายมานพ  ทองเกษม 34 10 ครูช านาญการ 
วท.บ. 
 

ฟิสิกส์ หลักสตูร
และการสอน 

ฟิสิกส์ ม.5 40 ช.ม. 

4 นายเรวัฒน์  สายหยุด 60 31 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส ์

 ฟิสิกส์ ม.4-5 50 ช.ม. 

5 นายสุรินทร์  ด ารงโภวรรณ 55 22 ครูช านาญการ ศษ.บ. 
วิทยา 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.1 30 ช.ม. 

6 นายเฉลิม  รอดหลง 60 38 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 
การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ ม.3 50 ช.ม. 

7 นายสมาน  สุขสุ่ม 44 21 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์ ม.5 
40 ช.ม. 
  

8 นางสุรีย์  จันทร์เปีย 56 31 ครูช านาญการ ศศ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

ฟิสิกส์ ม.4 
วิทย์ ม.3 

50 ช.ม. 

9 น.ส.ศิริพันธ์ สิงห์อุตสาหะ 60 32 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

เคมี ม.6 30 ช.ม. 

10 นางกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ 60 34 ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. เคม ี เคม ีม.5 30 ช.ม. 

11 นางแฟรี่  เนียมณรงค์ 57 34 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์ ม.1 40 ช.ม. 

12 นางจริญญา แสงประเสริฐ 42 18 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. กศ.ม. เคม ีม.5 30 ช.ม. 
13 นางปิยรัตน์  ต่วนชะเอม 49 20 ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 80 ช.ม. 
14 นางเบญจมาศ  อินทสิทธิ ์ 46 22 ครูช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 30 ช.ม. 
15 นางนิตยวดี  เยี่ยงยงค์ 60 38 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 40 ช.ม. 

16 นางสมพิศ  สิทธิพิสัย 51 27 ครูช านาญการ ค.บ. 
วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร ์ม.2 35ช.ม. 

17 น.ส.กนกพร   บุญนวน 31 8 ครู วท.บ. เคม ี เคม ีม.4-5 30 ช.ม. 

18 นางนาฏยา  ฉายเพชร 49 24 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์
ศึกษาชีววิทยา 

ชีววิทยา ม.4 30 ช.ม. 

19 นางปราณี  ดิษเจริญ 57 34 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
วิทยา 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์ม.1 50 ช.ม. 
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20 นางณัฐิดา  วงษ์สายตา 46 22 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์
ศึกษาชีววิทยา 

ชีววิทยา ม.4, 6 
80 ช.ม. 
 

21 นางสาวสมัชญา พานรอด 41 9 ครูช านาญการ ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร ์
หลักสูตรและการ
สอน 

ม.3,5 30 ช.ม. 

22 น.ส.จารุวรรณ  เตชะสุทธิรัฐ 38 15 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

เคม ีม.1, 4 40 ช.ม. 

23 นายสามารถ  สุขเกษม 38 11 ครูช านาญการ กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา ม.5 80 ช.ม. 

24 
 
น.ส.กิตติญา พรหมพรสวรรค์ 
 

38 8 ครูช านาญการ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.6 50 ช.ม. 

25 น.ส.ศรัญญา  เกษชนก 36 8 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยา 
ศาสตร์ 

เคม ีม.4,6 50 ช.ม. 

26 นางสาวสุชาริณี  ป๎นก้อน 27 4 คร ู
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

เคม ี เคม ีม.4 72 ช.ม. 

27 นายวิชชา  ยศอ่อน 32 9 ครูช านาญการ กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ม.3 50 ช.ม. 

28 น.ส.อรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง 43 8 ครูช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 50 ช.ม. 

29 น.ส.ชนิตร์นันท์  พรมมา 26 3 ครู ศษ.บ. 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ชีววิทยา ม.5 72 ช.ม. 

30 นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์ 56 35 ครูช านาญการ กศ.ม. 
การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ ม.1,2  120 ช.ม. 

31 
นางส าฤทธิ์  ศุภวิทิต
พัฒนา 

45 22 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.6 150 ช.ม. 

32 น.ส.เกษศิรินทร์   เซ็นบัว 32 9 ครูช านาญการ กศ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

วิทย์ ม.1,2 
ดาราศาสตร์ ม.5 

50 ช.ม. 

33 น.ส.อาภาภรณ์  ปานมี 26 2 ครูผู้ช่วย ศศ.ม. 
การสอน
วิทยาศาสตร ์

เคมี ม.4 123 ช.ม. 

34 น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร 38 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม. 
การสอน
วิทยาศาสตร ์

ชีววิทยา 4,6 77 ช.ม. 

35 น.ส.อารยา  ควัฒน์กุล 26 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม. กศ.ม. เคมี ม.4 21 ช.ม. 

36 นายศรัญพจน์  ทรัพย์ข า 34 9 ครูช านาญการ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร ์
(ฟิสิกส์) 

ชีววิทยา ม.3,5 40 ช.ม. 

37 นางเพชรา  บัวเทศ 39 15 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

เคมี ม.4 40 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

1 นางจุฑามาศ แสงประทปีทอง 57 35 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ม.4 8 ช.ม. 

2 นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ 58 39 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 
 

อังกฤษ ม.2 8 ช.ม. 

3 นางพูลสุข  กฤชเฟื่องฟู 59 37 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ม.6 24 ช.ม. 

4 นางรัชนี   บุญค้ า 52 33 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ม.1 8 ช.ม. 

5 นางสาวจินดา  ยัญทิพย์ 60 40 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

อังกฤษ ม.6 24 ช.ม. 

6 นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์ 57 35 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

อังกฤษ ม.6 8 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

7 นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ 53 30 ครูช านาญการพิเศษ 
ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.5 16 ช.ม. 

8 นางปริศนา   ชูพินิจ 57 31 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.1 48 ช.ม. 

9 นางศศิวรรณ  เสือแก้ว 59 37 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษ 
าอังกฤษ 

อังกฤษ ม.6 48 ช.ม. 

10 นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา 53 27 ครูช านาญการพิเศษ 
ศิลปศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.4 138 ช.ม. 

11 นางสมพิศ  สะบายแท้ 46 24 ครูช านาญการ 
การศึกษา
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.3 40 ช.ม. 

12 นางปนิดา  นามโสวรรณ์ 35 14 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.5 232 ช.ม. 

13 น.ส.สุขุมาล  จันทร์พุฒิพงศ์ 32 11 ครู 
ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.5 48 ช.ม. 

14 นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย ์ 36 12 ครูช านาญการ 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ ม.4 208 ช.ม. 

15 นางสาวกฤษณา  บุญชื่น 35 12 ครูช านาญการ 
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.5 8 ช.ม. 

16 นางสาวอาจรีย์  โพพา 27 5 ครูผู้ช่วย 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.2 16 ช.ม. 

17 นางนิตยา  หมั่นกิจ 52 26 ครูช านาญการพิเศษ 
ศิลปะศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.2 
8 ช.ม. 

 

18 นางอาทิตยา  พรหมแก้ว 54 30 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.1 40 ช.ม. 

19 นางนงลักษณ์  แพงเรือน 45 24 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

อังกฤษ ม.3 168 ช.ม. 

20 นางสาววราภรณ์  คงหอม 53 28 ครูช านาญการ 
ศิลปศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.3 8 ช.ม. 

21 นายวิทยา  โกวิโท 33 10 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.6 40 ช.ม. 

22 น.ส.ปุญชรัสมิ์  สนธิรักษ์ 24 2 ครูผู้ช่วย 
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ ม.2 176 ช.ม. 

23 นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า 35 6 ครู 
ศิลปศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาจีน ภาษาจีน ม.4-6 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายนครชัย    บุญเป็ง 55 31 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ม..2 24 ช.ม. 

2 นายสกุล       ลอยล่อง 58 34 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ม..6 24 ช.ม. 

3 นายสุพจน์    อนุตรพงศ์ 54 27 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
บัณฑิต 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

สุขศึกษา ม..6 24 ช.ม. 

4 นายสมคิด         ใจท้วม 60 37 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา ม..3 24 ช.ม. 

5 นายก้อง       ดิษฐเจริญ 59 34 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ม.5 24 ช.ม. 

6 นายปณต     หมีทอง 57 30 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

พลศึกษา สุขศึกษา ม.5 24 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

7 นายทัศนีย์      สุพรรณ 61 23 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ม.3 24 ช.ม. 

8 นายสมจิตร   ใจยพรหม 42 7 ครู คศ.1 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

สุขศึกษา ม.4 24 ช.ม.  

9 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์ 39 7 ครู คศ.1 
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ม.1 24 ช.ม. 

10 นายสุวรรณา  ภมรพิบูลย์ 56 24 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา ม.2 24 ช.ม. 

11 สิบเอกจเร    สิงห์น้อย 42 22 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

พลศึกษา สุขศึกษา ม.1 24 ช.ม. 

12 นายสุภัทรา     ชะรัดรัมย์ 54 22 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

พลศึกษา ม.4 24 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ 57 30 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
ศิลปะ 6  
ม.3 

20 ช.ม. 

2 นางกฤษณา   พุทธชาติ 52 30 ครูช านาญการ ศศ.ม 
วัฒนธรรมการ
ดนตรี 

ศิลปะ 2 20 ช.ม. 

3 นายราชันย์  ชัยศุภสกุล 56 30 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ 
ดุริยางค์
ศาสตร์ 

ศิลปะ2 20 ช.ม. 

4 นายส าราญ อินทร์ประสิทธิ์ 56 34 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ5 20 ช.ม. 

5 นายมีทวน  สมบัติป๎ญญา 56 29 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

ศิลปศึกษา ศิลปะ4 20 ช.ม. 

6 นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี 53 30 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ศิลปศึกษา 
จิตรกรรม2 
ศิลปะ1 

20 ช.ม. 

7 นายดนัย  เชื้อสกุล 56 
27 
 

ครูช านาญการ ศศ.ม 
บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ5 
จิตรกรรม3 

20 ช.ม. 

8 นางปิยะนาฏ  ดีศิริ 60 38 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 3
นาฏศิลป์ 

20 ช.ม. 

9 นางอมรมาต  แสงดอกไม้ 56 35 ครูช านาญการพิเศษ 
ปริญญาโท  
(ก.ศม.) 

บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ3  
ศิลปะ4 

20 ช.ม. 

10 นางเบญจมาศ ทวนไกรพล 60 38 ครูช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ6  
จิตรกรรม2 

20 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นายวสันต์  วิสิทธิ ์ 57 37 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ง31102, ง30205 
ง30206 

30 ช.ม. 

2 นายชูเกียรติ  สุราภา 54 30 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

อุตสาหกรรม
ศิลป์(โลหะ) 

ง22103, ง 23101 42 ช.ม. 

3 นายจุมพล  ปานศรีแก้ว 60 36 ครูช านาญการ 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ง22104ม ง30202 
ง30203, ง30205 
ง30206 

12 ช.ม. 

4 นายสถาพร  อินทร์บรรลือ 56 34 ครูช านาญการ 
ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร์ 
ง21103, ง30201 
ง30202, ง30203 
ง30204 

12 ช.ม. 

5 นายทวีวัฒน์  อุดมพรวัฒนะ 47 26 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

อุตสาหกรร
มศิลป์ 

ง31101, ง30203 
ง30204 

12 ช.ม. 

6 นายเพชรสถิตย์ แสงประทปีทอง 57 35 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

ง22201, ง22202 
ง30208, ง30209 

54 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่ับ
การพัฒนา/ปี 

7 นายวีระศักด์ิ  ดิษเจริญ 58 35 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
บัณฑิต 

พลศึกษา ง21201, ง21202 12 ช.ม. 

8 นางสุภีร์  อ่วมงาม 60 37 ครูช านาญการ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ง22101, ง21104 24 ช.ม. 

9 นางพรพรรณ  จิตราทร 58 36 ครูช านาญการ 
คหกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต 

พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก 

ง21101,  ง30201 
ง30202 

30 ช.ม. 

10 นางสาวสายฝน  เชียงสา 37 8  ครู คศ.1 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 

ง23201, ง23202 
ง30210 

24 ช.ม. 

11 นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม 53 31 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

ง32101 30 ช.ม. 

12 นายธนพงศ์  หมีทอง 27 2 ครูผู้ช่วย 
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ง23102 36 ช.ม. 

13 นายธงทอง  ล้วนเหล่าอังกูร 59 36 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

ง33101 
 

12 ช.ม. 

14 นายจิระ  ประเสริฐลาภ 57 35 ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ศึกษาศาสตร ์
ง22101, ง22102 
ง30201, ง30202 

24 ช.ม. 

15 นายอุทัย  ปานกรด 59 35 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การวัดผล
การศึกษา 

I30201, I30202 12 ช.ม. 

16 นางจินตนา  สมศิลป์ 56 24 ครูช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ 

ง21102, ง32102 24 ช.ม. 

17 น.ส. จิดาภา  สักกายะกรมงคล 55 32 ครูช านาญการ 
ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

บริหารธุรกิ
จ 

ง23103, I20201 
I20202 

12 ช.ม. 

18 นางกุศล  กลั่นด้วง 57 34 ครูช านาญการ 
การศึกษา
บัณฑิต 

คหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป 

ง23103, I20201 
I20202 

18 ช.ม. 

19 นางมะลิวรรณ์  มัญจาวงษ์ 51 30 ครูช านาญการ 
ศิลปะศาสตร์
บัณฑิต 

การบัญชี ง23104 36 ช.ม. 

กลุ่มสนับสนุนการสอน 

1 นางอลิสา   เลาหะวิไลย 60 39 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว ม.5 40 ช.ม. 

2 นางภภัสสร    เสืออุดม 55 33 ครูช านาญการพิเศษ 
ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต 
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว แนะแนว ม.6 40 ช.ม. 

3 น.ส.ดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ 57 32 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว ม.4 40 ช.ม. 

4 นางปาณิสรา  ม่วงงาม 47 27 จนท.พัสดุช านาญการ 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

บัญชี - - 

5 นางสุธิดา   อภัยภักด์ิ 52 30 ครูช านาญการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว ม.1 40 ช.ม. 

6 นางสาวมณินาถ   บุญเกิด 54 24 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว ม.2 40 ช.ม. 

7 นางพัชรินทร ์ ทิพย์เมืองพรหม   56 24 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
บัณฑิต 

บรรณารักษศ
าสตร ์

แนะแนว ม.3 40 ช.ม. 

8 นางใจทิพย์   ภู่พุ่ม 53 31 ครูช านาญการพิเศษ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 40 ช.ม. 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     168   คน   คิดเป็นร้อยละ    97.11  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  173   คน   คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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 4.3 พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางวรางคนางค์  รัตนวรสุทธิ ์ 44 3 ศ.บ พัฒนาชุมชน หน้าที่พลเมือง งบ สพม.(ครูวิกฤต) 

2 น.ส.มนันสนันท์   แรงเขตร์การ 35 2 ค.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ม.1 งบ สพม. (ครูวิกฤต) 

3 นางสาวรัตนา  วงษ์ถาต๊ิบ 25 2 ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ งบ สพม. (ครูวิกฤต) 

4 นางสาวนิภาภรณ์  เรืองอยู่ 41 17 น.บ.,คบ. นิติศาสตร์, ชีววิทยา ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

5 นางสาววราภรณ์  จันทร์หอม 34 8 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

6 นางสาววิไลวรรณ  สิงเส 31 3 วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

7 นางสาวรัตติกาล  เข่ือนเก้า 34 8 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

8 นายสิปปวิชญ์ หงษ์สัมฤทธิ์ 27 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

9 นาธัชชา  พุทธากรณ์ 37 10 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ง31101 งบประมาณ สพฐ. 

10 Mr. Aaron  Duncan 36 9 
Bachelor 
Degree 

Political Science 
English for 
Communication 

งบประมาณ 

11 Mr. David  Israelsson 33 6 Bachelor 
Degree 

Literature 
English for 
Communication 

งบประมาณ 

12 Mr. Daniel L Conlon  50 5 Bachelor 
Degree 

Literature 
English for 
Communication 

งบประมาณ 

13 Miss Sarah Elisabeth Schefers 32 4 Bachelor 
Degree 

Literature 
English for 
Communication 

งบประมาณ 

14 Miss Liu Hong 25 2 Bachelor 
Degree 

Chinese Chinese งบประมาณ 

15 Miss Zhuo Yali 25 2 Bachelor 
Degree 

Chinese Chinese งบประมาณ 

 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

จ านวนบุคลากร วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิสูงกว่าปริญญาโท 
ฝุายบรหิาร 0 5 0 
บุคลากรคร ู 87 84 2 
ครูอัตราจ้าง 15 0 0 

รวม 92 89 2 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

สงูกวา่ปรญิญา

โท
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สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 0 
2. คณิตศาสตร ์ 27 16 
3. วิทยาศาสตร ์ 42 15 
4. ภาษาไทย 15 16 
5. ภาษาอังกฤษ 24 16 
6. สังคมศึกษา 16 12 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 19 15 
8. พลศึกษา 12 12 
9. ศิลปะ 10 18 
10. สนับสนุนการสอน 8 12 

รวม 178  
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย        
คณิตศาสตร ์        
วิทยาศาสตร ์        
สังคมศึกษา ฯ        
สุข/พลศึกษา        
ศิลปะ        
การงานอาชีพฯ        
ภาษาต่างประเทศ        

ผลรวมเฉลี่ย        
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ……… (ปี 2559 87.50) 

 
 

แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ทีไ่ด้รับดับ 3 ขึ้นไป 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 70.60 66.35 51.07 - 52.67 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.31 25.55 31.98 - 29.56 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 48.77 26.55 32.47 - 30.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 - 30.45 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 65.53 48.81 44.12 45.44 48.37 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.77 23.99 29.24 34.01 27.11 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2559-2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
 จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 593 62.98 475 70.60 +7.62 
คณิตศาสตร ์ 593 62.12 474 66.35 +4.23 
วิทยาศาสตร ์ 594 53.27 475 51.07 -2.20 
สังคมศึกษา ฯ 594 68.84 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 593 55.50 475 52.67 -2.83 

เฉลี่ยรวม 593.40 60.54 474.75 60.17 -0.37 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2560 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2559-2560 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
 จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 690 68.47 682 65.53 -2.94 
คณิตศาสตร ์ 690 44.02 684 48.81 +4.79 
วิทยาศาสตร ์ 689 40.53 683 44.12 +3.59 
สังคมศึกษา ฯ 690 45.18 684 45.44 +0.26 
ภาษาต่างประเทศ 690 43.54 684 48.38 +4.83 

เฉลี่ยรวม 689.80 48.35 683.40 50.46 +2.11 
 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2560 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 476 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 479 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 478 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 715 98.89 0 0.00 8 1.11 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 692 98.16 0 0.00 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 692 99.86 0 0.00 1 0.14 0 0.00 

รวม 3557 3532  0  25  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 99.30 0.00 0.70 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 476 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 479 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 478 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 713 98.62 2 0.28 8 1.11 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 683 96.88 10 1.42 12 1.70 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 691 99.71 0 0.00 2 0.29 0 0.00 

รวม 3557 3520  12  25  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.96 0.34 0.70 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 477 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 480 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 479 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 723 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 705 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 693 100.00 0 0.00 

รวม 3,557 3,557  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 0.00 

    

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 446 93.50 19 3.98 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 447 93.13 14 2.92 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 437 91.23 21 4.38 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 685 94.74 12 1.66 26 3.60 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 678 96.17 15 2.13 12 1.70 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 666 96.10 16 2.31 11 1.59 0 0.00 

รวม 3,557 3,359  97  101  0  
เฉลี่ยร้อยละ 94.43 2.73 2.84 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

� กเ  ย�       

   าก

  

พอใช 

   บ  ุ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  26 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 440 92.24 25 5.24 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 430 89.58 31 6.46 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 429 89.36 29 6.05 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 671 92.81 35 4.84 17 2.35 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 646 91.63 46 6.52 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 655 94.52 26 3.75 12 1.73 0 0.00 

รวม 3,557 3,271  192  92  0  
เฉลี่ยร้อยละ 91.96 5.40 2.64 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 433 90.78 32 6.71 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 432 90.00 29 6.04 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 421 87.89 37 7.72 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 665 91.98 41 5.67 17 2.35 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 647 91.77 45 6.38 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 647 93.36 34 4.91 12 1.73 0 0.00 

รวม 3,557 3,245  218  94  0  
เฉลี่ยร้อยละ 91.23 6.13 2.64 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 317 66.46 145 30.40 15 3.14 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 327 68.13 134 27.92 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 338 70.56 122 25.47 19 3.97 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 470 65.01 237 32.78 16 2.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 450 63.83 242 34.33 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 484 69.84 196 28.28 13 1.88 0 0.00 

รวม 3,557 2,386  1,076  95  0  
เฉลี่ยร้อยละ 67.08 30.25 2.67 0.00 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 422 92.66 26 5.45 9 1.89 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 541 93.96 22 4.58 7 1.46 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 439 91.65 31 6.47 9 1.88 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 682 94.33 35 4.84 6 0.83 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 660 93.62 37 5.25 8 1.13 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 657 94.81 28 4.04 8 1.15 0 0.00 

รวม 3,557 3,331  179  47  0  
เฉลี่ยร้อยละ 93.65 5.03 1.32 0.00 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน 
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 312 65.41 165 34.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 322 67.08 158 32.92 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 296 61.80 183 38.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 511 70.68 212 29.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 383 54.33 322 45.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 422 60.89 271 39.11 

รวม 3,557 2,246  1,311  
เฉลี่ยร้อยละ 100 63.14 36.86 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
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ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน 
ที่มสีมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 466 97.69 11 2.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 467 97.21 13 2.79 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 470 98.12 9 1.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 723 709 98.06 14 1.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 705 695 98.58 10 1.42 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 693 685 98.85 8 1.15 

รวม 3,557 3,492  65  
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.17 1.83 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  
หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

      โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น  19  หลัง  แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 10 หลัง อาคารประกอบ   
9  หลัง ห้องน้ า  5 หลัง  และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่   

  -  สนามฟุตบอล           1  สนาม 
  -  สนามบาสเกตบอล          2  สนาม 
  -  สระว่ายน้ า           1  หลัง 
  -  สนามตะกร้อ           1  สนาม 
  -  สนามวอลเลย์บอล          2  สนาม 
  -  สนามเปตอง           2  สนาม 
  -  สนามแบดมินตัน          1  สนาม 
  -  โต๊ะ-เก้าอ้ีพักผ่อน                200  ชุด 
  -  ลานอเนกประสงค์            4  แห่ง 
  -  อาคารศูนย์อาเซียน           1  หลัง 
 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนนิการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอ่ืนๆ (บริจาค)    

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
             1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนครัวเรือน 16,105  
ครัวเรือน มีประชากรประมาณ  85,931 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบได้แก่ ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา  ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของชุมชน
ได้แก่ พ่อค้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว  เนื่องจากอยู่ในย่านตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ 
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  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี     อาชีพหลักคือรับราชการ ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   40,000  บาท    จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม 

ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา  
ส่งผลให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้ านเทคโนโลยีใน
ชุมชนเมือง ก่อให้เกิดผลดีต่อการวางแผนบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ดี การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  
ท าให้สามารถสนับสนุนบุตรหลานในด้านการศึกษาได้  สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ 
ท าให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมลง ชุมชนมีวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น  มีอิสระในการคิดและการด าเนิน
ชีวิตซึ่งอาจก่อให้เกิดป๎ญหาและพฤติกรรมเสี่ยง 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
         โรงเรียนนครสวรรค์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการ
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลา
เรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3) ห้อง 1 - 5 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.1 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
ม.2 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
ม.3 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
รวม 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 

-  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  1,280   ชั่วโมง 
- แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 -3)   ห้อง 6-12 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.1 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
ม.2 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
ม.3 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
รวม 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 

-  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  1,200  ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ไทย  สังคมศึกษา    

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) ห้อง 1- 8, 15 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 5.71 17.14 31.43 8.57 5.71 2.86 5.71 14.30 8.57 100 
ม.5 5.80 17.39 30.43 8.70 5.80 2.89 5.80 14.49 8.70 100 
ม.6 6.25 12.50 31.25 9.38 6.25 3.12 6.25 15.62 9.38 100 
รวม 5.91 15.76 31.03 8.87 5.91 2.96 5.91 14.78 8.87 100 

-  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  700   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4- 6) ห้อง 9-14 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 5.38 17.65 29.42 8.82 5.88 2.94 5.88 14.71 8.82 100 
ม.5 5.38 17.65 29.42 8.82 5.88 2.94 5.88 14.71 8.82 100 
ม.6 6.25 12.50 31.25 9.37 6.25 3.13 6.25 15.63 9.37 100 
รวม 6.00 16.00 30.00 9.00 6.00 3.00 6.00 15.00 9.00 100 

-  จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  680   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) ห้อง 12 -14 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 11.43 11.43 8.57 11.43 5.71 8.57 11.43 22.86 8.57 100 
ม.5 12.90 12.90 3.23 12.90 6.45 3.23 12.90 25.81 9.68 100 
ม.6 12.50 12.50 6.25 12.50 6.25 3.12 12.50 25.00 9.38 100 
รวม 11.76 11.76 5.80 11.76 5.80 4.90 11.76 23.53 8.82 100 

-  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  650   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
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9. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด  224   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 48,358 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2560   เฉลี่ย 3,133  คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  88.08  ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   14 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน       3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน จ านวน  10 ห้อง 
  ห้องสมุด    จ านวน             2 ห้อง 
  ห้องส านักงาน/ห้องพักครู  จ านวน   17 ห้อง 
  ห้องประชุมย่อย   จ านวน       5 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการดนตรี  จ านวน        3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์ จ านวน        4 ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน  700  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  165  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   700  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย  3,557   คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   250   เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
ห้อง Smart Classroom 900 
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 40,000 
สวนหย่อมหน้าอาหารเรียน 250 
โรงอาหาร 130,000 
อาคารกีฬาเอนกประสงค ์ 10,000 
ห้องเรียนสเีขียว 800 
ท้องฟูาจ าลอง 300 
น้ าตกหลังหอพระและอาคาร 2 1,500 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6,000 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
ห้องกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 6,000 
ห้องกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ 6,000 

 

  5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
งานประเพณีท้องถิ่น 20 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 10 
บึงบอระเพ็ด 6 
อุทยานสวรรค์ 30 
วัดนครสวรรค์ 20 
วัดศรีอุทุมพร 2 
วัดวรนาถบรรพต 10 
พิพิธภัณฑ์จันเสน 2 
โรงเรียน SMA Negeri 3  Malang ประเทศอินโดนเีซีย 1 
โรงเรียน OVESEAS CHINESE HIGHT SCHOOL ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ี

1 

 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   (1) ชื่อ-สกุล    การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย    ให้ความรู้เรื่องพลังงานและการ
อนุรักษ ์  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน   1 ครั้ง/ปี 
   (2)  ชื่อ-สกุล คณะละคร คนท า คนดู   ให้ความรู้เรื่อง วรรณคดีแต่ละระดับชั้น 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   (3) ชื่อ-สกุลพระภิกษุสงฆ์  วัดนครสวรรค์  จ านวน  7  รูป  ใหค้วามรู้เรื่อง การสอบธรรม
ศึกษา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน  36  ครั้ง/ปี 
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   (4) ชื่อ-สกุล นายทัสสํุช์  กลุศิทธิชัยยา ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดี 
ในศาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   (5) ชื่อ-สกุล นางภัทรสิริ จุฑาภรณ์   ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน 1  ครัง้/ปี 
   (6) ชื่อ-สกุล นางศศิธร  แสงทอง ให้ความรู้เรื่อง  เพศศึกษา   สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนนครสวรรค์   จ านวน   3   ครั้ง/ปี 
   (7) ชื่อ-สกุล นางศศิธร  แสงทอง    ให้ความรู้เรื่อง ปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพ CP 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน  3  ครั้ง/ปี 
   (8) ชื่อ-สกุล  นายกุมภา   จิตรักญาติ  ให้ความรู้เรื่อง จังหวะหน้าทับ              
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน   2  ครั้ง/ปี 
   (9) ชื่อ-สกุล  ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และกลุ่มศิลปินอิสระ  
ให้ความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
   (10) ชื่อ-สกุล  ทีมงาน Dek-d.com  ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการเลือกคณะและการ
เตรียมสอบ GAT/PAT สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
   (11) ชื่อ-สกุล   ติวเตอร์แจ๊กก้ี   ให้ความรู้เรื่อง GAT ภาษาไทย   สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนนครสวรรค์     จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
  1) ประเภทสถานศึกษา 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนนครสวรรค ์
 

รางวัลสถานศึกษาท่ีมีการส่งเสริมการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรร์ะดบัประเทศ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

โรงเรียนนครสวรรค ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทยีนจ าน า
พรรษา ประเภทสวยงาม 

จังหวัดนครสวรรค ์

โรงเรียนนครสวรรค ์ รางวัลระดับดี การส่งเสรมิและพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเรจ็ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนนครสวรรค ์ รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดธนาคาร

โรงเรียนส่งเสริมการออมประจ าป ี2560 
ธนาคารออมสิน 

โรงเรียนนครสวรรค ์ เกียรติบตัรโรงเรยีนขนาดใหญ่ที่นกัเรียนมี
คะแนนสอบ GAT ครั้งท่ี 1/2560 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
  2) ประเภทผู้บริหาร 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายบุญจันทร์  ค าภิรานนท์ ครูขวัญศิษย ์ มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟูา 

มหาจักร ี
 

 
  3) ประเภทครูผู้สอน 
               ก. ผลงานระดับประเทศ/นานาชาติ 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร 
นางทิวา   เกษมศุภกุล ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนท่ีได้รับรางวัล

เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560 

มูลนิธิ ดร.สขุ พุคยาภรณ ์

นางนงลักษณ์  แพงเรือน ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนท่ีได้รับรางวัล

เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560 

มูลนิธิ ดร.สขุ พุคยาภรณ ์

นางอญัชัน  เรียนมงคล ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนท่ีได้รับรางวัล

เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560 

มูลนิธิ ดร.สขุ พุคยาภรณ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางลักษิกา  เหลืองทอง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางณฐนันท์  หล่อสมฤด ี ครูดีเด่น สนับสนุน การประกวดสวด

มนต์หมูส่รรเสริญพระรตันตรัย 
ท านองสรภัญญะ ช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภททีมหญิง 
 
 
 
 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.สุวรรณี  เนินทอง 
นางสิริขวัญนภา  อุตมโชต ิ

ครูผูส้อนนักเรียน ระดับชั้น  
ม.1 – ม.3เข้าแข่งขันรอบเจียระไน
เพชร ระดับประเทศ การแข่งขัน
เศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 
9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญ

ทอง กิจกรรมเดี่ยว  ซออู้ ม.4 -ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-
ม.6งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
67 ระดับชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมเดี่ยวซออู้ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67 ระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมเดี่ยวจะเข้  ม.4 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
ม.ปลาย  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมป์  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

นางกฤษณา  พุทธชาติ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล

ประเภทชายงานศิลปหตัถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 67 ระดับชาติ   

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

สมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภร์่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นายสมัย จันทร์เหลือง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ
(คณิตศาสตร์)ระดับ ม.ต้นในค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  
ครั้งท่ี 13 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายสมัย จันทร์เหลือง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรองชนะเลศิ
อันดับ 1 รางวัลเหรยีญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ
(คณติศาสตร์)ระดับม.ปลายในค่าย
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ 
ครั้งท่ี13 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นายสมัชญา พานรอด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาด
ภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย 

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธ์ิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาทางวิทยาศาสตรร์ะดับ ม.ตน้ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รับรางวัลชมเชย
การแช่งขันทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางเพชรา  บัวเทศ  ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศพร้อมโลร่างวัลของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ การแข่งขนั
ตอบป๎ญหาวิชาเคมี ม.ปลาย ครั้งที่ 6 
 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสุรีย์  จันทร์เปยี 
นายสามารถ  สุขเกษม 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์  “รางวัลนักคดิ
สิ่งประดิษฐร์ุ่นใหม่”  ประจ าปี 2561  
กลุ่มที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

นางสุรีย์  จันทร์เปยี 
นายสามารถ  สุขเกษม 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลัเหรยีญ
ทองแดงผลงานสิ่งประดิษฐ์  “รางวลั
นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”  ประจ าปี 
2561  กลุ่มที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

นายสุรินทร์  ด ารงโภวรรณ 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลัชนะเลิศ
ระดับประเทศ วิทยาศาสตร์ ม.1
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

TEDET,  สสวท.และธนาคารออมสิน 

 
 

           ข. ผลงานระดับภาค 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
นางลักษิกา  เหลืองทอง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลผ่านการ

คัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
กิจกรรมเขียนตามค าบอก ระดับ ม.ต้น 
เนื่องในวันภาษาไทยฯ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล 
นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศกจิกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.4- 
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางณัฐกานต ์ ติยะสัญ 
นางพรลภสั  ทองชุบ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศกจิกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.1- 
ม.3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวจรรยา  พูลเกษม ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ

ทองกิจกรรมการแข่งขันเรยีงร้อยถ้อย
ความ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสัมพันธ์  สมพงษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองกิจกรรมการแข่งขันเรยีงร้อยถ้อย
ความ ม.4-ม.6ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางนุจาร ี สุขีเมฆ 
นางยุพิน  อุตสงควัฒน์ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย  ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางณัฐริกา อุณหันต ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 1ม.1-ม.3ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67ระดับ
ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสมจินตนา  เทียมวิไล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  ม.4-ม.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางอาทิตยา   พรหมแก้ว 
นางสมพศิ  สะบายแท ้

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.กฤษณา   บุญชื่น ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเงินการ
แข่งขัน Multi Skills Competition ม.
4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางนงลักษณ ์   แพงเรือน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขนั Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางปนิดา   นามโสวรรณ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางรัชน ี   บุญค้ า ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลยเลศิ 
น.ส.เบญญาภา  คูณสระน้อย 
น.ส.วราภรณ ์ คงหอม 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ การ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางชุลีภรณ ์ กลิ่นชื่น 
น.ส.รตันา  วงค์ถาติ๊บ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายอ านาจ  จันทร์อิ่ม ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดเล่านิทานคณุธรรม ม.
1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.สุวรรณ ี เนินทอง 
นายยศธน  ทองรุ่ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางธนพร  ยมรัตน ์
นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางณัฐนันท ์ หล่อสมฤด ี
นางญานี  อนันตอาจ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งที่ 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางณฐนันท์  หล่อสมฤด ี ครูผู้ควบคมุนักเรยีนทีมชนะเลิศ ระดับ
มัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน การประกวด
สวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรตันตรยั 
ท านองสรภัญญะ ระดับภาค คณะสงฆ์
ภาค 4 ประจ าปี 2560 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกระบวนการแก้ปญ๎หาทาง
วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางส าฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

นางปราณี  ดิษฐ์เจริญ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตรร์ะดับ ม.ปลาย ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดบั
ภาคเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายวิชชา  ยศอ่อน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันตอบป๎ญหา
วิทยาศาสตร์ ม.ต้นในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 
 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายวิชชา  ยศอ่อน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้นในงานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายวิชชา  ยศอ่อน 
นางสมัชญา  พานรอด 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตอบป๎ญหา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

น.ส.อาภาภรณ์ ปานม ี
น.ส.ณัฐธดิา  วงษ์สายตา 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางสุรีย ์ จันทร์เปีย 
น.ส.เกษศริินทร ์ เซ็นบัว 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสุรีย ์ จันทร์เปีย 
นายสามารถ  สุขเกษม 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธ์ิ 
นางเพชรา  บัวเทศ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสมพิศ  สิทธิพิสัย 
น.ส.สมัชญา  พานรอด 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายสวัสดิ์  จันทา 
นางสุพรรณี  อภิชัยเอนก 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นางวิไลพร มงคลป๎ญญา ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้น ในการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางวิไลพร  มงคลปญ๎ญา ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาทางคณติศาสตร์ ระดับ ม.ตน้ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นายทัศนัย  ช านาญเพชร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นายทัศนัย  ช านาญเพชร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้น ในการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองล าดับที่ 2 การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏฯี 
ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับภาคเหนือ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองล าดับที่ 3 การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏฯี 
ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

น.ส.ณฏัฐปิญชาน์ พิชญาชมช่ืน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฏีฯในการแข่งขัน 
โครงงานคณติศาสตรร์ะดับภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางสุพรรณี  อภิชัยเอนก ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองแดง การแข่งขันตอบป๎ญหาทาง
คณิตศาสตร์ A-Mathในการแข่งขัน 
โครงงานคณติศาสตรร์ะดับภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางสุพรรณี  อภิชัยเอนก ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงิน การแข่งขันตอบป๎ญหาทาง
คณิตศาสตร์ SUDOKU ม.ปลายในการ
แข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ระดบั
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางอัญชัญ  เรียนมงคล 
นางสุภาพร  พะยิม้ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงิน การแข่งขันตอบป๎ญหาทาง
คณิตศาสตร์ SUDOKU ม.ต้นในการ
แข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ระดบั
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นางพนารัตน ์ จิวสืบพงษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายเชาว์  ภู่จ ารญู 

นายธรธร  เพ็งผจญ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ง
ที่ 67ระดับภาคเหนือ 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ 
นายเชาว์  ภู่จ ารญู 

นายธรธร  เพ็งผจญ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภทสรา้ง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ 
ม.4-ม.6  ในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
เงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายทัศนัย  ช านาญเพชร 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางวิลาวรรณ ์ ศรีทอง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรับรางวัลเหรยีญ
ทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมวงปี่พาทยไ์ม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว  ม.1 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมเดี่ยวซออู้  ม.4 - ม.6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมเดี่ยวจะเข้     ม.4 - 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายปญ๎ญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 กิจกรรมเดี่ยวซออู้    
 ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมเดี่ยวขิม7 หย่อง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ งที่  67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ระดับ
ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดบั
ภาคเหนือตอนล่าง 
 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4- ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญงิ 
ม.ต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลมม.
ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 
67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายส าราญ  อินทร์ประสิทธ์ิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการขับร้องเพลงสากลชาย 
ระดับชั้น ม.1–ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางปิยะนาฏ  ดีศิริ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.
1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายจิระ  ประเสริฐลาภ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางกุศล  กลั่นด้วง 
น.ส.จิดาภา  สักกายะกรมงคล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับภาคเหนือ  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นางจินตนา  สมศลิป ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝ๎ง
ตัว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นางจินตนา  สมศลิป ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญ
ทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายวสันต ์ วิสิทธิ ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.สายฝน  เชียงสา 
นางสุภีร ์ อ่วมงาม 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางใจทิพย ์ ภู่พุ่ม 
น.ส.นิภา  ก าจร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
น.ส.ดาระณ ี พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
น.ส.สาวติร ี นาคนาคา 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายปณต  หมีทอง 
นายนครชัย  บุญเป ็

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื  
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย ์
นายนครชัย  บุญเป็ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

      
        ค. ผลงานระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร 
นางนงลักษณ์  แพงเรือน ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคน
ดีศรสีังคม 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค ์

นางสาวจรรยา  พูลเกษม ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคน
ดีศรสีังคม 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสมจินตนา  เทียมวิไล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ

เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางนุจาร ี สุขีเมฆ 
นางยุพิน  อุตสงควัฒน์ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
เหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางนุจารี  สุขีเมฆ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
เหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 
67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล 
นางสาวสุนันวด ี ทองแจ่ม 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
เหรียญทอง การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย  
ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวณัฐริกา  อุณหันต ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ

เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.
3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางลักษิกา  เหลืองทอง ครูผูฝ้ึกสอนรางวัลระดับยอดเยี่ยมครูผู้
ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยกิจกรรมเขียนตามค าบอก
ระดับ ม.ต้น เนื่องในวันภาษาไทยฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางนุจารี  สุขีเมฆ ครูผูฝ้ึกสอนรางวัลยอดเยี่ยม การ
แข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมเขยีน
ตามค าบอกระดับ ม. ปลาย เนื่องใน 
วันภาษาไทยฯ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.อรลักษณ์  บุรญับุญดา ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลดีเด่น การ
แข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรม 
คัดลายมือระดับ ม. ต้นเนื่องใน 
วันภาษาไทยฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวปราณี  ละการชั่ว ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลยอดเยีย่ม 
การแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมคัด
ลายมือระดับ ม. ปลาย เนื่องใน 
วันภาษาไทยฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางกาญจนา  พรหมนาค ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลดีเด่น การ
แข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมอา่น
เอาเรื่องตามแนว Pisa ระดับ ม. ต้น 
เนื่องในวันภาษาไทยฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางลักษิกา  เหลืองทอง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวปราณ ี ละการชั่ว 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางกาญจนา  พรหมนาค ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอรลักษณ ์ บุรัญบญุดา ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสัมพันธ์  สมพงษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ย
ความ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางพรลภสั  ทองชุบ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางฉวีวรรณ  โลหะรังสิกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67ระดับเขต   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางณัฐกานต ์ ติยะสัญ 
นางพรลภสั  ทองชุบ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
เหรียญทอง การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย  
ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางปนิดา  นามโสวรรณ ์ ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ “ยอด

เยี่ยม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กฤษณา  บุญชื่น ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ “ดีเดน่”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางรัชน ี   บุญค้ า ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางปนิดา   นามโสวรรณ ์
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางนงลักษณ ์   แพงเรือน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กฤษณา   บุญชื่น ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.วราภรณ์   คงหอม 
น.ส.ปุญชรสัมิ ์  สนธิรักษ์ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอาทิตยา   พรหมแก้ว 
น.ส.อาจารยี ์  โพพา 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ลาภิสรา   วงศ์หล้า ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอาทิตยา   พรหมแก้ว 
นางสมพิศ  สะบายแท ้
  
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3  งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ชมพูนุท   อ่อนเลิศ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางทิวา  เกษมศุภกลุ 
นางสิริขวัญนภา  อุตมโชต ิ
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสิริขวัญนภา  อุตมโชต ิ
นายอนุวัตร  วินัยพานิช 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางณฐนันท ์ หล่อสมฤด ี
นางญานี  อนันตอาจ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางธนพร  ยมรัตน ์
นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สุวรรณ ี เนินทอง 
นายยศธน  ทองรุ่ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอ านาจ  จันทร์อิ่ม ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดเล่านิทานคณุธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลยเลศิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางชุลีภรณ ์ กลิ่นชื่น 
น.ส.รตันา  วงค์ถาติ๊บ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67   
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลยเลศิ 
น.ส.เบญญาภา  คูณสระน้อย 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลยเลศิ 
น.ส.เบญญาภา  คูณสระน้อย 
น.ส.วราภรณ ์ คงหอม 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลยเลศิ 
น.ส.เบญญาภา  คูณสระน้อย 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางวิลาวรรณ ์ ศรีทอง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายทัศนัย  ช านาญเพชร 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายสมัย  จันทร์เหลือง 
นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67    

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเชาว์  ภู่จ ารญู 
นายธรธร  เพ็งผจญ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางประยงค ์ สวนดอน 
นายเชาว์  ภู่จ ารญู 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สุพรรณ ี อภิชัยเอนก 
นางประยงค ์ สวนดอน 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางพนารัตน ์ จิวสืบพงษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสุภาพร  พะยิ้ม 
นางพิมพ์ลดา  ก้อมน้อย 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สุพรรณ ี อภิชัยเอนก ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ
แม็ท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอัญชัญ  เรือนมงคล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สุพรรณ ี อภิชัยเอนก ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนรางวัลชนะเลิศ 

กิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.4 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศกิจกรรมขับ

ร้องเพลงไทย ม.1 -ม.3  
งานศลิป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวลัชนะเลศิ 
กิจกรรมเดี่ยวขิม7 หย่อง  ม.1 -ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายปญ๎ญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวลัชนะเลศิ
กิจกรรมเดี่ยวซออู้  ม.4 -ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมเดี่ยวซออู้   ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมเดี่ยวจะเข้  ม.4 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
กิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา   จันทรร์ักษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเยาวชน 
คนดี  ประจ าปี 2560 

มูลนิธิ ดร.สุขพุคยาภรณ์  
ศูนย์คนดีศรแีผ่นดิน 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่ งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1- ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่ งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.4- ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาด
ภาพลาย เส้น ม .1 - ม .3  งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2561  

แผนกออกแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครสวรรค์และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิง 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ม.ต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกรุงหญิง  
ม.ต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย 
ม.ต้น  งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 67 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดวงดนตรสีตริง ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม 
ม.ปลาย งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายส าราญ  อินทร์ประสิทธ์ิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ชาย  
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายส าราญ  อินทร์ประสิทธ์ิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล หญิง  
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางปิยะนาฏ  ดีศริ ิ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น  
ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายดนัย เชื้อสกลุ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
กิจกรรม ศลิป์สร้างสรรค์ ม.4 -ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายดนัย เชื้อสกลุ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
กิจกรรม จติรกรรมไทยสเีอกรงค์ ม.1 -
ม.3  ระดับชั้น ม.1–ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางเบญจมาศ ทวนไกรพล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
กิจกรรม การวาดภาพลายเส้น  
ม.1 -ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางเบญจมาศ ทวนไกรพล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
กิจกรรม การวาดภาพระบายสี  
ม.1 -ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางเบญจมาศ ทวนไกรพล ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ
กิจกรรม การวาดภาพลายเส้น ม.1 -ม.
3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที่ 
67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายมีทวน  สมบัติป๎น ครูผูฝ้ึกสอนนกัเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันเขียนภาพ
ประเพณีไทย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมีทวน  สมบัติป๎น ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายมีทวน  สมบัติป๎น ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันเขียนภาพ
ประเพณีไทย ระดับช้ัน ม.4 – ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
น.ส.สายฝน  เชียงสา 
นางสุภีร ์ อ่วมงาม 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation) ม.1-ม.3  ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายวสันต ์ วิสิทธิ ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวสันต ์ วิสิทธิ ์
นายธนพงศ ์ หมีทอง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายวีระศักดิ ์ ดิษเจรญิ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเพชรสถิตย ์ แสงประทีป
ทอง 
น.ส.สายฝน  เชียงสา 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นางสุภีร์  อ่วมงาม 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายวีระศักดิ ์ ดิษเจรญิ 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเพชรสถิตย ์ แสงประทีป
ทอง 
น.ส.สายฝน  เชียงสา 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สายฝน  เชียงสา 
นายเพชรสถิตย ์ แสงประทีปทอ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายวีระศักดิ ์ ดิษเจรญิ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขง่ขันการตัดต่อ
ภาพยนตรม์.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นางจินตนา  สมศลิป ์
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดบัสูง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นายเชาว์  ภู่จ ารญู 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ ์ หมีทอง 
นางจินตนา  สมศลิป ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดโครงงานระบบสมองกลฝง๎ตัว 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางกุศล  กลั่นด้วง 
น.ส.จิดาภา  สักกายะกรมงคล 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
 
 
   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  65 

 

 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายจิระ  ประเสริฐลาภ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายจิระ  ประเสริฐลาภ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย ์
นายนครชัย  บุญเป็ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายปณต  หมีทอง 
นายนครชัย  บุญเป็ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางณฐนันท ์ หล่อสมฤด ี
นายอ านาจ  จันทร์อิ่ม 
นายยศธน  ทองรุ่ง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางรัชน ี บุญค้ า 
น.ส.เบญญาภา  คูณสระน้อย 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดหนังสือเลม่เล็ก ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางใจทิพย ์ ภู่พุม่ 
นางสัมพันธ์  สมพงษ ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางรัชน ี บุญค้ า 
น.ส.สาวติร ี นาคนาคา 
  

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิการ
ประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67   
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางใจทิพย ์ ภู่พุ่ม 
น.ส.นิภา  ก าจร 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดยุวบรรณารกัษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที ่67  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

 
 4) ประเภทนักเรียน 
  ก. ผลงานระดับประเทศ/นานาชาติ 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร 
นายธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลพระราชทานจากสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราช
กุมารีฯ 

ด.ญ.ปทิตตา  พรมเขียว เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 

มูลนิธดิร.สุข พุคยาภรณ ์

ด.ช.วุฒิวัฒน์ ภาถาวร เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนท่ีเล่นกีฬา เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์

ด.ญ.ชวิศา  สิทธิกรณ ์ เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์

นายกิตติธัช อุรุวรรณกลุ เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์

นายกฤษฎินทร์  นุสต ิ เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์

น.ส.นฤมล  วิชาพร เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์

ด.ญ.จุฑารัตน์  ใยเย็น เยาวชนคนดี ประจ าปี 2560ประเภท 
เยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม
และศาสนา 
 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ ์
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.รัชชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์ เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่

ประเทศชาติ(ด้านวิชาการ) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.ชวิศา  สิทธิกรณ ์ เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติ(ด้านศิลปะและดนตร)ี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.ชุติมา  คุประตกุล เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด.ช.ภูวพัศ  เทียมจรรยา รางวัล ชมเชย ระดับประเทศกิจกรรม

เขียนตามค าบอก ระดับ ม.ต้น ในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายธรรมนญู  อ่ิมสภุาพ 
นายมารุพงศ์  ตระกูลฐติิทรัพย ์
น.ส.อนรรฆมนต์  อังศธรรมรตัน ์
น.ส.มนปริยา  เบ็ญจลักษณ ์
น.ส.ภัทรวรรณ  ศานติธรรม 

นักเรียน ระดับช้ัน ม.4 – ม.6เข้า
แข่งขันรอบเจียระไนเพชร ะดับ
ประเทศ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฏ  ครั้งท่ี 9 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ด.ช.นวพล  สันติภาพจันทรา 
ด.ช.ณัฐชนน  รอดอาวุธ 
ด.ช.ธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย 

นักเรียน ระดับช้ัน ม.1–ม.3เข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร ระดับประเทศ การ
แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 
ครั้งท่ี 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทวัสดิ ์ รางวัลเหรียญทองแดง คณติศาสตร์

นานาชาติ 2017 IMC-International 
Mathematics Contest 

IMC ประเทศสิงคโปร ์

ด.ช.เฌอชล อภัย  

ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล  

ด.ญ.ปญุญิศา ชานนท์  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
 
 
 

สมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับ
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.เฌอชล อภัย  

ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล  

ด.ญ.ปญุญิศา ชานนท์  

 

ชนะเลิศเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ
(คณิตศาสตร์)ระดับ ม.ต้นในค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  
ครั้งท่ี13 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมป์  
ณจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

น.ส.นลินธร ชาตินรินทร ์
น.ส. ญณินชญา อุ่นจิตวรรณธนะ 
น.ส. ณัฐชญา สิงห์น้อย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเหรยีญเงิน
โครงงานวิทยาศาสตรส์าขากายภาพ
(คณิตศาสตร์)ระดับม.ปลายในค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ  
ครั้งท่ี13 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด.ช. ธนกฤต บุศรากุล 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขง่ขัน 
Team Project และ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน 
Poster Presentation 

กิจกรรมคา่ยเยาวชน The 9th 

ASEAN+3 Student Camp & Teacher 

Workshop for the Gifted in Scienceณ 
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต ้

น.ส. นฤมล วิชาพร 

 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด.ช.พีรพฒัน์ พฤกษมาศ 

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด.ช.ธญัญวฒัน์ ธญัญมงคลชยั

ด.ช.ชยตุ โชติวิชาศิริกลุ 

รางวัลชมเชยการแช่งขันทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
ม.ต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกษ์มณี รางวัลชนะเลิศพร้อมโลร่างวัลของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การ
แข่งขันตอบป๎ญหาวิชาเคมี ม.ปลาย 
ครั้งท่ี 6 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด.ญ.กมลชนม์  เขียนประเสริฐ AFS Scholarship 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
AFS International Organization 

น.ส.กุลธดิา พงศ์ภาณุกลุ AFS Scholarship 
ประเทศเปร ู
 
 

AFS International Organization 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ปริชมน โอประเสริฐสวัสดิ ์
 

AFS Scholarship 
ประเทศปานามา 

AFS International Organization 

น.ส.ไปรดา พิศาลนรเดช 
 

AFS Scholarship 
ประเทศโดมินิกัน 

AFS International Organization 

น.ส.วรรธิดา วีระเกียรติกุล 
 

AFS Scholarship 
ประเทศปารากวัย 

AFS International Organization 

น.ส.ฐิติพร ลีสมิทธานนท์ AFS Scholarship 
ประเทศเบลเยี่ยม 

AFS International Organization 

นายณัฐวุฒิ  หงษ์สุพรรณ AFS Scholarship 
ประเทศอิตาล ี

AFS International Organization 

น.ส.พิชญา  ศรีจอมขวญั YFU Scholarship 
ประเทศเยอรมน ี

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.ชวัลพัชร  สุธาสิริทรัพย ์ YFU Scholarship 
ประเทศเยอรมน ี

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.ภัศราภรณ์ สุดเลิศ YFU Scholarship 
ประเทศเยอรมน ี

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.ปพิชญา  จินดาดวง YFU Scholarship 
ประเทศเยอรมน ี

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.ศุภรดา  หงสไ์ทย YFU Scholarship 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.อภิชญา อารปีระชาพิรมย ์ YFU Scholarship 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

YFU Youth For Understanding 
International Exchange 

น.ส.ทักษพร  ศรีเผือด Rotary Scholarship 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Rotary Youth Exchange 

นายกฤษณ์  บ ารุงศร ี Rotary Scholarship 
ประเทศแคนาดา 

Rotary Youth Exchange 

นายณัฐสิทธ์ิ  ชีวินโชติมา Rotary Scholarship 
ประเทศเยอรมน ี

Rotary Youth Exchange 

น.ส.พรชนก  วงษ์นิยม Rotary Scholarship 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Rotary Youth Exchange 

น.ส.บุญญาดา  เรือนไทย Rotary Scholarship 
ประเทศฝรั่งเศส 

Rotary Youth Exchange 

นายภูบดินทร์  ญาณประภาส Rotary Scholarship 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

Rotary Youth Exchange 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Multi 

Skills Competition ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวชวิศา สิทธิกรณ ์ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
เด็กและเยาวชนโลกรับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นที่น าช่ือเสยีงมาสู่ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตรี  

ประเทศบลัแกเรยี 

น.ส.ณัฐณิชา  ช่ืนกลิ่น รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวซออู้  
ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ม.4 -ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.จารุณี   แก้วพินิจ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเดีย่ว
ซออู้  ม.1 -ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายเขมฉัตท์เพ็ศ  เพ็ชรคง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวจะเข้  
ม.4 -ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
ครั้งท่ี 67 ระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.นฤมล  วิชาพร รองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวด 
วาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

นายกานต์ชนก ปานทรัพย ์ เหรียญเงินการแข่งขันการขับร้องเพลง
สากลประเภทชาย ระดับม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวชุติมา คุประตกลุ รางวลัเยาวชนทีม่ีนิสยัรักการออมจาก
ธนาคารออมสนิโลกรับรางวลัเยาวชน
ดีเด่นที่น าช่ือเสยีงมาสู่ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตร ี
 
 

ธนาคารออมสิน 
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  ข. ผลงานระดับภาค 
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร 
ด.ญ.ชวิศา  สิทธิกรณ ์ เยาวชนคนดีศรสีังคม ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 
นายปุณเลิศน์  สนใจ เยาวชนคนดีศรสีังคม ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ด.ช.ภูวพัศ  เทียมจรรยา รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเขยีนตามค า

บอกระดับ ม.ต้น เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติฯ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสาวกมลนัทธ์  สุขเสือ 
นางสาวปิญาดา  วัดตูม 
นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.4-ม.6ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงชลติา  คุ้มบุญ 
เด็กหญิงนภสัสร  ทองพูน 
เด็กหญิงพัชร ี พิศสกุณา 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.1-ม.
3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน   
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายนิทัศน์  เที่ยงนิล รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ม.1-ม.3ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ 

 

รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.คมปกรณ ์ พวงดอกไม ้
ด.ช.อนุกูล  เพชรพงศ ์

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแขง่ขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
(๘ บท) ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนอื 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ด.ญ.กมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ 
น.ส.กวินทิพย ์ คมข า 
ด.ญ.กานต์สิน ี สายยวง 
น.ส.จณิณพัต  ดั่นเจรญิ 
ด.ญ.ญาดา   บัวเทศ 
น.ส.ณิชา  ด่านสกุลเจรญิ 
ด.ญ.นภสร  แจ่มฟูา 
ด.ญ.ภตูาวัน  วงษ์หงษ ์
ด.ญ.วิมลิน  ป๎้นนาค 
ด.ญ.วิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.กันย์ดนัย  พิตรพิบูลทว ี
ด.ญ.รักษณิา  พิริยะศักดิ์จินดา 

รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ศริิลดา  จงกล รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ณิชา  ตุงคะเตชะ 
ด.ช.ปวริศ  ศรฤทธ์ิ 
ด.ช.ปิยวุฒิ  บุญเจรญิ 
ด.ญ.พิชามญช์ุ  วงษ์ดาว 
ด.ช.อภิวิชญ ์ บุญฤทธิ ์

รางวัลเหรียญทองการประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ณัฐจารีย ์ ปิ่นโตนด 
น.ส.นิภารัตน ์ โพธิ์ทอง 
น.ส.ภัทรพร  ขุนเทียน 
น.ส.วนิดา  จารุพินิจกุล 
น.ส.วริศรา  เดชส าเภา 

รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.จุฑารัตน ์ ใยเย็น 
ด.ช.ธรากร  สวามิวัสดุ ์
ด.ช.นนท์นภัส  ประมายะยัง 
ด.ญ.ปณ๎ชญา  แสงศักดิ์ 
ด.ญ.ปานตา  ทวีแหลม 
 
 

รางวลัเหรียญทองการประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด.ช.พิพัฒพงษ์   อัดโดดดร 
ด.ญ.อรจริา   รังสีโอภาส 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศพัท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายวชิรกร   วิภาศรีนมิิต รางวัลเงินการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Multi 
Skills Competition ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายกิตติพงษ ์   ครุฑเผือก รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.ธนกฤต   บุศรากุล 
  

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
น.ส.ญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย 
นายวงศธร  สุนทรสรุิยวงศ ์
นายสุกฤษฎิ ์ รุกขชาติ 

รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.4-
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.จิรัฏฐ ์ ภาณุเตชะ 
ด.ช.พศวีร ์ แฝงพงษ ์
ด.ช.ภูวพัศ  เทียมจรรยา 
  

รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-
ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ภวิษย์พร  สนองคุณ 
ด.ญ.สโรชา  แข็งการเขตร ์
ด.ญ.อลติา  ก ามะลาต 

รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.กิตติวรา  อุรุวรรณกุล 
ด.ช.ชยุต  โชติวิชาศิริกุล 
ด.ช.พีรพัฒน ์ พฤกษมาศ 

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายณัฐสิทธ์ิ  พิศโสระ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิด

เลขเร็ว ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ณัฐนิช  มูรามัญ 
น.ส.ณิชชาพิชญ ์ วรสิทธ์ิตานนท์ 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
สร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.ธรรศ  ธารทองวงศ์ 
ด.ช.ธัญญวัฒน ์ ธัญญมงคลชัย 
ด.ญ.สุวรัญชา  ภู่จ ารูญ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 
67ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.กีรติกา  บุญจันทร ์
น.ส.ปรดี์เปรม  อภิรักษชัยกูร 
นายปารินทร ์ คงอินทร์ 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ปญุญิศา  ชานนท์ 
ด.ช.สรวิชญ ์ เหรียญทอง 
ด.ช.เฌอชล  อภัย 

รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายกฤษฎินทร ์ นุสต ิ รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.ณัฐวัฒน ์ กลิ่นสคุนธ ์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
น.ส.ณัฐณิชาช่ืนกลิ่น รางวัลชนะเลิศ  เดี่ยวซออู้ ระดับ

มัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

น.ส.นฤมล วิชาพร 

น.ส.ชยาภรณ์ ดราคาน 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับภาคเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายเขมฉัตท์เพ็ศ      เพ็ชรคง รางวลัชมเชยเดี่ยวจะเข้    โครงการ
ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อ
พัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขต
ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 9 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

ด.ช.ประดิพัทธิ์  อินฉ่ า รางวลัชมเชยเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ    
โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย
เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขต
ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 9 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

ด.ช.นนทพัทธ์   ศรีวงษา รางวลัเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวระนาด
ทุ้ม ม.1 -ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.จารุณี   แก้วพินิจ รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ศริภสัสร  พัสสร รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวขมิ 7 
หย่อง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ธีรภัทราพร งามนิธิจารุเมธ ี รางวัลเหรียญทองกิจกรรมขับร้องเพลง
ไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายเขมฉัตท์เพ็ศ   เพ็ชรคง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม

เดี่ยวจะเข้ ม.4 -ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ณัฐณิชา  ช่ืนกลิ่น รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวซออู้  ม.4 
-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายอภิวัฒน์   พุ่มซ่อนกลิ่น รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวขลุย่
เพียงออ ม.4 -ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.นนทพัทธ์   ศรีวงษา รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ศิรภัสสร   โพธ์ิทัย รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.วิทวัส  ศรีพุทธ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.จารุณี  แก้วพินิจ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ทิพาพรรณ    เปูกลาง รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.นันทวิภา   แก้วพินิจ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ศริภสัสร  พัสสร รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์

ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.ศวรรยา     ศรีจุลฮาต รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายเขมฉัฑต์เพ็ศ    เพ็ชรคง รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 

นายกฏษฎ์       ค าภาเมือง รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.กีรติ    คงคาสวรรค ์ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ศริิขวัญ   เทศเขียว รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ธีรภัทราพรงามนิธิจารเุมธ ี รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายอภิวัฒน์    พุ่มซ่อนกลิ่น รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.พิชญ์พักตร์  แม้นสรุินทร ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวงปี่พาทย์

ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ศรุดา  ศรีวรรณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับครั้งท่ี 67  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.นฤมล  วิชาพร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายกานต์ชนก  ปานทรัพย ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิอันดับที่ 
2การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ระดับม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.กัญญาพัชร  มาลินันท์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดบั 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

น.ส.กัญญาพัชร  มาลินันท์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.สุวสันต์  จันทระ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ม.1–ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด.ญ.นภสัวรรณ  จันทร์กระจา่ง 
ด.ญ.ศศภิาวรรณ   บรรณวัฒน ์
ด.ญ.เกศกญัญา  โพธิ์สฤษดิ ์

รางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
น.ส.จีราวัชร ์ เจริญศิลป ์
น.ส.ศศิวิมล  ค าเครือ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 

ด.ญ.นิรชา  หงษ์ยิ้ม 
ด.ญ.บณุยาพร  มกรธวัช 
  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญ๎หา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
น.ส.จิดาภา  วงศ์ผลบุญ 
น.ส.ทิพย์สริินทร ์ อินทร์เหมือน 
นางสาวสุวิชาดา  ทิมศิลป ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนอื  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ธารีรัตน ์ ส้มอินทร ์
ด.ญ.ปทิตตา  พรมเขียว 
ด.ญ.ภณัฑลิา  จูฑะพันธุ ์
  

รางวัลเหรียญทองการประกวด 
โครงงาน อาชีพ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายจตุพงศ ์ อบอุ่น 

นายณรรฐชนน  ทองอนันต์ 
นายปิยนนท์  เจริญพูนพาณิชย ์

รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงานระบบสมองกลฝ๎งตัว ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายฐาปนัท  สุรัตพิพิธ 
นายพัทธนันท ์ สกุลยืนยง 
นายวันทการ  เสือส่าน 
  

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.กัญชพร  อู๋สูงเนิน 
ด.ญ.ชนิษฐา  สุระมาตย ์
  

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด.ญ.ชุติมา  พงษ์พจนารถ 
ด.ญ.ปภัสมน  วิไชยวงค์ 
  

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับภาคเหนือ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ
ด.ญ.ปิยาพัชร   เพ็ชรสุกใส 
ด.ญ.ลักษณารีย ์ มีนาภา 
  

รางวัลเหรียญทองการประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด.ช..ธัญญวัฒน์ธัญญมงคลชัย 
ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกลุ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการ
แก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร ์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งท่ี 28 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายพีรณัฐ พิรยิะธนวัฒน์  
นายนิติพล พิลึก  
นายสุทธิ ศรสีุวรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ส่วนภูมภิาค 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์  
ด.ญ.กิตติวรา อุรุวรรณกุล 
ด.ช.ภูวพัศ เทียมจรรยา 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ส่วนภูมภิาค 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

ด.ช.พีรพัฒน์  พฤกษมาศ 
ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ด.ช.ภูวพัศ เทียมจรรยา 
ด.ญ.กิตติวรา อุรุวรรณกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแขง่ขัน
ตอบป๎ญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งท่ี 28 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ด.ช..ธัญญวัฒน์ธัญญมงคลชัย 
ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกลุ 
ด.ช.ณัฐวัฒน์  กลิ่นสคุนธ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน
ตอบป๎ญหา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

นายพีรณัฐพิริยะธนวัฒน ์
นายชยุตพงษ์  อิทธิกมลโชค 
นายสมชัย  แจ่มจันทร ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด.ช.ณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์  
ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนท์สวัสดิ ์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญ๎หา
คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.เฌอชล อภัย  
ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล  
ด.ญ.ปญุญิศา ชานนท์  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นการแข่งขัน
ทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

น.ส.ญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ 
น.ส.นิลธร  ชาตินรินทร ์ 
น.ส.ณัฐชยา สิงห์น้อย  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลายการแข่งขัน
ทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายภูริช ธีระโกศล  
นายปารินทร์ คงอินทร์  
นายเศรษฐ์ เอกเศรษฐ์สกลุ  

รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลายการแข่งขัน
ทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ด.ช.สพล ไม้สนธิ ์
ด.ช.ศิรธัช ชมบริสุทธ์ิ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ในการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนท์สวัสดิ ์
ด.ญ.ปญุญิศา ชานนท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้น 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

น.ส.มนปรียา เบญ็จลักษณ ์
น.ส.ชนัญฑิตา  โลเกศกระว ี

รางวัลชนะเลิศการแขง่ขันตอบปญ๎หา
ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นายพิสิฐ  อ่องแก้ว 
นายกิตติธัช อุรุวรรณกลุ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ในการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

นายภูริช  ธีระโกศล 
นายปารินทร์  คงอินทร ์
นายเศรษฐ์ เอกเศรษฐ์สกลุ 

รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 2 การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
สร้างทฤษฏีฯ ในการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์วิชาการ ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

น.ส.กีรติกา  บุญจันทร ์
น.ส.กนกวรรณ เกรียงกฤติกา 
น.ส.ปรดี์เปรม อภิรักษชัยกูร 

รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 3 การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
สร้างทฤษฏีฯ ในการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์วิชาการ ภาคเหนือ 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกฤตภาส  บุญจันทร ์
นายอิทธิ อิทธิวัฒนะ 
น.ส.ชนกนันท์  ศรีโสภณ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีฯ  
 ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
วิชาการ ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

นายธนกฤต  กัลพันธ์ุ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาทางคณติศาสตร์ A-Mathในการ
แข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ระดบั
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

น.ส.นีรชา  ประสิทธิเกต ุ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาทางคณติศาสตร์ SUDOKU ม.
ปลายในการแข่งขัน โครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

ด.ญ.กมลนิตย์  เกตุภู่พงษ ์
ด.ช.ปภังกร  เหลา่เขต 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาทางคณติศาสตร์ SUDOKU 
 ม.ต้น ในการแข่งขัน โครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ด.ช. ณชพล จตรุงคโชค  

 ด.ช. เอกอมร ศรีจอมขวัญ  

 ด.ช. ฉัตริน เอี่ยมสงคราม 

 ด.ช. นวพล สันติภาพจันทรา     

 นายชาคริต เตมิเกษมศาสตร์  

 นายธนทร สิงห์ทอง  

 น.ส. สุภาพร เพ็ญภู่  

 น.ส. ปพิชญา พรหมบตุร 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
ภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ภาคการศึกษาที่ 18 

บริษัท องิลิช ออนไลน์ 
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  ค. ผลงานระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร 
นายปุณเลิศน์  สนใจ เยาวชนคนดีศรสีังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

นครสวรรค ์
ด.ญ.ชวิศา  สิทธิกรณ ์ เยาวชนคนดีศรสีังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

นครสวรรค ์
นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น เด็กและเยาวชนดเีด่นในงานวันเดก็

แห่งชาติประจ าปีพ.ศ. 2561 
ส านักศึกษาธิการจังหวดันครสวรรค์ 

นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักศึกษาธิการจังหวดันครสวรรค์ 

ด.ญ.ชวิศา  สิทธิกรณ ์ นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักศึกษาธิการจังหวดันครสวรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ด.ญ.ปณุยาพร  มกรธวัช ระดับยอดเยีย่ม การแข่งขันเขียน

เรียงความ ม.ต้น โครงการรักษ์
ภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ญณินชญา อุ่นจิฆห์วรรธนะ ระดับยอดเยีย่ม ล าดับที่ 1 การแข่งขัน
เขียนเรียงความ ม.ปลาย โครงการรักษ์
ภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.คมปกรณ์  พวงดอกไม ้ ระดับชมเชย ล าดับที่ 1 การแข่งขนั
แต่งกลอนสุภาพ ม.ต้น โครงการรกัษ์
ภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ธุวพร มีโพธิ ์ ระดับยอดเยีย่ม ล าดับที่ 1 การแข่งขัน
แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย 
โครงการรักษ์ภาษาไทยในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.แพรพลอย  บุญบัวทอง ระดับยอดเยีย่ม ล าดับที่ 1 การแข่งขัน
อ่านเอาเรื่อง PISA วรรณคดี ม.ตน้ 
โครงการรักษ์ภาษาไทยในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.วิศัลย์ศยา  แจ้งสุข รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 การ
แข่งขันอ่านเอาเรื่อง PISA วรรณคดี ม.
ปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทยในวนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ณัชชา  ศิริโก รางวันดีเด่น การแข่งขันคัดลายมอื 

ม.ต้น โครงการรักษ์ภาษาไทยในวนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นันทัชพร  เสืออกะ ระดับยอดเยีย่ม การแข่งขันคัดลายมือ 
ม.ปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทยในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ภูวพัศ  เทียมจรรยา รางวัลชนะเลิศระดับการแข่งขันเขียน
ตามค าบอก  ม.ต้น โครงการรักษ์
ภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ศิรณัย์พรรณี  อินทนี รางวัลชนะเลิศระดับการแข่งขันเขียน
ตามค าบอก  ม.ปลาย โครงการรักษ์
ภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.พัชรพร  เรืองทัพ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.แพรพลอย  บุญบัวทอง รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กุลวรางค ์ ตั้งอนันตชัย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.นิทัศน ์ เที่ยงนิล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.พลธนวัฒน์  ยิ้มศิริวัฒนะ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท่อง

อาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.แก้วทิพย ์ ก้านสันเทียะ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ณิชารีย ์ สินประเสริฐ 
ด.ญ.นภสัสร  ทองพูน 
ด.ญ.พัชร ี พิศสกุณา 
  

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กมลนัทธ ์ สุขเสือ 
น.ส.ปิญาดา  วัดตมู 
น.ส.วิศัลย์ศยา  แจ้งสุข 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขง่ขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขง่ขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
น.ส.ณัฐชา  ทองจั่น รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.4-ม.6  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ธนกฤต   บุศรากุล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายกิตติพงษ ์   ครุฑเผือก รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  67 
ระดับเขต 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Multi 

Skills Competition ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวชิรกร   วิภาศรีนมิิต รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Multi 
Skills Competition ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67   
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.กฤศนรัตน ์  นะวะมวัฒน ์
ด.ช.ฐาธิญา   กันธิยะ 
ด.ช.ณัฐชนิกานต ์  โชติพิศาล 
ด.ช.นิทัศน ์  เที่ยงนิล 
ด.ญ.ปทิตตา    บุญศิร ิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันละครสั้นภาษาองักฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ผการัตน ์  ชัยยะป๎ญหา 
น.ส.สุชญา    ยอดหงษ์ 
นายสุรยิา  ทั่งแสน 
นายอิทธ ิ  อิทธิวัฒนะ 
น.ส.โชตินภา  สิทธิทัน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.สุกิจชณัฐกวิพงศ ์  สุขขี 
ด.ญ.อรชพร   เตชะสิทธ์ุ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.พิพัฒพงษ์   อัดโดดดร 
ด.ญ.อรจริา   รังสีโอภาส 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด.ญ.ณัฏฐณิชา  สุขอร่าม 
ด.ญ.ณัฏฐธิดา  สุขอร่าม 
ด.ญ.วรัชญา  จันต๊ะนาเขต 
ด.ญ.เกวลิน  สุขสมบูรณ์วงศ ์
ด.ญ.เกวลิน  ปรางทับทิ 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.กชพร  อินวานิช 
น.ส.คิมเบอรี ่ เฮครอฟท ์
น.ส.มลิันดา  ดาวัลย ์
น.ส.วัลยาพร  พุทธารัตน ์
น.ส.สริีรตัน ์ นุ่มเกิด 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.จุฑารัตน ์ ใยเย็น 
ด.ช.ธรากร  สวามิวัสดุ ์
ด.ญ.นนท์นภสั  ประมายะยัง 
ด.ญ.ปณ๎ชญา  แสงศักดิ์ 
ด.ญ.ปานตา  ทวีแหลม 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ณัฐจารีย ์ ปิ่นโตนด 
น.ส.นิภารัตน ์ โพธิ์ทอง 
น.ส.ภัทรพร  ขุนเทียน 
น.ส.วนิดา  จารุพินิจกุล 
น.ส.วริศรา  เดชส าเภา 

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศริิลดา  จงกล รางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านทิาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.เสาวลักษณ ์ สีสด รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67 ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.กันย์ดนัย  พิตรพิบูลทว ี
ด.ญ.รักษณิา  พิริยะศักดิ ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.สริดา  สุริยะพันธ์ 
นายอนุชิต  สัตตะพันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด.ญ.กมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ 
น.ส.กวินทิพย ์ คมข า 
ด.ญ.กานต์สิน ี สายยวง 
น.ส.จณิณพัต  ดั่นเจรญิ 
ด.ญ.ญาดา   บัวเทศ 
น.ส.ณิชา  ด่านสกุลเจรญิ 
ด.ญ.นภสสร  แจ่มฟูา 
ด.ญ.ภตูาวัน  วงษ์หงษ ์
ด.ญ.วิมลิน  ป๎้นนาค 
ด.ญ.วิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
น.ส.ศรณัยภัทร  เรือนเงิน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายณัฐสิทธ์ิ พิศโสระ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ชญานิน  ฤทธิ์ลอย 
ด.ช.ฐณะวัฒน ์ ศรีอัครโชตน ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนกฤต  กัลพันธ์ุ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กมลนิตย์  เกตุภู่พงษ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันซู
โดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นิรชา  ประสิทธ์ิเกต ุ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลศิ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67 ระดบัเขต 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.ณัฐวัฒน ์ กลิ่นสคุนธ ์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายกฤษฎินทร ์ นุสต ิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ปญุญิศา  ชานนท์ 
ด.ช.สรวิชญ ์ เหรียญทอง 
ด.ช.เฌอชล  อภัย 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กีรติกา  บุญจันทร ์
น.ส.ปรดี์เปรม  อภิรักษชัยกูร 
นายปารินทร ์ คงอินทร์ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ธรรศ  ธารทองวงศ์ 
ด.ช.ธัญญวัฒน ์ ธัญญมงคลชัย 
ด.ญ.สุวรัญชา  ภู่จ ารูญ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ชุติพนธ์  กล้ากสิกิจ 
ด.ญ.พรวลัย  ซ่อนกลิ่น 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ณัฐนิช  มูรามัญ 
น.ส.ณิชชาพิชญ ์ วรสิทธ์ิตานนท์ 
  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ด.ช.นนทพัทธ์   ศรีวงษา รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม 

ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.จารุณี   แก้วพินิจ รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศริภสัสร  พัสสร รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวขิม 7 
หย่อง ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ธีรภัทราพรงามนิธิจารเุมธ ี รางวัลชนะเลิศกิจกรรม ขับร้องเพลง
ไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิวัฒน์   พุ่มซ่อนกลิ่น รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ ยวขลุ่ ย
เพียงออ ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเขมฉัตท์เพ็ศ      เพ็ชรคง รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวจะเข้  
ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ณัฐณิชา  ช่ืนกลิ่น รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวซออู้  
ม.4 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.วิทวัส  ศรีพุทธ รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.นนทพัทธ์   ศรีวงษา รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ศิรภัสสร   โพธ์ิทัย รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.วิทวัส  ศรีพุทธ รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.จารุณี  แก้วพินิจ รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ทิพาพรรณ    เปูกลาง รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.นันทวิภา    แก้วพินิจ รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ธีร์จุฑา       ดีฉนวน รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ศวรรยา     ศรีจุลฮาต รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเขมฉัฑต์เพ็ศ    เพ็ชรคง รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.กีรติ     คงคาสวรรค ์ รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ศริิขวัญ    เทศเขียว รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ธีรภัทราพร   งามนิธิจารุเมธ ี รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิวฒัน์   พุ่มซ่อนกลิ่น รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.พิชญ์พักตร์   แม้นสุรินทร ์ รางวัลชนะเลิศ  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 -ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศรุดา  ศรีวรรณะ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขง่ขัน
วาดภาพระบายสี ม.1- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นฤมล  วิชาพร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขง่ขัน
วาดภาพลายเส้น ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.อภิสิทธ์ิ  บุญรักษา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิอันดับที่ 
1 การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น  
ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นฤมล  วิชาพร รางวัลเยาวชนคนดี ประเภท เยาวชน 
ผู้มีใจอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนาประจ าป ี2560 

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  
ศูนย์คนดีศรแีผ่นดิน 

ด.ช.ภาส์ศุทธิ  บุญศริ ิ โล่รางวลัชนะเลศิประกวดวาดภาพ 
วันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561  
 
 

แผนกออกแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครสวรรค์และอบต.หนองปลิง 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.ภูริ   ศิวสริิการณุย ์ รางวัลเหรียญทองแข่งขันขบัร้องเพลง

ไทยลูกกรุงชายงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กานต์มณี   คุ้มนวล รางวัลเหรียญทองแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุงหญิงงานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.วรญัญา  ค าเอก รางวัลเหรียญทองแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิงงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  สมศร ี
ด.ช.อภิรักษ์  ชมประเสริฐ 
ด.ช.สิงหภูมิ  หนูพุ่ม 
ด.ช.ธนพงษ์ มากบญุ 
ด.ญ.ณัฐณิชา  พวงสุวรรณ 
ด.ญ.ณตะวัน  บุญส่ง 
ด.ช.ธัญวรัตน์  บัวแก้ว 
ด.ช.เจษฏาภรณ์ พูลสุข 
ด.ญ.ธัญญลักษณ์  ภักด ี
ด.ช.เยี่ยมยุทธ ศรีรอด 
ด.ช.นิรุตต์ พันธนชาต ิ
ด.ช.อัครชัย ไพรสิงห ์

รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรี
ประเภทเครื่องลม ม.ต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นาย จิรายุ คงครา้ม 
นาย พัฒนกร โนรี  
น.ส.สภุาภรณ์ แจ้งนิลรัตน์  
นาย อธิคม  เครือษา 
นายอิศวัชร์  อินทร์โพธ์ิ 
นายบุรัสกร คงสมบรูณ ์
นายมีสิทธ์ิ  พรหมสูตร 
นาย ณัฐดนัย  ชูชัยมงคล   
นายสุวพัชร์  อภิธนบลุวัชร 
นายวรายสุ  เรืองเดช 
น.ส ศิรินาถ  ศรเีพ่ง 
นายศุภกร  ฉ่ ามะนา 
 
 

รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรี
ประเภทเครื่องลม ม.ปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.วิชญาพร  บุญหนุน 
นาย อัมรินทร์  อินตา 
นาย พีร์รภัทร  พงษ์พรต 
นาย ภูมินทร์ อนุชน 
น.ส.กัญญาพัชร มะลินันท์ 
นายกานต์ชนก ปานทรัพย ์

รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรี
สตริง ม.ปลาย งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.สุวสันต์  จันทระ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ม.1–ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ปณุยวีย์  อนุภาพภราดร รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ม.1–ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายกานต์ชนก ปานทรัพย ์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการขับร้อง
เพลงสากลประเภทชาย ระดับม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กัญญาพัชร  มาลินันท์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการขับร้อง
เพลงสากลประเภทหญิงระดบัม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.กัญญาพัชร  มาลินันท์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ณัฐนิช  จึงเจรญิพานิชย ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับ
ที่ 2การแข่งขันการขับร้องเพลงลกูกรุง 
ประเภทหญิงระดับม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ธนัสพร  มาสสุข รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิงระดบั 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส..ศิริกาญจน์  สาระเก่ง รางวัลชนะเลิศกิจกรรมศลิปส์ร้างสรรค์ 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.พัชรพล  สุกใส รางวัลชนะเลิศกิจกรรม จิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.วิศรุต  พรมเวียง รางวัลครูชนะเลิศกิจกรรมศิลป์
สร้างสรรคม์.1 -ม.3  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ลลติา  ซาบุตร รางวัลชนะเลิศกิจกรรม ภาพไทยสีเอก
รงค์ ม.1 -ม.3      งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.พิพัฒน์  เงินเส็ง รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นลินทิพย์  บุญญเจริญชัย รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ชยาภร  ดราคาน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ด.ญ.ชุติมา  พงษ์พจนารถ 
ด.ญ.ปภัสมน  วิไชยวงค์ 
  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.
1-ม.3  ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กัญชพร  อู๋สูงเนิน 
ด.ญ.ชนิษฐา  สุระมาตย ์
  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 67  ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกิจจพัฒน ์ รุ่งรัตน ์
นายภูวเดช  มะจะกรณ ์
  

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 67  ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.จิรภัทร  ทับทิมไทย 
ด.ช.รัชพล  พยัฆวิเชียร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 67  ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ภาณุพงศ ์ นันทสังข ์
ด.ช.สะราวุธ  มะพล 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.บณัฑิตา  สนมวัฒนะวงศ ์
ด.ญ.พีมฐณิ ี รุ่งเรืองเกษตรภมู ิ
  

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ประดิพัทธ ์ อินทร์ฉ่ า 
ด.ช.เจษฎากร  บุญสูง 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67 ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวชิรกร  วิภาศรีนมิิต 
นายเตชิน  หินแก้ว 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ตรีรัตน ์ โนจิตต ์
นายภาสวศิ  เดชศร ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายนวพล  เนื่องจ านงค์ 
น.ส.สริิยากร  ศรีวงศ ์
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตรม์.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายฐาปนัท  สุรัตพิพิธ 
นายพัทธนันท ์ สกุลยืนยง 
นายวันทการ  เสือส่าน 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ฐิติพันธ์ุ  วิมลพันธุ ์
ด.ช.ธราธิป  พลับชัย 
ด.ช.ธิติพันธ ์ บูรณะหิรัญวงษ์ 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายจตุพงศ ์ อบอุ่น 
นายณรรฐชนน  ทองอนันต์ 
นายปิยนนท์  เจริญพูนพาณิชย ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
ระบบสมองกลฝ๎งตัว ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ธารีรัตน ์ ส้มอินทร ์
ด.ญ.ปทิตตา  พรมเขียว 
ด.ญ.ภณัฑลิา  จูฑะพันธุ ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กมลชนก  งามพาณิชยกิจ 
ด.ญ.ชลรดา  เชี่ยวเขตรวิทย ์
ด.ญ.ศริิลักษ์   หาจัตรุัส 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67 ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.จิดาภา  วงศ์ผลบุญ 
น.ส.ทิพย์สริินทร ์ อินทร์เหมือน 
น.ส.สุวิชาดา  ทิมศิลป ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจดัสวน
ถาดแบบช้ืน ม.4-ม.6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 67 ระดบัเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ด.ญ.นิรชา  หงษ์ยิ้ม 
ด.ญ.บณุยาพร  มกรธวัช 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.จีราวัชร  เจริญศิลป ์
น.ส.ศศิวิมล  ค าเครือ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปญ๎หา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  98 

 

 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
น.ส.ดาริสา  ดงกระโทก 
นายธนภูม ิ มั่นโพธิ ์
นายนพรุจ  เผ่ากล้า 
น.ส.ปรายฟูา  ช านาญจักร ์
น.ส.พิชชาภัทร ์ รุจิอนันต์พร 
นายพีรพัฒน ์ จิตตาพินิจมาศ 
น.ส.ภัทรมน  สุวรรณคณัฑ ิ
น.ส.วนาร ี ลานพลอย 
นายศุภกฤต  สวรรค์คณากร 
น.ส.อิสริญลดา  ตัน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.นภสัวรรณ  จันทร์กระจ่าง 
ด.ญ.ศศภิาวรรณ   บรรณวัฒน ์
ด.ญ.เกศกญัญา  โพธิ์สฤษดิ ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสอืเล่ม
เล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ขวัญพัฒน์  พัฒนาสิรโิชค 
น.ส.ปานวาด  เมฆปรดีาวงศ ์
น.ส.เบญญาภา  พรมศร ี

รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสอืเล่ม
เล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ 
ด.ญ.ปิยาพัชร   เพ็ชรสุกใส 
ด.ญ.ลักษณารีย ์ มีนาภา 
  

รางวัลชนะเลิศการประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครั้งท่ี 67  ระดับเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายครองศีล  ยอดแสง 
น.ส.คีรดา  หิรัญตระกูล 
นายสรวิชญ ์ ประเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การ
ประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 67  ระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 ส่งเสริมสุข
ภาวะและ
สุนทรีย 
ภาพของ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 95 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 ปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะเสี่ยง 
ต่อความรุนแรง โรคภยั  
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทางเพศ 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95 เห็น
คุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 95 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
6. นักเรียนร้อยละ 95  สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ 
กีฬา นันทนาการ  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 96.72 มีสุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพและการออกก าลงักาย 
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับคณุภาพดเียีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 96.61 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95.43 ปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ  
หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญ๎หา
ทางเพศ อยู่ในระดับคณุภาพดเียี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95.20 เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 97.20 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
6. นักเรียนร้อยละ  96.23 สร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ  อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
ค่านิยมที่
พึงประสงค์
ของ
นักเรียน
และทักษะ 
ในศตวรรษ
ที่ 21 

1. นักเรียนร้อยละ 96 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญํู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 96.67 มีคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95.21 มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญํูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณอยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95.56 ยอมรับความ 
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตา่งได้อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95.36 ตระหนกั รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 ส่งเสริม
ทักษะใน
การ
แสวงหา
ความรู้  
การรัก 
การเรยีนรู้
และพัฒนา
ตนเอง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.  นักเรียนร้อยละ 94 มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 94 มีทักษะ
ในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 94  รู้จัก
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อ
การเรยีนรู้ระหว่างกัน อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 93 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานได้ อยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1.  นักเรียนร้อยละ 94.26 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรยีนรู้  อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95.02  มีทักษะใน
การอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95.40  รู้จักเรยีนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 95.26 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละน าเสนอ
ผลงานได้ อยู่ในระดับคณุภาพดเียีย่ม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4 ส่งเสริม
และพัฒนา
ความ 
สามารถ 
ในการคิด
อย่างเป็น
ระบบ 
สร้างสรรค์  
และ
ตัดสินใจได้
อย่างมีสติ
สมเหต ุ
สมผล 

1. นักเรียนร้อยละ 94 สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟ๎ง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 94 สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองอยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 94 สามารถ
ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปญ๎หาโดยมเีหตผุล
ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 94 มี
ความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 95.46 สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง และด ูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95.87 สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

3. นักเรียนร้อยละ 95.86 สามารถ
ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจ
แก้ป๎ญหาโดยมีเหตผุลประกอบ อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 95.52 มีความคิด
ริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม  
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธดี าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ ์อยู่ในระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มี ผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงกว่า
ขีดจ ากัดลา่งอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 91.20 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 98.52 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 96.25 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 94.00 มีผลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงกว่าขีดจ ากัดล่าง
อยู่ในระดับคณุภาพดีมาก 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6 พัฒนาและ
ส่งเสริม
ทักษะใน
การท างาน
และมเีจต
คติที่ดีต่อ
การท างาน
ของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 94 สามารถ
วางแผนการด าเนินงานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 94  
สามารถท างานอย่างม ี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของ 
ตนเอง อยู่ในระดับดเียี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96 มี
ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกีย่วกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 94.50  สามารถวาง
แผนการด าเนินงานและด าเนินการจน
ส าเรจ็ อยู่ในระดับดีเยีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 95.26 สามารถ
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภมูิใจในผลงานของตนเอง อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95.40  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96.29 มีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 ส่งเสริมแล
พัฒนาครู 
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
มีการก าหนดเปูาหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ ระ
บวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผน
จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
ออกแบบและจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ด้านสตปิ๎ญญา อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับน าบริบทและภมูิ
ป๎ญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู ้อยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  มีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  วิเคราะห์ผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  ออกแบบและจัด
กิจกรรมทีต่อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา อยู่ในระดับดเียี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับน า
บริบทและภูมิปญ๎ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  106 

 

 

ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขป๎ญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้าน
การเรยีน และคณุภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
8. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
9. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาชีพท่ีได้รับมอบหมายเตม็
เวลา และเตม็ความสามารถอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปญ๎หาให้แก่ผูเ้รียน
ทั้งด้านการเรยีน และคณุภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาชีพท่ีไดร้ับมอบหมายเต็ม
เวลา และเตม็ความสามารถอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

8 ส่งเสริมการ
ผลิตและ
การใช้สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ 
การวิจัย 

1. ครูออกแบบและจดัการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปญ๎ญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
3. ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน
วิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. ครูออกแบบและจดัการเรียนรูท้ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล 
และใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้  อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญ๎ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู ้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

9 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
สถาน 
ศึกษาโดย
ใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการทุกประเด็น อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. ผู้บริหารสามารถบรหิาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการทุกประเด็นอยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจทุกประเด็น
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน ขึ้นไปพึงพอใจผล
การบริหารการจดัการศึกษา  
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการทุกประเดน็ อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการ
การศึกษาให้บรรลุเปาูหมายตามที ่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการทุกประเด็น
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
ทุกประเด็นอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ขึ้นไป
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

10 ส่งเสริม
องค์กร
นักเรียน
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
องค์กร/ 
ชุมชน 
เครือข่าย
ร่วมพัฒนา
ให้มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาสู่
สากล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบตัิหน้าที่ตามระเบียบ
ก าหนด อยู่ในระดบัคุณภาพ  
ดเียี่ยม 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จ
ตามเปูาหมายอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบก าหนด อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเปูาหมายอยู่ในระดับคณุภาพ
ดเียี่ยม 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคณุภาพดีมาก 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 พัฒนา
หลักสตูร 
กระบวน
เรียนรู้และ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

1. โรงเรียนมหีลักสูตรถาน
ศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา อย่างน้อย 
4 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนจดัรายวิชาเพิ่มเตมิ
ที่หลากหลายให้ผูเ้รียนได้เลือก
เรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 
3. โรงเรียนจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรยีน อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยอย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน อย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อย 3 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนจดัรายวิชาเพิ่มเตมิที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจอย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. โรงเรียนจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ดด้้วยอย่าง
น้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง
การเรยีนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อย 3 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

12 ส่งเสริม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยความเสมอภาคอย่างท่ัวถึง 
และต่อเนื่องอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนา
ตามความถนดั  ความสนใจ 
และความพร้อมของแต่ละคน
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีภูมิคุ้มกันจากภาวะเสีย่ง 
ต่อสิ่งเสพติด อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม และพัฒนา
ให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขอยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื 
ส่งเสริมและพัฒนาด้วยความเสมอภาค
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องอยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื 
ส่งเสริมและพัฒนาตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื  
ส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัด  
ความสนใจ และความพร้อมของแต่ละ
คนอยู่ในระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื  
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีภมูิคุ้มกันจาก
ภาวะเสี่ยง ต่อสิ่งเสพติด อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื  
ส่งเสริม และพัฒนาให้เรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขอยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

13 พัฒนา
สภาพ 
แวดล้อม 
อาคาร
สถานท่ี 
ให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรยีนมีความสะอาดและ
ปลอดภัย  มสีิ่งอ านวยความ
สะดวก  พร้อมแหล่งเรยีนรู้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุก
อาคารอยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
2.  ผู้เรียนมสีุขภาพอนามยัและ
มีความปลอดภัยอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3.  ห้องสมุดสามารถให้บริการ
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคาร
เรียนมีความสะอาดและปลอดภยั  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก  พร้อมแหล่งเรียน
รู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได ้
ทุกอาคารอยู่ในระดับคุณภาพดีเยีย่ม 
2.  ผู้เรียนมสีุขภาพอนามยัและมคีวาม
ปลอดภัยอยู่ในระดับคุณภาพดีเยีย่ม 
3.  ห้องสมุดสามารถให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

14 ส่งเสริม
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วม จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ
และใช้สาระสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. บุคลากรในโรงเรียน มีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม ใน
การก าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดเียี่ยม 
3. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สาระ
สนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. บุคลากรในโรงเรียน มีการตดิตาม
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดเียี่ยม 
5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

15 ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้นักเรียน
รู้จัก
เลือกใช้
แหล่ง
เรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
สถาน 
ศึกษา 
อย่างมี
วิจารณ 
ญาณ 

1. โรงเรียน มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มคีวาม
ทันสมัย ใช้การได้อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. บุคลากรภายในสถานศึกษา
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. โรงเรียน มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีความ
ทันสมัย ใช้การได้อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก 
2. บุคลากรภายในสถานศึกษามีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศกึษา
กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับคณุภาพดเียีย่ม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

16 ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศและ
อัจฉริยภาพ
นักเรียนสู่
สากล 

1. โรงเรียนมโีครงการ กิจกรรม 
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เปูาหมายวสิัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2. ผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่บรรลุตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1. โรงเรียนมโีครงการ กิจกรรม ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคณุภาดีเยีย่ม 
2. ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ที่บรรลตุามเปูาหมาย วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

17 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีน
บรรลตุาม
เปูาหมาย
ของสถาน 
ศึกษา  
(คติพจน์
และ
ปรัชญา) 

1. โรงเรียนมโีครงการ กิจกรรม
พิเศษท่ีสนองนโยบาย จดุเน้น 
ตามแนวทางการปฏริูป
การศึกษา อยู่ในระดบัคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
2.  โรงเรียนมผีลการด าเนินงาน
ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ
บรรลเุปูาหมายตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุม่บริหาร 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายของ
โครงการ 

1.  โรงเรียนมโีครงการ กิจกรรมพิเศษท่ี
สนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในระดบัคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
2.  โรงเรียนมผีลการด าเนินงานของ
โครงการ กิจกรรมพิเศษบรรล ุ
เปูาหมายตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
  สถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 4 ดีเยี่ยม 
สรุปภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
 โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.20 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.76 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 14.60 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
   และต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
   และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาท 
     ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
     มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง  
     การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.04 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  90.04 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ................................-....................................... 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
                1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งควรได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะพัฒนากระบวนการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ควรจัดภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์ และสวนเกษตรให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าไปแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
                2) ครูควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
เนื่องจากสถานศึกษามีศักยภาพ ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับครู
จ านวนมาก เพราะกระบวนการวิจัยสามารถน ามาบูรณาการใช้กับหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                3) ผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตเยาวชนที่มีลักษณะทั้งเก่ง ดีและมีสุข และสามารถสร้าง
ความเจริญงอกงามแก่ตนเองและสังคมในอนาคต ควรพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มี
ความสะอาดและควรได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่สวยงามทุกชั้นเรียน และควรให้มีการประกวดสื่อที่มี
การบันทึกการใช้สื่อ การจัดเก็บสื่อ การพัฒนาสื่อให้ทันสมัยคงทนถาวร มีคุณภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ระบบการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อของครูอย่างจริงจัง 
 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักการออกก าลังกาย อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอทั้งจากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับดีมากในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
 2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงานทั่วไปและ
งานบริหารงานการเงินที่เป็นระบบ จัดบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
มีการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
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 3) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 4) สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องจน
ได้รับการรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยัง
ไม่เด่นชัด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของสมศ. 
 2) ครูส่วนหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียน ด้วยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้
ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม และการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ  

 1) มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการผลิต เกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการฝึกให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและแก้ป๎ญหาของตนเองและสังคมได้ อย่างเหมาะสมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ใช้ใบงาน-โครงงานที่หลากหลายประเด็น ฝึกให้ผู้เรียนใช้แบบฝึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ด้วยการจัดให้ท างานเป็นทีม จัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
บริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ส่งเสริมให้เล่นและท ากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้ เรียนสนใจ มีส่วนร่วมใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาที่หลากหลายและเชื่อมโยง
ประสบการณ์กับชีวิตจริง 
 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา   สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
โดยการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ล่ะบุคคลให้มีคุณภาพ การ
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นิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
เป็นระบบ จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ควรมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรโดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหาร
จัดการ จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประเมินผล
งานและรายงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3) มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาควรพัฒนา
ครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์ผลจากที่ครูแต่ละคนไปพัฒนาตนเอง ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบ มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การทดลอง การ
ปฏิบัติจริง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การน าเสนอผลงานตามความเหมาะสม ในเด็กกลุ่มเก่ง ปานกลาง กลุ่ม
อ่อน ควรมีการประเมินผลตามหลักสูตร ด้วยวิธีหลากหลายตามธรรมชาติวิชา เช่น การสังเกต การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ การทดลอง เปิด โอกาสให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดควรได้วิเคราะห์
ผลการประเมินและน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นป๎จจุบัน 
การด าเนินการในรูปแบบ School wide คือ ท างานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบ และเกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินผู้เรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้มาท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษา วิเคราะห์สภาพป๎ญหาและความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง มีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดย
ทุกฝุายมีส่วนร่วม   นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม “Best of the Best”   เป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 2560  โรงเรียนนครสวรรค ์  121 

 

 

14.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  

 โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนบุคลากรมาก การ
บริการ การก ากับติดตาม นิเทศให้ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม  ระบบข้อมูล
สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องมีจ านวนมากพอ   ป๎ญหาที่เกิดจากความต้องการเรียนต่อในโรงเรียนนครสวรรค์สูง  
มีนักเรียนสนใจสมัครเพ่ือเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเป็นจ านวนมากแต่ต้องพลาดโอกาส  สภาพชุมชนรอบ
โรงเรียนมกีารจราจรหนาแน่น การเดินทางอาจติดขัด  ไม่สะดวกรวดเร็วตามท่ีต้องการ  โรงเรียนตั้งอยู่ใน
ตัวเมืองที่มีแหล่งหรือสถานที่บางแห่งไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน อาจก่อให้เกิดป๎ญหาแก่นักเรียนได้ 

 จุดเด่น  

 โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ  มีนักเรียนที่ใฝุรู้ใฝุเรียน มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณความดี มีหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  นอกจากนี้โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ได้แก่  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู   ส่วนราชการ  และสมาคมศิษย์เก่า ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา   

 โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีบุคลากรจ านวนมาก 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรกับชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย   ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนควรท าอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความมีน้ าใจ และจิตอาสา  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ได้แก่  กระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process)  การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) โดย
มุ่งให้ครผูู้สอนจดัการเรียนรู้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบการระดมสมอง   ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันเรียนรู้ และใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ป๎ญหา  
มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ ทันสมัย สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้     
  นอกจากนี้  โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดย
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีความสามารถในการ 

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น  สามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา  นอกจากนี้ ยังมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการท างาน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  รู้จัก
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์ 
  3. จุดเด่น 
   ผลจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท าให้  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มีผลคะแนน 
เฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนต้องการได้เป็นจ านวนมาก 

4. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการมีจิตสาธารณะ  และการ 

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ป๎ญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

  2.1 โรงเรียนนครสวรรค์มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพ 
ป๎ญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการ 
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ 

2.3 โรงเรียนนครสวรรค์มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้ 
มีส่วนไดส้่วนเสียร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ร่วม 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา 
2.2 โรงเรียนนครสวรรค์ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการ 

จัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.3 โรงเรียนนครสวรรค์มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝุายมีส่วน 

ร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
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2.4 โรงเรียนนครสวรรค์มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3. จุดเด่น 
   โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารรถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษารายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 

ความเข้มแข็ง มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนนครสวรรค์ด าเนินการส่งเสริมเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญโดยการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการอย่างหลากหลาย  ได้แก่  การประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองนโยบายในเรื่องการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน  
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ได้แก่ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  จัดท าห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างาน
วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละอย่างน้อย 1 เรื่อง    
 

2. ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ 

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน   โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ 

คิดได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้และน าเสนองาน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรเพิ่มแหล่งรู้ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ห้องเรียนคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในการ 

เข้าใช้เพ่ือสร้างโอกาสให้ทั่วถึงแก่ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการด าเนินงานนโยบายและแผนงาน เพ่ือดูแล
การวางแผนการและการด าเนินงานกิจกรรมโครงการทั้งหมดของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์พันธกิจ ปรัชญา เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และประเมิน  สรุปผลการด าเนินงานในแต่
ละปมีีคณะกรรมการฝุายสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
      2. ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนนครสวรรค์มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการด าเนินงาน 
กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ  การประเมินคุณภาพภายในและจัดท าเป็นรายงานประจ าปี มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม 
       3. จุดเด่น 
   การรวบรวมผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝุายซึ่งได้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  ได้แก่  ครูผู้สอนจัดท า  T-SAR (Teacher Self 
Assessment Report)  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า  D-SAR (Department Self Assessment Report)  
กลุ่มบริหารจัดท า  A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ส่งผลให้การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน มีหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน 
        4. จุดควรพัฒนา 

  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน   
ดังนั้น ควรสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบร่วมกันทุกฝุายในการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  :   ดีเยี่ยม 

 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์จัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่า  
ได้ระดับ ดีเยี่ยม  โดยมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 ทั้งนี ้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามป๎ญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชา  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และ
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  ดังที่ปรากฏในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการ
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ป๎ญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จนมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการความช่วยเหลือ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น 
 ผลจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท าให้  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มีผลคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงเป็นอันดับ 1 ของ
ภาคเหนือ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนต้องการได้เป็นจ านวนมาก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการมีจิตสาธารณะ  และการรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น 
โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารรถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษารายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 

เข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ 

ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้และน าเสนองานโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเพิ่มแหล่งรู้ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ห้องเรียนคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในการ 

เข้าใช้เพ่ือสร้างโอกาสให้ทั่วถึงแก่ผู้เรียน 
 

 

 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

จุดเด่น 
   การรวบรวมผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝุายซึ่งได้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  ได้แก่  ครูผู้สอนจัดท า  T-SAR (Teacher Self 
Assessment Report)  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า  D-SAR (Department Self Assessment Report)  
กลุ่มบริหารจัดท า  A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ส่งผลให้การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน มีหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

สืบเนื่องจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จาก 15  
มาตรฐาน เหลือเพียง 4 มาตรฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ต้องจัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
T-SAR (Teacher Self Assessment Report)   D-SAR (Department Self Assessment Report)   
และ A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาน้ าหนักคะแนนเพ่ือจะได้ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนในปีการศึกษา
ต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามวิสัยทัศน์  โดยน าผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ด าเนินการการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริม
การการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน จัดท า
ห้องเรียนคุณภาพให้มีจ านวนเพียงพอและทั่วถึง  เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ตลอดจน
จัดกิจกรรมเพ่ือธ ารงรักษาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของภูมิภาค บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึด
ศาสตร์ของพระราชาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  

             โรงเรียนนครสวรรค์ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน  อาคารเรียนและอาคารประกอบส่วนใหญ่มีอายุ
การใช้งานกว่า  50 ปี  สมควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟูา  ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด
ทรุดโทรม   
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 

 ตารางค านวณคะแนน SAR ปีการศึกษา 2560 

 ส าเนาเกียรติบัตร 

 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที ่1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1503 3 28 47 20 56 420 517 412 1349 89.75 
คณิตศาสตร ์ 960 10 35 38 25 128 209 415 100 724 75.41 
วิทยาศาสตร ์ 790 5 5 14 23 36 282 259 146 687 86.96 
สังคมศึกษา ฯ 1902 2 2 51 112 102 664 519 420 1603 84.28 
สุข/พลศึกษา 948 0 0 0 0 0 256 378 314 948 100.00 
ศิลปะ 477 0 0 23 36 27 64 189 138 391 81.97 
การงานอาชีพฯ 1908 0 0 0 0 0 765 687 456 1908 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 952 2 29 28 89 128 189 238 249 676 71.00 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1503 3 28 47 20 56 420 517 412 1349 89.75 
คณิตศาสตร ์ 960 0 20 88 54 128 254 311 105 670 69.79 
วิทยาศาสตร ์ 558 1 3 4 9 8 242 167 124 533 95.52 
สังคมศึกษาฯ 1902 2 32 51 112 102 664 519 420 1603 84.28 
สุข/พลศึกษา 948 0 0 0 0 0 256 378 314 948 100.00 
ศิลปะ 477 0 56 34 36 27 64 124 156 324 67.92 
การงานอาชีพฯ 400 0 0 0 3 3 120 151 123 394 98.50 
ภาษาต่างประเทศ 952 2 29 28 79 163 193 238 220 651 68.38 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1503 3 28  47 20 56 420 517 412 1349 89.75 
คณิตศาสตร ์ 960 0 15 28 119 59 198 245 296 739 76.97 
วิทยาศาสตร ์ 681 1 3 4 9 31 242 267 124 633 92.95 
สังคมศึกษา ฯ 1920 2 18 28 61 54 664 573 520 1757 91.51 
สุข/พลศึกษา 960 0 0 0 0 24 256 378 302 936 97.50 
ศิลปะ 480 0 0 0 0 0 64 126 290 480 100.00 
การงานอาชีพฯ 1920 0 0 0 0 0 672 678 570 1920 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 960 2 29 28 57 63 223 238 320 781 81.35 

 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1503 3 28 47 20 56 420 517 412 1349 89.75 
คณิตศาสตร ์ 960 0 18 29 101 97 179 315 221 715 74.44 
วิทยาศาสตร ์ 761 2 3 4 9 31 242 267 203 712 93.56 
สังคมศึกษา ฯ 1920 2 18 28 61 54 664 573 520 1757 91.51 
สุข/พลศึกษา 960 0 0 0 0 0 256 378 326 960 100.00 
ศิลปะ 480 0 0 0 0 1 64 126 289 479 99.79 
การงานอาชีพฯ 404 0 0 0 0 0 89 151 164 404 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 960 2 29 28 37 45 261 238 320 819 85.31 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1516 3 28 47 48 56 420 517 397 1334 87.99 

คณิตศาสตร์ 961 0 29 58 102 57 117 375 223 715 74.44 

วิทยาศาสตร์ 678 2 3 4 45 31 231 208 154 593 87.46 

สังคมศึกษา ฯ 1915 2 18 28 61 84 664 573 485 1722 89.92 

สุข/พลศึกษา 956 0 0 0 0 0 256 374 326 956 100.00 

ศิลปะ 479 0 0 0 0 12 64 126 277 467 97.49 

การงานอาชีพฯ 1916 0 0 0 0 0 523 689 704 1916 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 956 2 29 28 38 105 220 238 296 754 78.87 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1621 3 28 47 56 186 420 514 367 1301 87.99 

คณิตศาสตร์ 1440 0 76 122 109 98 346 216 473 1035 69.30 

วิทยาศาสตร์ 3591 5 36 209 241 256 1123 856 865 2844 93.61 

สังคมศึกษา ฯ 2259 2 18 50 161 284 686 473 485 1744 89.92 

สุข/พลศึกษา 1446 0 0 0 0 133 390 497 426 1313 100.00 

ศิลปะ 813 0 0 0 31 66 217 226 273 716 97.49 

การงานอาชีพฯ 1446 0 0 0 0 0 323 654 469 1446 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 2253 2 29 104 248 256 584 541 489 1614 84.62 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1621 3 28 47 56 186 420 514 367 1301 80.26 

คณิตศาสตร์ 1440 0 89 54 124 97 358 415 303 1076 74.72 

วิทยาศาสตร์ 3689 5 36 213 341 359 1123 856 756 2735 72.14 

สังคมศึกษา ฯ 2259 2 18 50 161 284 686 573 485 1744 77.20 

สุข/พลศึกษา 1446 0 0 0 0 133 390 497 426 1313 90.80 

ศิลปะ 814 0 0 0 0 66 217 226 305 748 91.89 

การงานอาชีพฯ 246 0 0 0 0 8 56 83 99 238 96.75 

ภาษาต่างประเทศ 811 2 29 34 102 156 167 132 189 488 60.17 

 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1621 3 28 47 56 186 420 514 367 1301 80.26 

คณิตศาสตร์ 1440 0 76 122 109 98 346 216 473 1035 71.86 

วิทยาศาสตร์ 3591 5 36 209 241 256 1123 856 865 2844 79.20 

สังคมศึกษา ฯ 2259 2 18 50 161 284 686 573 485 1744 77.20 

สุข/พลศึกษา 1446 0 0 0 0 133 390 497 426 1313 90.80 

ศิลปะ 813 0 0 0 31 66 217 226 273 716 88.07 

การงานอาชีพฯ 1446 0 0 0 0 0 323 654 469 1446 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 2253 2 29 104 248 256 584 541 489 1614 71.64 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1563 3 28 47 56 119 420 514 376 1310 83.81 

คณิตศาสตร์ 1439 0 39 117 210 91 348 219 415 982 68.24 

วิทยาศาสตร์ 3987 5 36 351 212 323 117 978 965 3060 76.75 

สังคมศึกษา ฯ 1494 2 18 46 59 121 611 378 259 1248 83.53 

สุข/พลศึกษา 1410 0 0 0 0 27 460 497 426 1383 98.09 

ศิลปะ 783 0 0 0 0 28 217 265 273 755 96.42 

การงานอาชีพฯ 146 0 0 0 0 0 38 44 64 146 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 759 2 29 87 145 67 63 108 258 429 56.52 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1563 3 29 47 56 119 420 514 376 1310 83.81 

คณิตศาสตร์ 1438 0 22 111 289 117 369 376 154 899 62.51 

วิทยาศาสตร์ 2493 5 36 151 111 127 811 665 587 2063 82.75 

สังคมศึกษา ฯ 1494 2 18 45 59 121 611 378 251 1248 83.53 

สุข/พลศึกษา 1387 0 0 0 25 101 456 479 326 1261 90.92 

ศิลปะ 780 0 0 0 26 41 164 276 273 713 91.41 

การงานอาชีพฯ 1410 0 0 0 0 38 236 513 623 1372 97.30 

ภาษาต่างประเทศ 2124 2 28 88 295 268 503 487 453 1443 67.94 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1651 3 28 47 68 217 420 492 379 1288 78.01 

คณิตศาสตร์ 1435 0 57 118 209 127 357 245 322 924 64.44 

วิทยาศาสตร์ 2274 5 40 201 215 228 625 512 448 1585 69.70 

สังคมศึกษา ฯ 2212 2 24 70 75 121 611 684 625 1920 86.80 

สุข/พลศึกษา 1372 0 0 0 0 22 456 479 415 1350 98.40 

ศิลปะ 693 0 0 0 0 29 164 227 273 664 95.82 

การงานอาชีพฯ 1274 0 0 0 0 24 226 495 526 1250 98.12 

ภาษาต่างประเทศ 686 2 30 87 102 98 96 89 182 367 53.50 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1651 3 28 47 68 217 420 462 376 1284 78.01 

คณิตศาสตร์ 1436 0 59 171 87 179 347 218 375 840 65.46 

วิทยาศาสตร์ 3457 4 40 205 364 329 965 865 746 2576 74.49 

สังคมศึกษา ฯ 2212 2 24 70 75 121 611 684 625 1920 86.80 

สุข/พลศึกษา 1379 0 0 0 3 103 456 416 394 1266 92.27 

ศิลปะ 693 0 0 0 0 107 161 225 200 586 84.56 

การงานอาชีพฯ 1410 0 0 0 22 142 226 498 522 1246 88.37 

ภาษาต่างประเทศ 2058 2 30 87 179 413 96 655 596 1347 65.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 70.60 9.22 90.00 26.00 72.00 73.00 
 จ.นครสวรรค์ 47.31 13.37 90.00 11.00 47.00 46.00 

 

สพม.42/เขต 53.72 14.26 97.00 5.00 54.00 55.00 
สังกัด 48.77 13.56 97.00 0.00 48.00 48.00 
ภาค 48.53 13.63 96.00 0.00 48.00 46.00 
ประเทศ 48.29 13.73 98.00 0.00 48.00 48.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 52.76 15.98 94.00 18.00 52.00 48.00 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค์ 29.56 10.37 96.00 4.00 28.00 28.00 
 สพม.42/เขต 34.89 14.71 100.00 2.00 32.00 28.00 

 

สังกัด 30.14 10.98 100.00 0.00 28.00 28.00 
ภาค 30.40 11.14 100.00 2.00 28.00 28.00 
ประเทศ 30.45 11.60 100.00 0.00 28.00 28.00 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 66.35 21.14 100.00 12.00 68.00 92.00 
จ.นครสวรรค์ 25.55 16.38 100.00 0.00 20.00 20.00 
สพม.42/เขต 32.98 20.37 100.00 0.00 28.00 20.00 
สังกัด 26.55 16.36 100.00 0.00 24.00 20.00 
ภาค 26.44 16.05 100.00 0.00 24.00 20.00 

 ประเทศ 26.30 16.40 100.00 0.00 24.00 20.00 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 51.07 13.16 94.00 18.00 50.00 48.00 
 จ.นครสวรรค์ 31.98 9.73 94.00 6.00 30.00 30.00 

 

สพม.42/เขต 35.57 11.39 100.00 2.00 34.00 32.00 
สังกัด 32.47 9.80 98.00 2.00 32.00 30.00 
ภาค 32.28 9.25 96.00 2.00 32.00 30.00 
ประเทศ 32.28 9.81 100.00 2.00 32.00 30.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 65.53 11.80 89.00 20.50 66.00 73.00 
 จ.นครสวรรค์ 47.77 15.45 89.00 3.50 48.00 51.00 

 

สพม.42/เขต 54.20 15.31 98.00 0.00 55.50 58.50 
สังกัด 50.07 15.37 98.00 0.00 50.50 54.00 
ภาค 49.82 15.74 95.50 3.00 50.50 53.00 
ประเทศ 49.25 15.77 98.00 0.00 49.50 54.00 

สังคมศึกษา ศาสนา โรงเรียน 45.44 9.28 75.00 18.00 45.00 43.00 
และวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ 34.01 8.88 75.00 12.00 33.00 31.00 

 

สพม.42/เขต 37.38 9.61 84.00 0.00 36.00 34.00 
สังกัด 34.96 8.97 84.00 0.00 34.00 31.00 
ภาค 34.84 8.94 84.00 4.00 34.00 31.00 
ประเทศ 34.70 9.10 84.00 0.00 34.00 32.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 48.37 17.76 96.25 13.75 46.88 32.50 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค์ 27.11 13.48 96.25 5.00 22.50 18.75 
 สพม.42/เขต 32.97 16.82 100.00 3.75 27.50 22.50 

 

สังกัด 27.91 13.95 100.00 2.50 23.75 21.25 
ภาค 28.85 14.35 100.00 5.00 25.00 21.25 
ประเทศ 28.31 14.65 100.00 1.25 23.75 21.25 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 48.81 24.85 100.00 0.00 45.00 22.50 

จ.นครสวรรค์ 23.99 17.25 100.00 0.00 20.00 15.00 
สพม.42/เขต 29.33 20.35 100.00 0.00 22.50 17.50 
สังกัด 24.64 17.30 100.00 0.00 20.00 15.00 
ภาค 25.11 17.84 100.00 0.00 20.00 15.00 

 ประเทศ 24.53 17.59 100.00 0.00 20.00 15.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 44.12 16.86 91.80 13.00 41.65 31.50 
 จ.นครสวรรค์ 29.24 12.06 91.80 6.40 26.35 23.50 

 

สพม.42/เขต 32.20 13.66 96.80 1.60 28.30 25.10 
สังกัด 29.48 11.91 96.80 1.60 26.70 25.10 
ภาค 29.55 12.04 96.80 3.20 26.70 25.10 
ประเทศ 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 477 476 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 479 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 478 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 715 98.89 0 0.00 8 1.11 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 692 98.16 0 0.00 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 692 99.86 0 0.00 1 0.14 0 0.00 

รวม 3557 3532  0  25  0  

เฉลี่ยร้อยละ 100 99.30 0.00 0.70 0.00 

 
 
  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 476 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 479 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 478 99.79 0 0.00 1 0.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 713 98.62 2 0.28 8 1.11 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 683 96.88 10 1.42 12 1.70 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 691 99.71 0 0.00 2 0.29 0 0.00 

รวม 3557 3520  12  25  0  

เฉลี่ยร้อยละ 100 98.96 0.34 0.70 0.00 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 477 100.00 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 480 100.00 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 479 100.00 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 723 100.00 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 705 100.00 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 693 100.00 0 0.00 

รวม 3,557 3,557  0  

เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 0.00 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 446 93.50 19 3.98 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 447 93.13 14 2.92 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 437 91.23 21 4.38 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 685 94.74 12 1.66 26 3.60 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 678 96.17 15 2.13 12 1.70 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 666 96.10 16 2.31 11 1.59 0 0.00 

รวม 3,557 3,359  97  101  0  

เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ 94.43 2.73 2.84 0.00 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 440 92.24 25 5.24 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 430 89.58 31 6.46 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 429 89.36 29 6.05 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 671 92.81 35 4.84 17 2.35 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 646 91.63 46 6.52 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 655 94.52 26 3.75 12 1.73 0 0.00 

รวม 3,557 3,271  192  92  0  

เฉลี่ยร้อยละ 91.96 5.40 2.64 0.00 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 433 90.78 32 6.71 12 2.52 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 432 90.00 29 6.04 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 421 87.89 37 7.72 21 4.38 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 665 91.98 41 5.67 17 2.35 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 647 91.77 45 6.38 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 647 93.36 34 4.91 12 1.73 0 0.00 

รวม 3,557 3,245  218  94  0  

เฉลี่ยร้อยละ 91.23 6.13 2.64 0.00 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 317 66.46 145 30.40 15 3.14 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 327 68.13 134 27.92 19 3.96 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 338 70.56 122 25.47 19 3.97 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 470 65.01 237 32.78 16 2.21 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 450 63.83 242 34.33 13 1.84 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 484 69.84 196 28.28 13 1.88 0 0.00 

รวม 3,557 2,386  1,076  95  0  

เฉลี่ยร้อยละ 67.08 30.25 2.67 0.00 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 422 92.66 26 5.45 9 1.89 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 541 93.96 22 4.58 7 1.46 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 439 91.65 31 6.47 9 1.88 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 682 94.33 35 4.84 6 0.83 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 660 93.62 37 5.25 8 1.13 0 0.00 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 657 94.81 28 4.04 8 1.15 0 0.00 

รวม 3,557 3,331  179  47  0  

เฉลี่ยร้อยละ 93.65 5.03 1.32 0.00 

 
 
 

ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีน 
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคณุภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 312 65.41 165 34.59 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 322 67.08 158 32.92 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 296 61.80 183 38.20 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 511 70.68 212 29.32 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 383 54.33 322 45.67 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 422 60.89 271 39.11 

รวม 3,557 2,246  1,311  

เฉลี่ยร้อยละ 100 63.14 36.86 
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ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ ์
ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 477 466 97.69 11 2.31 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 467 97.21 13 2.79 
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 479 470 98.12 9 1.88 
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 723 709 98.06 14 1.94 
มัธยมศกึษาปีท่ี 5 705 695 98.58 10 1.42 
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 693 685 98.85 8 1.15 

รวม 3,557 3,492  65  

เฉลี่ยร้อยละ 100 98.17 1.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


