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 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 แผนที่ต้ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”   
 ข้อมูลอาคารสถานที ่
 สภาพชุมชุนโดยรวม 
 รายนามผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่เริ่มก่อต้ังถึงปัจจุบัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
 คณะกรรมการอ านวยการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนิเวศน์และ 

  ราชานุเคราะห์ ๑   
 คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนิเวศน์และ 

  ราชานุเคราะห์ ๑   
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์

๑”   

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
 

 
ประวัติโรงเรียน 

 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ ” เดิมต้ังอยู่ท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕ 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 
๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน ๖ ,๓๐๐ บาท เพื่อสร้าง
โรงเรียนแห่งใหม่ ในท่ีก่อตั้งปัจจุบันซึ่งเป็นท่ีดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จ านวน ๗๐ ไร่เมื่อพ.ศ. 
๒๔๗๘  แล้วพระราชทานนามว่า โรงเรียน “ราชานุเคราะห์ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ ” ต่อมาทางราชการได้เปล่ียน
นามโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ ”  มีผู้บริหารสืบต่อกันมา ๒๙ คน ได้รับการ
พิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   

 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๔ และ  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่และในปีเดียวกันนี้ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลพระราชทานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน) 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class Standard School) ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทย  
ซึ่งมีผู้อ านวยการ นางจรรยา  สุขประเสริฐ  เป็นผู้น าในการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก(รอบสาม) โดยมีนายคมสัน เป่ียมชูชาติ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา    

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๕๐๐  โรงเรียน
แรกของประเทศไทย 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
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ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนได้ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้น าโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานสากล และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีศักยภาพเป็นพลโลก ด ารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้ผู้บริหารเป็นนักวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และจัดโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ  PDCA ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใช้หลักธรรมาภิบาล  
โดยมีนายประจวบโชค สร้อยสม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๑๔ หมู่ ๖ ถนนปราสาททอง ต าบล
บ้านเลน  อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ี ๔๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพระราชวัง
บางปะอิน 

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เปิดสอนท้ังหมด  ๕๑  ห้องเรียน แยกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
๓๐  ห้องเรียน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๑  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๒,๐๒๐ คนครู /
อาจารย์๙๕ คน ลูกจ้างประจ า ๓ คน และครูอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ๑๗  คน   
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ข้อมูลจ าเพาะ 
 
 
 

 
 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” 

     (Bang Pa-in "Rachanukroh 1") 
 อักษรย่อ  ร.น.๑ 
 ที่ตั้ง   ๒๑๔  หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านเลน  อ าเภอบางปะอิน   

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๖๐ 
 โทรศัพท ์  ๐๓๕ – ๒๖๑๑๗๘ 
 โทรสาร   ๐๓๕ – ๒๖๑๑๗๘ 
 Website    http://www.racha1.ac.th 

 
 
 
   สีประจ าโรงเรียน  
 

 
 

 
 

  
 
  ตราประจ าโรงเรียน  

 
 
 
 รูปพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน ์ 
 พระราชวังบางปะอิน 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

เขียว   หมายถึง  ความสุข  สดช่ืน 
ขาวหมายถึง  ความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO_Jqj19biAhXU6nMBHVYLBjIQjRx6BAgBEAU&url=https://th.heypik.com/images/yellow-post-it-png_6JU452N.html&psig=AOvVaw1PO590q0gVKzBL92VhWVdZ&ust=1559973222084559
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO_Jqj19biAhXU6nMBHVYLBjIQjRx6BAgBEAU&url=https://th.heypik.com/images/yellow-post-it-png_6JU452N.html&psig=AOvVaw1PO590q0gVKzBL92VhWVdZ&ust=1559973222084559
http://www.racha1.ac.th/
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  ปรัชญาโรงเรียน 
 

    “ทนโต   เสฏโฐ   มนุสเสสุ” 
   ผู้ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์ 

 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกราชาวด ี
 

  ค าขวัญโรงเรียน    
 

 ต้ังใจเรียน    เพียรท าดี   
 มีวินัย    น้ าใจงาม 
 
 
 

 
 

ห้องเรียน     มัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๐ – ๑๐ – ๑๐   
      มัธยมศึกษาตอนต้น  ๗ – ๗ – ๗   
จ านวนห้องเรียน    ๕๑ ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน    ๒,๐๒๐ คน 
จ านวนครูและบุคลากร   ๙๕  คน  
จ านวนลูกจ้างประจ า    ๓ คน 

จ านวนครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว ๑๗ คน 
หลักสูตร     ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO_Jqj19biAhXU6nMBHVYLBjIQjRx6BAgBEAU&url=https://th.heypik.com/images/yellow-post-it-png_6JU452N.html&psig=AOvVaw1PO590q0gVKzBL92VhWVdZ&ust=1559973222084559
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO_Jqj19biAhXU6nMBHVYLBjIQjRx6BAgBEAU&url=https://th.heypik.com/images/yellow-post-it-png_6JU452N.html&psig=AOvVaw1PO590q0gVKzBL92VhWVdZ&ust=1559973222084559
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แผนทีท่ี่ตั้ง 

    โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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ท่ี รายการ จ านวน 

๑ อาคารเรียน ๕   หลัง 

๒ อาคารประกอบ ๖   หลัง 

๓ ห้องน้ า ๖   หลัง 

๔ หอประชุม ๒   หลัง 

๕ ห้องปฏิบัติการ ๒๐   ห้อง 

๖ ห้องสมุด ๑   ห้อง 

๗ ห้องพยาบาล ๑   ห้อง 

๘ ห้องดนตรี ๑   ห้อง 

๙ ห้องนาฏศิลป์ ๑   ห้อง 

๑๐ ห้องแนะแนว ๑   ห้อง 

๑๑ สนามฟุตบอล ๑   สนาม 

๑๒ สนามบาสเก็ตบอล ๒   สนาม 

๑๓ สนามตะกร้อ ๒   สนาม 

๑๔ สนามวอลเลย์บอล ๒   สนาม 

ข้อมูลอาคารสถานที ่
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สภาพชุมชนโดยรวม 
 
 

 

 

๑. ขนาดประชากร  :  ประมาณ   ๕๗,๕๖๗  คน 

๒. ศาสนาประจ าท้องถ่ิน  : ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม , ศาสนาคริตส์ 

๓. อาชีพของผู้ปกครอง 

   รับราชการ   ๑๐ %     

    ค้าขาย    ๓๕  % 

   เกษตรกรรม   ๒๕  %  

 รับจ้างท่ัวไปและอื่น ๆ  ๓๐ % 

๔. ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ :  ระดับปานกลาง 

๕. รายได้ต่อหัว  ต่อปีประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 

๔. สภาพสังคม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รับจ้าง และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง  รายได้ ๙,๐๐๐  และให้ความร่วมมือในการบริหาร จัดการด้านการศึกษาใน
ระดับดี 

 

สถานที่ส าคัญในเขตอ าเภอบางปะอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  มีดังนี้ 
 พระราชวังบางปะอิน 
 วัดนิเวศน์ธรรมประวัต ิ
 วัดชุมพลนิกายาราม 
 ห้องสมุดชุมชนสถานีรถไฟบางปะอิน 
 วัดก าแพง 
 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
 ท่ีว่าการอ าเภอบางปะอิน 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเลน 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 ห้องสมุดประชาชน 
 โรงพยาบาลบางปะอิน 
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รายนามผู้บริหาร 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

พุทธศักราช  ๒๔๕๔  จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 

ล าดับที่ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑. ขุนประจิดรุณเภท  (เพี้ยนขะฤกษ์) ๒๔๕๔ - ๒๔๖๐ 

๒. นายข า   ธรรมศิริ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ 

๓. ขุนศรีสถิตศึกษากร (ปลั่ง  ศรีสถิต) ๒๔๖๕ - ๒๔๖๕ 

๔. นายสวัสด์ิ   พรรณทรัพย์ ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑ 

๕. นายเพิ่ม   เนตรงาม ๒๔๗๑ - ๒๔๗๓ 

๖. พลโทพลพัฒน์   สุวรรณชฎ(สังวาลย์  สุวรรณชฎ) ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔ 
๗. นายทองหล่อ   สาทรประภา ๒๔๗๔ - ๒๔๗๔ 

๘. นายรัตน์   อรุณ (รัตน์   จีนจ)ู ๒๔๗๔ - ๒๔๘๒ 
๙. นายวรากร   กัณตามระ ๒๔๘๒ - ๒๔๘๖ 
๑๐. นายบุญอวบ   บูรณะบุตร ๒๔๘๖ - ๒๔๙๕ 
๑๑. นายฟื้น   โรจนเสถียร ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗ 
๑๒. นายเลื่อน   วุฑณยากร ๒๔๙๗ - ๒๕๐๓ 
๑๓. นายส าราญ   วงศ์ทองค า ๒๕๐๓ - ๒๕๑๙ 
๑๔. นายสังเวียน   ฉ่ าเฉลิม ๒๕๑๙ - ๒๕๒๕ 
๑๕. นายประจวบ   สมุทร ๒๕๒๕ - ๒๕๓๐ 
๑๖. นายจักกฤษณ์   ธีระอรรถ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ 
๑๗. นายสุวัฒน์   ปานมุข ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ 
๑๘. นายปลด   โพธิสวัสด์ิ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ 
๑๙. นายพิสิษฐ์   ร่ืนกวี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 
๒๐. นางสาวกาญจนา   สอนง่าย ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 
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ล าดับที่ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๒๑. นายประสิทธิ์   พ่วงภักดี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ 
๒๒. นายสมพิศ   ศุภพงษ์ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๕ 
๒๓. นายอ านวย   เอกฐิน ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ 
๒๔. นางสาวประเสริฐ   อยู่นาน ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 
๒๕. นางธนาลัย   ลิมปรัตนสีรี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 
๒๖. นางจรรยา   สุขประเสริฐ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 
๒๗. นายคมสัน   เปี่ยมชูชาติ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
๒๘. นายสุวิชช์ชัย   อังกูรสุรชัย ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
๒๙. นายประจวบโชค   สร้อยสม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 

ท่ี ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายประสิทธิ์   พ่วงภักดี ประธานกรรมการ 

๒. นายพลายวัน   จิตรีชาติ ผู้แทนผู้ปกครอง 

๓. นางสุกัญญา   ห่อประทุม ผู้แทนองค์กรชุมชน 

๔. นายมนตรี   ยมนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕. พระครูวิชาญธรรมโชติ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

๖. พระครูใบฎีกาจักรพงษ์   อภิชาโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

๗. นางสมพร   ก้อนทอง ผู้แทนศิษย์เก่า 

๘. นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายทรงชัย   ลิมปพฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางจรรยา   สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายคมสัน   เปี่ยมชูชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายวีระเด่น   จิตรีญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางสาวบุญเรียม   พรรณหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางเอมอร   สมสืบ ผู้แทนครู 

๑๕. นายประจวบโชค  สร้อยสม กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการอ านวยการ 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนิเวศน์ฯ  

และ ราชานุเคราะห์ ๑ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายยุทธนา   ก้อนทอง นายกสมาคม 
๒. นายรัตนะ   พันธุ์สวัสด์ิ อุปนายกคนที่ ๑ 
๓. นางสาวบุญเรียม   พรรณหาญ อุปนายกคนที่ ๒ 
๔. นายสมทรง   ลีวัฒนะ กรรมการสมาคมฯ 
๕. นายวิชัย   ไวยทิ กรรมการสมาคมฯ 
๖. นายส าราญ   ธรรมสุนทรา กรรมการสมาคมฯ 
๗. นายวันชัย   ภาคอินทรีย ์ กรรมการสมาคมฯ 
๘. นายประมวล   พงษ์หาญ กรรมการสมาคมฯ 
๙. นายพีรพัจน์   หวังวีระ กรรมการสมาคมฯ 
๑๐. น.ท. สมประสงค์   รุจิศาสตร์ กรรมการสมาคมฯ 
๑๑. น.ต. พิสิษฐ์   ก้อนทอง กรรมการสมาคมฯ 
๑๒. นายวรชันท์   หลักกรด กรรมการสมาคมฯ 
๑๓. นายไพบูลย์   รุจิพุฒ ิ กรรมการสมาคมฯ 
๑๔. นายอาทิตย์   ภาคอินทรีย ์ กรรมการสมาคมฯ 
๑๕. นายอภิโชติ   ผลภาวร กรรมการสมาคมฯ 
๑๖. นายเสกสรร   จันทร์เพ็ง กรรมการสมาคมฯ 
๑๗. นางกุลวณิชย์   แก้วสถิต กรรมการสมาคมฯ 
๑๘. นายสุวิชช์ชัย   อังกูลสุรชัย กรรมการสมาคมฯ 
๑๙. นางวิไลพร   เนื่องค ามา กรรมการสมาคมฯ 
๒๐. นางนงพะงา   อิสสะอาด กรรมการสมาคมฯและเหรัญญิก 
๒๑. นางศิณีนาถ   ยมนา กรรมการสมาคมฯและผู้ช่วยเหรัญญิก 
๒๒. นางรัตติกาล   พันธุ์กระวี กรรมการสมาคมฯและเลขานุการ 
๒๓. นางสุกัญญา   ห่อประทุม กรรมการสมาคมฯและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนิเวศน์ฯ  

และ ราชานุเคราะห์ ๑ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๒. นายประสิทธิ์   พ่วงภักดี รองประธานกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๓. นายส ารวม   ไวยโอรส กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๔. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง  กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๕. นายเสรี   จิตต์โสภา กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๖. นายสุโชติ   สิริยานนท์ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๗. นายณรงค์   เล็กประเสริฐ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๘. นายประเสริฐ   นาคพิคาม กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๙. นายสิมนึก   แสนสมบูรณ์สุข กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 

๑๐. นายวันชัย   จุฑานพรัตน์ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๑. นายมนตรี   ยมนา กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๒. นายมนัส   สมบัติศิริ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๓. นายสมศักดิ์   หาญตระกูล กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๔. พ.อ.อ. สมศักดิ์   ลายเมฆ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๕. นายธนศักดิ์ศิริ   โตไพบูลย์ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๖. นายฉัตรชัย   ปัญธิเดช กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๗. นางสาวจุรีรัตน์   ธัยมาตร กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๘. นายภิญโญ   โมกขมรรคกุล กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๑๙. นางละเมียด   จันทร์บุปผา กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๒๐. นางสาวสุเมธา   ทองเสริมสุข กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
๒๑. นายอัมพล   นัยศิริ กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
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สมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง นายกสมาคมฯ 

๒. นายประจวบโชค   สร้อยสม อุปนายก 

๓. นายสุรชัย   ตรีไพบูลย์ เลขาธิการ 

๔. นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง  เหรัญญิก 
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ส่วนที่ 2 
สภาพการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารงาน 

 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
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 สภาพการบริหารและการจัดการ 

ตามโครงสร้างการบริหาร 
 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

เทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาเต็มศักยภาพนักเรียน เครือข่ายชุมชนร่วมสืบสาน  

ก้าวสู่มาตรฐานสากล  พร้อมท้ังเป็นพลโลก 

 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

๑. ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  

๒. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีและส่ือสารได้ ๒ ประเภท 

๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน ร่วมจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

 
                          อัตลกัษณ ์( IDENTITY) 
 

ความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ าจิตอาสา 

 

 
เอกลักษณ ์

 
 

 “ลูกราชา สง่างาม มีศักด์ิศรี ใต้ร่มพระบารมีองค์อานันท์” 
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เปูาประสงค์ (Corporate  Objectives) 

 
ด้านนักเรียน 

๑. นักเรียนเป็นคนดี มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี มีทักษะและความสามารถ  

ด้านภาษา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีจิตสาธารณะ มีส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 
ด้านครู 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 
ด้านโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนของสังคมเพิ่มมากขึ้น 

 ๓ . ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยเทียบเคียงคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น 

 
ด้านชุมชน 

๑. ชุมชนเช่ือมั่น ศรัทธาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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กลยุทธ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
๑. มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 ๒. ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

  ๔. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองในการส่ือสาร  ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้กับผู้เรียน 
 ๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งเป็นท่ียอมรับและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง
บริการเป็นเลิศทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๖. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. 
(OBECQA) 

๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะวิชาชีพ  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

๘.  ระดมสรรพก าลัง  สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาท่ีเข้มแข็ง  ซึ่งเกิดจากพลังของการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  องค์กร  ประชาคม  ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์  ผู้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  และร่วมพัฒนาโรงเรียน 
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๑. งานระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒. งานประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา 
๓. งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๖. งานประชาสัมพันธ์ 
๗. งานประสานราชการ 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานกิจการนักเรียน 
  ๙.๑งานป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด  เอดส์ 
  ๙.๒ งานส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพและโภชนาการ 
  ๙.๓งานประชาธิปไตยและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๙.๔งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๙.๕งานระเบียบวินัยและส่งเสริมพัฒนาความ 
ประพฤติ/สารวัตรนักเรียน 
  ๙.๖ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ๙.๗ งานเวรรักษาการณ์ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

       

 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑. กลุ่มงานวางแผนงานด้านวิชาการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
๓. งานวัดผล  ประเมินผล  และทะเบียน
นักเรียน 
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และห้องสมุด 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗. งานแนะแนว 
๘. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
๙. งานเครือข่ายทางการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
การศึกษา 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒. งานรับนักเรียน 
 
 

๑. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง  สรรหา 
และบรรจุแต่งต้ัง  ย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. งานวินัยและการลงโทษ 
๔. งานจัดท าทะเบียนประวัติและ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานยกย่อง ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
๖. งานธุรการ/งานสารบรรณ 
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าราชา – นิเวศและ 
งานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 
 
 
 

ผู้ปกครองเครือข่าย         

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เก่าวัดนิเวศน์และราชานุเคราะห์ ๑ 

๑. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
๒. งานตรวจสอบ  ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 
๓. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มงานการเงิน 
๖. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
๗. งานยานพาหนะ 
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หลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนบุคลากร 

(คน) 
คณิตศาสตร์ นางสยุมพร   นาคจรูญ ๑๑ 

วิทยาศาสตร์ นางกษิรา   ละออ ๑๖ 

ภาษาไทย นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย ๙ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม นางอารีวรรณ   แน่ประโคน ๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด ๑๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นางชญาภา   ค าแหงฤทธิ์ ๑๔ 

ศิลปะ นางสาวสมาพร   สมสืบ ๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมัคร    น้อยสกุล ๖ 

สนับสนุนการสอน นางนงพงา    อิสสอาด ๕ 
รวม ๙๕ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนคาบและจ านวนบุคลากร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต    เวลารียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  

ท 21101 ภาษาไทย  1.5 60  ท 1102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค 21101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค 1102 คณิตศาสตร์  1.5 60  
ว 21101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว 1103 วิทยาศาสตร์  1.5 60  
ว 21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 1104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ   1.5 60 ส 1103 สังคมศึกษาฯ 1.5 60  
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  ส 1104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  
พ 21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ 1103 สุขศึกษา 0.5 20  
พ 21102 พลศึกษา  0.5 20  พ 1104 พลศึกษา  0.5 20  
ศ 21101 ศิลปะ  1.0 40  ศ 1102 ศิลปะ  1.0 40  
ง 21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 1102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60  อ 1102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60  

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100  รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 120  
ส 20231 
. 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส ๒0231 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
ส ๒0202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 

อ 20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1 

0.5 20  อ 20202 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 2 

0.5 20  

จ 20201 
ญ 20201 

ภาษาจีน 1 /  
ภาษาญี่ปุ่น 1 

0.5 20 จ 20202
ญ ๒0202 

ภาษาจีน 2 / 
ภาษาญี่ปุ่น 2 

0.5 20  

ว 20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0.5 20  ว 20242 การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0.5 20  

ค 20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(1/2-3) 

0.5 20 ค 20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(1/2-3) 

0.5 20 

วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 600 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,220 ชม. 

 

๒. โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  

ท 22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 2102 ภาษาไทย  1.5 60  
ค 22101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค 2102 คณิตศาสตร์  1.5 60  
ว 22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว 2103 วิทยาศาสตร์  1.5 60  
ว 22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 22103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60  
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  
พ 22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ 22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ 22102 พลศึกษา  0.5 20  พ 22102 พลศึกษา  0.5 20  
ศ 22101 ศิลปะ 1.0 40  ศ 22102 ศิลปะ  1.0 40  
ง 22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60  อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140  รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140  
I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40  I 20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

อ 20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3 

0.5 20  อ 20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 4 

0.5 20  

ส 20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
จ 20203 

ญ 20203 

ภาษาจีน 3 /   

ภาษาญี่ปุ่น 3 

0.5 20  จ 20204 

ญ 20204 

ภาษาจีน 4 / 

ภาษาญี่ปุ่น 4 

0.5 20  

ว 20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก 0.5 20  ว 20244 การพัฒนาเว็บไซต์ 0.5 20  
วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  80 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
   IS 3 การน าองค์ความรู้ไปใช้     

           บริการสงัคม (บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 
* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  15 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  

ท 23101 ภาษาไทย  1.5 60  ท 23102 ภาษาไทย  1.5 60  
ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค 23102 คณิตศาสตร์  1.5 60  
ว 23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว 23103 วิทยาศาสตร์  1.5 60  
ว 23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 23103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60  
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20  
พ 23101 สุขศึกษา  0.5 20  พ 23103 สุขศึกษา  0.5 20  
พ 23102 พลศึกษา  0.5 20  พ 23104 พลศึกษา  0.5 20  
ศ 23101 ศิลปะ  1.0 40  ศ 23102 ศิลปะ  1.0 40  
ง 23101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 23102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 23101   ภาษาอังกฤษ  1.5 60  อ 23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60  

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140  รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140  
อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร 5 
0.5 20 อ 20206 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร 6 
0.5 20  

ว 20245 โครงงานคอมพิวเตอร์ 0.5 20  ว 20246 การออกแบบและการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

0.5 20  

จ 20205 
ญ 20205 

ภาษาจีน 5 /   
ภาษาญี่ปุ่น 5 

0.5 20  จ 20206 
ญ 20206 

ภาษาจีน 6 /   
ภาษาญี่ปุ่น 6 

0.5 20  

ส 20201 
ว 20215 

เศรษฐกิจพอเพียง /
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  

1.0 40 ส 20201 
ว 20215 

เศรษฐกิจพอเพียง /
เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม  

1.0 40 

ส 20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม.   60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๔ 
 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต    เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 (40  
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  
ส 31102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20  ส 31104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20  
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 31101   ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 420  รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 420  
ว 30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60  ว 30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60  
ว 30221 เคมี 1 1.5 60  ว 30222 เคมี 2 1.5 60  
ว 30241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว 30242 ชีววิทยา 2 1.5 60  
ว 31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0 40 ว 31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

2 
1.0 40 

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ค 30201 คณิตศาสตร ์1 1.5 60  ค 30202 คณิตศาสตร ์2 1.5 60  
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์1 0.5 20  ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์

2 
0.5 20  

อ 30211 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40  อ 30212 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40  
จ 30201 ภาษาจีน 1  1.0 40  จ 30202 ภาษาจีน 2  1.0 40  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ช.ม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ช.ม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 
 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,520 ชม. 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๕ 
 

 
 

แผนการเรียนคณิต – ภาษา 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40  

ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40  
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 31101    ภาษาอังกฤษ   1.0 40  อ 31102  ภาษาอังกฤษ   1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 3 60 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 3 60 
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40  ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40  
ค 30201 คณิตศาสตร ์1 1.5 60  ค 30202 คณิตศาสตร ์2 1.5 60  
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40  ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40  
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์1 0.5 20  ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์

2 
0.5 20  

ส 30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 30232  หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
อ 30211 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40  อ 30212 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40  
ต 30201 ภาษาเกาหลี 1  1.0 40  ต 30202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40  
ต 30207 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 1 1.0 40 ต 30208 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 2 1.0 40 
ต 30211 ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน 1 1.0 40 ต 30212 ภาษาเกาหลีอ่าน-

เขียน2 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,400 ชม. 

 

 

 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๖ 
 

 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุุน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2   1.0 40  
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20  

ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40  ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40  
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40  ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40  
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
ศ 30231 ดนตรีสากล 1 1.0 40  ท 30205 การอ่านและพิจารณา

วรรณกรรม 
1.0 40  

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์1 0.5 20  ว 30287 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 2 
0.5 20  

ญ 30201 ภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 40  ญ 30202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 40  
ญ 30207 ญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1 1.0 40 ญ 30208 ญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
ญ 30209 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 1.0 40 ญ 30210 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

2 
1.0 40 

ญ 30215 ญี่ปุ่นฟัง-พูด 1 1.0 40 ญ 30216 ญี่ปุ่นฟัง-พูด 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๗ 
 

 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  1.0 40  ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 40  
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40  ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40  
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40  ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40  
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
ศ 30221 ดนตรีไทย 1  1.0 40 ท 30205 การอ่านและพิจารณา

วรรณกรรม 
1.0 40 

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20  ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2 
0.5 20  

จ 30201 ภาษาจีน 1 1.0 40  จ 30202 ภาษาจีน 2 1.0 40  
จ 30207 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 40 จ 30208 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 40 
จ 30209 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 1.0 40 จ 30210 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 1.0 40 
จ 30211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน1 1.0 40 จ 30212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

2 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๘ 
 

 
 

แผนการเรียนทั่วไป 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต    เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 
31102 

ภาษาไทย  1.0 40  

ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 
31102 

คณิตศาสตร์  1.0 40  

ว 31101 วิทยาศาสตร์  1.0 40  ว 
31102 

วิทยาศาสตร์  1.0 40  

ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 
31103 

สังคมศึกษาฯ  1.0 40  

ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 
31104 

ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ 31101 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  

0.5 20  พ 
31102 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  

0.5 20  

ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 
31102 

ศิลปะ  0.5 20  

ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 
31102 

การงานอาชีพฯ  0.5 20  

อ 31101    ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 
31102 

ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
ศ 30217   ออกแบบ 1  1.0 40  ศ 

30218 
  ออกแบบ 2 1.0 40  

ส 30231  หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 
30232  

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 
31282 

วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว 30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์1 0.5 20  ว 
30287 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2 

0.5 20  

เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา 

 5.0 200  เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ /  พลศึกษา 

 5.0 200  

จ 30201 ภาษาจีน 1  1.0 40  จ 
30202 

ภาษาจีน 2  1.0 40  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๒๙ 
 

 
 

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  1.0  40  
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
ส 32102 ประวัติศาสตร ์3 0.5 20  ส 32104 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20  
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 32101    ภาษาอังกฤษ    1.0 40  อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460  รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460  
ว 30203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60  ว 30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60  
ว 30223 เคมี 3 1.5 60  ว 30224 เคมี 4 1.5 60  
ว 30243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว 30244 ชีววิทยา 4 1.5 60  
ว 32263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  3 1.0 40 ว 32264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ4 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ค 30203 คณิตศาสตร ์3 1.5 60  ค 30204 คณิตศาสตร ์4 1.5 60  
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส 30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20  ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
0.5 20  

อ 30213 อังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 40  อ 30214 อังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 40  
จ 30203 ภาษาจีน 3 1.0 40  จ 30204 ภาษาจีน 4 1.0 40  
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ 

สร้างองค์ความรู้(IS1) 
1.0 40  I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20   กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

    การน าองค์ความรู้ไปใช้     
    บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,600 ชม. 
 

 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๐ 
 

 
 

แผนการเรียนคณิต – ภาษา 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   1.0 40  
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 32101     ภาษาอังกฤษ     1.0 40  อ 32102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0  400  รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 400  
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40  ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40  
ค 30203 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค 30204 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60  
ส 30233  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส 30234  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20  ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
0.5 20  

ง 30277 งานบัญชีกิจการจ าหน่าย
สินค้า  

1.0 40 ง 30278 งานบัญชีกิจการบริการ 1.0 40 

อ 30213 อังกฤษฟัง – พูด 3 1.0 40  อ 30214 อังกฤษฟัง – พูด 4 1.0 40  
ต 30203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40 ต 30204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ต 30209 ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี1 
1.0 40 ต 30210  ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี2 
1.0 40 

ต 30213 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 3 1.0 40 ต 30214 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 4 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู ้(IS1) 
1.0 40 I  30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 IS 3กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

   การน าองค์ความรู้ไปใช้     
       บริการสงัคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,480 ชม. 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๑ 
 

 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุุน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0  2 80 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  1.0 40  
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40  ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40  
ส 30233  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส 30234  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  
ง 30275 งานระเบียนการเงิน 1 1.0 40 ง 30276 งานระเบียนการเงิน 2 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20  ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
0.5 20  

ญ 30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 1.0 40 ญ 30204 ภาษาญี่ปุ่น 4 1.0 40 
ญ 30211 ญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1 1.0 40  ญ 30212 ญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40  
ญ 30213 ญี่ปุ่นท่องเที่ยว 1 1.0 40 ญ 30214 ญี่ปุ่นท่องเที่ยว 2 1.0 40 
ญ 30217 ญี่ปุ่นรอบรู้ 1 1.0 40 ญ 30218 ญี่ปุ่นรอบรู้ 2 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู(้IS1) 
1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

      การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
 

 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๒ 
 

 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0  2 80 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2  1.0 40  
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40  ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40  
ส 30233  หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20  ส 30234  หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20  
ง 30244 งานระเบียนการเงิน 1 1.0 40 ง 30245 งานระเบียนการเงิน 2 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20  ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
0.5 20  

จ 30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ 30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
จ 30213 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 1.0 40 จ 30214 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ 30215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1  1.0 40 จ 30216 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

2  
1.0 40 

จ 30217 หลักภาษาจีน 1  1.0 40 จ 30218 หลักภาษาจีน 2 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

      การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๓ 
 

 
 

แผนการเรียนทั่วไป 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 2 80 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1    1.0 40  ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2  1.0 40  
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 32101    ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 32102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5  340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  
พ 30228  เซปักตะกร้อ 1 1.0 40  พ 30229  เซปักตะกร้อ 2 1.0 40  
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20  ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
0.5 20  

ส 30233  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  ส 30234  หน้าที่พลเมือง 0.5 20  
เลือกตามความถนัด / สนใจ 

การงาน ฯ / พลศึกษา 
  5.0 200  เลือกตามความถนัด / สนใจ 

           การงาน ฯ / พลศึกษา 
  5.0 200 

I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู(้IS1) 

1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ (IS2) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

      การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
 

 

 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๔ 
 

 
 

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5  260  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1  
1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

2 
1.0 40 

ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  ส 33102 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 33101   ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 400  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5  380  
ว 30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60  ว 30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60  
ว 30225 เคมี 5 1.5 60  ว 30226 เคมี 6 1.5 60  
ว 30245 ชีววิทยา 5 1.5 60  ว 30246 ชีววิทยา 6 1.5 60  
ว 33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

5 
1.0 40 ว 33266 โลก ดาราศาสตร์และ

อวกาศ6 
1.0 40 

ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมูล 0.5 20 
ค 30205 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค 30206 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60  
อ 30215 อังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 40  อ 30216 อังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 40  
จ 30205 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ 30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 720 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,420 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๕ 
 

 
 

แผนการเรียนคณิต – ภาษา 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม         หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 33101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ1 
1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

2 
1.0 40  

ส 33101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40  ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 33102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360  
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40  ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40  
ท 30208  วรรณคดีมรดก 1.0 40 ท 30209 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 
ค 30205 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค 30206 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60  
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40  ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40  
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมูล 0.5 20 
อ 30215 อังกฤษฟัง – พูด 5 1.0 40  อ 30216 อังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 40  
ต 30205 ภาษาเกาหลี 5 1.0 40 ต 30206 ภาษาเกาหลี  6 1.0 40 
ต 30215 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 

ท่องเทียว 1 
1.0 40 จ 30216 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 

ท่องเทียว 2 
1.0 40 

ต 30217 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 5 1.0 40 ต 30218 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต  700  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,380 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๖ 
 

 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุุน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต   เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 2 60 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40  
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1  1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 1.0 40  
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320  
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40  ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40  
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชน 

ควรรู ้
1.0 40  ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40  

พ 30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ 30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 

ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมูล 0.5 20 
ส 30203 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส 30204 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
ญ 
30205 

ภาษาญี่ปุ่น 5 1.0 40  ญ 
30206 

ภาษาญี่ปุ่น 6 1.0 40  

ญ 
30221 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร1 1.0 40  ญ 
30222 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2  1.0 40  

ญ 
30223 

ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 3 1.0 40 ญ 
30224 

ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

ญ 
30225 

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 40 ญ 
30226 

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,300 ชม. 
 
 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๗ 
 

 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต    เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 2 60 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40  
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1   1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

2 
1.0 40  

ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320  
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40  ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40  
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชน 

ควรรู ้
1.0 40  ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40  

พ 30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ 30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมูล 0.5 20 
ส 30203 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส 30204 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
จ 30205 ภาษาจีน 5 1.0 40  จ 30206 ภาษาจีน 6 1.0 40  
จ 30219 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

1 
1.0 40 จ 30220 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 1.0 40 

จ 30221 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
1 

1.0 40  จ 30222 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40  

จ 30223 ภาษาจีนรอบรู้ 1 1.0 40 จ 30224 ภาษาจีนรอบรู้ 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,300 ชม. 

 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๓๘ 
 

 
 

แผนการเรียนทั่วไป 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 

รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 6.5 2 60 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40  
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40  ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40  
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1   
1.0 40  ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

2 
1.0 40  

ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40  
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20  
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20  ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20  
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20  ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20  
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40  

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320  รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300  
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมูล 0.5 20 
พ 30233 เพศศึกษารอบด้าน 1 1.0 40  พ 30234 เพศศึกษารอบด้าน 2 1.0 40 
พ 30213 ฟุตซอล 1 1.0 40 พ 30214 ฟุตซอล 2 1.0 40 

เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา 

  5.0 200  เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา  

  5.0 200  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,260 ชม. 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

 
ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๑ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล(รัชกาลท่ี ๘) 

๑ ห้องสมุดชุมชนสถานีรถไฟ 

๒ ห้องอินเทอร์เนต ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
๓ ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม ๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา 
๔ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม ๔ สวนหินวัดนิเวศน์ธรรมประวัต ิ
๕ ห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม ๕ พระราชวังบางปะอิน 
๖ ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ๖ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวนวนคร ปทุมธานี 
๗ ป้ายนิเทศ ๗ พระราชวังพระนครคีรี    จังหวัดเพชรบุร ี
๘ สวนวิทยาศาสตร์ ๘ วัดชุมพลนิกายาราม 
๙ สวนสมุนไพร ๙ วัดก าแพง 
๑๐ สวนกาญจนาภิเษก ๑๐ อุทยานประวิศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา 
๑๑ สวนไม้ไทย ๑๑ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
๑๒ สวนวรรณคดี ๑๒ ท่ีว่าการอ าเภอบางปะอิน 
๑๓ เรือนเพาะช า ๑๓ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเลน 
๑๔ สวนพฤกษศาสตร์ ๑๔ วัดส าคัญ ๆ ในจังหวัดอยุธยา 
๑๕ กังหันชัยพัฒนา ๑๕ โรงพยาบาล 
๑๖ เสาธงโรงเรียน ๑๖ พระบรมมหาราชวัง 
๑๗ สนามฟุตบอล ๑๗ ห้องสมุดประชาชน 
๑๘ สระน้ าหน้าโรงเรียน ๑๘ พิพิธภัณฑสถานเจ้าสามพระยา 
๑๙ ห้องดาราศาสตร์ ๑๙ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 
๒๐ ห้องจริยธรรม ๒๐ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
๒๑ ห้องส่ือ  IT ๒๑ เซเว่นอีเลฟเวน 
๒๒ หอประชุมโรงเรียน (หลังเก่า) ๒๒ ห้างโลตัส 
๒๓ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๒๓ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
๒๔ ลานธรรมหลังป้อมยาม   

๒๕ สนามวอลเลย์บอล   

๒๖ สนามบาสเกตบอล   

 
 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๔๐ 
 

 
ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๒๗ สนามตะกร้อ   

๒๘ สนามเปตอง   

๒๙ พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   

๓๐ มุมวิชาการ   

๓๑ ห้องปฏิบัติการอาหาร   

๓๒ ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์   

๓๓ ห้องตัดเย็บเส้ือผ้า   

๓๔ สวนไม้งานประดิษฐ์ดอกไม้สด   

๓๕ ห้องภาษาไทย   

๓๖ ห้องศิลปะ   

๓๗ ห้องพยาบาล   

๓๘ ร้านสวัสดิการโรงเรียน   
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ชั้น
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ปีท

ี่ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฏ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจิ

กา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

1 389 4 61 75 123 94 0 114 142 99 90 0 
2 405 7 44 118 102 138 0 153 63 100 67 0 
3 412 6 83 74 71 113 0 84 90 99 99 0 
4 263 6 56 83 113 117 0 85 67 114 61 0 
5 251 5 61 83 97 118 0 112 99 153 52 0 
6 271 4 52 72 118 104 0 73 100 84 61 0 

รวม 1991 32 357 505 624 684 0 621 561 649 430 0 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ม.1
10%

ม. 2
10% ม.3

10%
ม.4
7%ม.5

6%
ม.6
7%    

รวม
50%

สรุปสถิ ติการใช้ห้องพยาบาล
  ปีการศึกษา 2561  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 3 4 5 6 รวม

สถิติการใช้ห้องพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑. ข้อมูลรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปี ๒๕๖๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  

๑๒,๓๐๑,๔๕๐

๑๕,๖๗๖,๕๘๕
๑๓,๒๐๓,๔๐๕

๑๕,๑๐๙,๖๕๒

๑๑,๙๔๔,๐๔๙

๑๕,๘๐๗,๙๘๓

เงินอุดหนุ่น เงินรายได้

2559 2560 2561

๖,๑๖๙,๑๕๐
๒,๖๕๗,๕๙๐

๔,๑๔๗,๒๒๐
๒,๖๙๗,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๓๖๘,๐๐๐
๔๗๐,๐๐๐

๒๕๕,๐๐๐
๓๙๑,๐๐๐

๒,๖๑๐,๑๐๐
๕,๒๑๕,๐๐๐

๓,๗๑๘,๒๖๐
๒,๔๔๒,๔๗๕

๑,๘๙๒,๑๙๓
๑,๙๖๕,๓๐๒

๗๐,๐๐๐
๔๗,๐๓๔

๓๔๘,๕๖๘
๔๑๔,๓๕๑

๒๑๑,๐๕๓
๓๐๔,๑๕๙

๒,๐๔๘,๒๒๗
๓,๑๙๑,๔๔๙

กลุ่มบริหาร… 
กลุ่มบริหารบคุคล
กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหาร… 
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

ศิลปะ
สุขศึกษาและ… 
สังคมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ

งบประมาณ
ท่ีใช้

งบประมาณ
ท่ีจัดสรร
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ส่วนที่ ๓ 
เกียรติประวัติโรงเรียน 

 

 เกียรติประวัติโรงเรียนและผลงานดีเด่น   
      ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

      สถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางปะอิน 

“ราชานุเคราะห์ ๑” 
- เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย ประจ าปี 2561 
- ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 10 อันดับแรก ( TOP TEN  
AWARDS) เป็นอันดับท่ี 7 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 ณ 30  มกราคม 
2561 
- ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับท่ี 2 ระเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปี
การศึกษา 2560 ณ 30 มกราคม 2561 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

      ผู้บริหาร 
1 นายประจวบโชค  

สร้อยสม 
- ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ท่ีมีความเสียสละเพื่อการมัธยมศึกษาไทย วันท่ี 
14 มีนาคม 2561 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 
- ได้รับโล่กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดีเด่น ปี 2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561 สมาคมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
- ได้รับเกียรติบัตรเ ป็นผู้บริหารดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2561 เนื่องในวันครูวันท่ี 16 มกราคม 2562 ศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้น าการเปล่ียนผ่านการศึกษาสู่
ยุคปัญญาประดิษฐ์ ” ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทาง
การศึกษา 2019 (DigitalFor  Education Forum 2019) วันท่ี 25 
มกราคม 2562 สภาครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย สมาคม
คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
- ได้รับโล่อุปนายกผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2562 วันท่ี 7 
มีนาคม 2562 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

- สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

- สมาคมคณะกรรม 
การสถานศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐานแห่งประเทศไทย 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 
- ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
- สมาคมคณะกรรม 
การสถานข้ันพ้ืนฐานแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
- สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

 

เกียรติประวัติโรงเรียน 
ผลงานดีเด่นในรอบปี๒๕๖๑ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

      ครูและบุคลากร 
1 นางสาวอาภรณ์    

สายจันดี 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันม .ต้น การแข่งขันครุวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2 นายศักรินทร์   
วงษ์แหยม 

- ได้รับเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันม .ปลาย การแข่งขันครุวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 
- ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

3 นางสาวนัฏฐาภรณ์   
ใหญ่ยอด 

- ได้รับเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันม .ต้น การแข่งขันครุวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

4 นางส าเนาว์   
ศรีอรุณ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับ
จังหวัดจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประ 
กวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

5 นางสาวสุวรรณา   
สุดปรึก 

- ได้รับเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันม .ปลาย การแข่งขันครุวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 
- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

6 นางสุดาพร   
ยิ้มสิน 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

7 นางสาวพิชามญช์ุ  
กุศล 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

8 นางสาวอริยา  
กันทะวงค์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๔๗ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

9 นางสุดาพร   
ยิ้มสิน 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10 นางสาวนัฐพร   
ภูวงษ ์

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริกผักสด ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

11 นางสาวญดา  
แก้วพาณิชย์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริกผักสด ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

12 นางสาวอาทิตญา  
นาคกล่ัน 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

13 นายภาณุพันธ์  
จันทร์หอม 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

14 นายณัฐวัฒน์  
จันทร์พิภพ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

15 นายปล้ืม  ปรีชา - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

16 นายศุภมงคล  
อินทร์สนอง 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว ระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561  
ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

17 นางกัญญชัญญ์  
เหมือนเตย 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

18 นางสาวสมาพร   
สมสืบ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม 7หย่อง 
ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวจะเข้ 
ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว ระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
 
-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

19 นางสาวจุฑามาส  
จันทร์มณี 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

20 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  
แทนลาน 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

21 นางสาวสกุลทิพย์  
ชูพงษ์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

22 นางสาวพิมพ์สุภา  
ทรัพย์อยู่ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

23 นางสาวลัดดา   
สุขกุดี 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

24 นางกันต์ฤทัย   
พึ่งสมศักดิ ์
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม .4 - ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม  
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๐ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

25 นายเกษม  
เมาลิทอง 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ( Wind  Ensemble) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

26 นางสาวศิริวรรณ   
โอริส 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาญี่ปุ่น ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

27 นางธนิดา   
สิลุจจยานนท์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

28 นายวิทิต   
บัวประเสริฐ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับช้ัน ม.1-ม.3  การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๑ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

29 นางเจียมจิตร   
บัวประเสริฐ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

30 นางสาวจุฑาทิพ   
ดีละม้าย 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม .1-ม .3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

31 นางสาวอุมาพร  
ขาวแขก 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม .1-ม .3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

32 นางสาวศิรินภา   
มุลาลินน์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

33 นายภูวดล  ส าลี - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม .1 - ม.3การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

34 นายเสกสรรค์  
สุขมา 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม .4-ม.6การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

35 นางสาวประดับภรณ์   
กันหาจันทร์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 25– 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

36 นายเทิดศักดิ์  
เปาลิวัฒน์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ค) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

37 นางสาววิชญาพร   
อุ่นมี 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ค) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

38 นางราตรี  บัวงาม - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ค) ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

39 นางสาวกัญญา   
อินทร์กอง 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

4๐ นายภาณุพันธ์   
จันทร์หอม 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง  
Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๓ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

4๑ นางชญาภา   
ค าแหงฤทธิ์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

42 นางสาวนุชาภา   
ส่งสวัสด์ิ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27  ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันละคร
ส้ันภาษาจีน ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

43 นางณัษฐพร ฮีมวาต์ - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง  
Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 
25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๔ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

44 นางพรรณี เกตุถาวร 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

45 นางสาวมัณฑนา   
สถิตวิบูรณ์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม  2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

46 นายรณกร  ไข่นาค - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ ต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

47 นายสมพร อมรเวช 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ ต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ ต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

48 นางสาวพิมพ์ธาดา  
จ านงค์บุญรัตน์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ นักเรียนระดับช้ัน 
ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี  68 ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

49 นางสาวรัตนาภรณ์   
กาญจนพัฒน์ 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ นักเรียนระดับช้ัน 
ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

50 นายธีระวัฒน์   
เพ็ชร์วารี 
 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน แอโรบิ
กระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
51 นายรัชชุพงษ์   

แก้วจันทร์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน แอโรบิ
กระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
52 นางสาวบุญเรือง   

สังฆ์ศุข 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน แอโรบิ
กระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
53 นายสาธิต  แสงปิยะ - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพ

ลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง
ท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี  25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

54 นางสาวอาทิตญา   
นาคกล่ัน 
 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๖ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

      นักเรียน 
1 เด็กหญิงณัฐนันต์  ดารังวัล 

เด็กหญิงศิริมากร  ศรีสมชัย 
เด็กหญิงพัชราภรณ์   
นามบัวน้อย 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 24 และเป็น
ตัวแทนจังหวัดไปแข่งขั้นในระดับภาค 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

2 เด็กชายบุญญฤทธิ์  
จารุจินดา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เทเบิลเทนนิส ชาย
เด่ียว การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส ชายเด่ียว กีฬา
นักเรียนเพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
“CHAMP  OF  THE  CHAM” 

- จังหวัดพระนครศร ี
อยุธยา 
 
- จังหวัดพระนครศร ี
อยุธยา 

 
3 นายภูร่องกล้า ลาภตระการ - ได้รับเกียรติบัตรซ้อมรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  

ประจ าปี พ .ศ.2561 ระดับ ดี ประเภทมัธยมศึกษา จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันท่ี 6 กันยายน 2561  
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดเด่ียวจะเข้ ระดับ
มัธยมศึกษาการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งท่ี 39 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวจะเข้ 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี  
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 
 

- มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

4 นายวิทวัล พงษ์พืช 
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 100  เมตร  
18  ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 

- จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

  - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร 18  
ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 

- จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

5 นายวิทวัล  พงษ์พืช 
นายวัฒนา  สุธรรมมา 
นายกฤตภัค พยุงแก้ว 
นายพันธิน  พนมพิรันดร 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 4x100 เมตร  
18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ  2561 

- จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๗ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

6 นายวิทวัล  พงษ์พืช 
นายวัฒนา  สุธรรมมา 
นายกฤตภัค พยุงแก้ว 
นายภูมินทร์ โทนะบุตร 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 4x400  เมตร  18 
ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ  2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 

7 นางสาวขวัญฤทัย ธารเลิศ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ขว้างจักร 
18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ทุ่ม
น้ าหนัก 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 

 
- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 

8 นางสาววรรณชิณี รื่นบุญ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  
ทุ่มน้ าหนัก 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 

9 นายวัฒนา สุธรรมมา - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 
100 เมตร 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปีงบประมาณ  2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 

10 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โพธิ 
เด็กหญิงวันวิสา อุณาพันธ์ 
เด็กหญิงอนันตญา  
สังข์ศิลา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ( Science Show) โครงการประกวดแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภูมิภาค 
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับช้ันม .ต้น การแข่งขันครุ
วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 
 
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา 

11 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โพธิ 
เด็กหญิงวันวิสา อุณาพันธ์ 
เด็กหญิงอนันตญา 
สังข์ศิลา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ( Science Show) โครงการประกวดแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภูมิภาค 
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์  ( Science Show) ระดับช้ันม .ต้น การแข่งขันครุ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 

- จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา 
 
 
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา 

12 นางสาวกันติชา รถมณี 
นางสาวสุภาพร หอมหาญ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
เกาหลี ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

- ส านักงานคณะ
กรรม 
การการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๘ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

13 นางสาวกันติชา รถมณี 
นางสาวสุภาพร หอมหาญ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

14 เด็กชายจักรดุลย์ แช่มช้อย 
เด็กหญิงยศรดี สายพิณ 
เด็กหญิงอรุณรัตน์   
เดชตานนท์ 
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร  
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  
วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

15 นางสาวกัลยา ขันทรูจี 
นางสาวกุลปริยา พรมนิ่ม 
นางสาวชลธิชา มูณีรัตน์ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร  
น้ าพริกผักสด ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

16 นางสาวกัญญาณัฐ วันดี 
นางสาวชลธิชา โชติวัตร 
นางสาวณิสรา ศักด์ิโสภณกุล 
นางสาวนิตยา คาทิพาที 
นางสาวพีมลดา เกษสังข์ 
นางสาวรุ่งกานต์ ส าราญกาย 
นางสาววิลาสินี ภาคไพรศร ี
นางสาวสุพรรษา ไวยวาสา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับช้ัน ม .4 - ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

17 เด็กชายธีรภัทร์ สินดี 
เด็กหญิงเมธัญญา นิมะวัลย ์

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561  
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

18 นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๕๙ 
 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

19 นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม 7หย่อง 
ระดับช้ัน ม.1-ม.3การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี  
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

20 เด็กชายวัชรพล แสงวัชรสุนทร 
เด็กชายศุภวิชญ์ สุภาโสต 
เด็กชายอานนท์ ภาคอินทรีย์ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

21 เด็กหญิงจีรประภา ราชตาชู - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

22 เด็กหญิงกิตติยา พรรณ์ภักดี 
เด็กหญิงชลธิชา กองชะนะ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

23 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โพธิ 
เด็กหญิงวันวิสา อุณาพันธ์ 
เด็กหญิงอนันตญา สังข์ศิลา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

24 นายขวัญชัย วาจาช่ืน 
นางสาวพรระวี ไตรภารา 
นางสาวสโรชา ธรรมนิมิตร 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

25 เด็กหญิงยลลดา ผมน้อย - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 
–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

-ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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26 นางสาววราภรณ์ รื่นสุนทร - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

27 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หม่ืนเงิน 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งฉัตร 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

28 เด็กหญิงธัญชนก วงค์สุวรรณ 
นางสาวปภาวรินท์ ผดุงโภชน์ 
นางสาวปริยฉัตร ทองศรีขาว 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ค าภิลา 
นางสาวภัทราภรณ์ พรรณโภชน์ 
นางสาวสกุลรัตน์ พงษ์รักษ์ 
เด็กหญิงสิริญาพร เทวะรัตน ์
เด็กหญิงสุภาวดี  
ศรีเปลี่ยนไพโรจน์ 
เด็กหญิงอาทิตญา ปันเปีย 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

29 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ประสิทธ์ิ 
นางสาวสลิทิพย์ ผ่องแผ้ว 
นายสิรวัฒน์ ธรรมมุณี 
นายอัคนิรุทธ์ บุญซ้อน 
นายเสริมศักดิ์ อวธานนท์ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาญี่ปุ่น ระดับช้ัน ม .4-ม .6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

30 นายจาตุรงค์ พนมพิบูล - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

31 นายปิยะพงษ์ สงกา - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25 –27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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32 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ 
เด็กชายจักรี นิยมจันทร์ 
เด็กหญิงจิรชยา สุทัศน์ 
นางสาวณภัทร สนใจ 
เด็กชายณัฐดนัย แตงเจริญ 
เด็กชายณัฐวุฒิ ต๊ันไพบูลย์ 
เด็กชายธนพล ก าเนิดค า 
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ 
เด็กชายบริทัส เก่งกิจการ 
นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม 
เด็กชายพัสกร สังข์เจริญ 
นายภูร่องกล้า ลาภตระการ 
เด็กชายราชิต พิศภิรมย์ 
เด็กชายวีรยุทธ กรรณลา 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว ระดับช้ัน ม .1-ม.6 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

33 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  
2,000 บาท การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27  
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล  ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 
– 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- จังหวัดพระนครศร ี
อยุธยา 
 
- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 
- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 
 

34 เด็กหญิงจิราภรณ์ เงางาม    
เด็กหญิงอัจฉรา สอดแจ่ม    

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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35 เด็กหญิงดัรรุน รื่นพิทักษ์    
เด็กหญิงมณฑิรา ลิเมล์   
เด็กหญิงเตชิตา โกธา    

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

36 เด็กหญิงณัฐชยา เกิดตุ้ม    
เด็กหญิงณัฏฐา เกิดตุ้ม    
เด็กชายปฏิพล วิริยมานะ
ธรรม    

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
นครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

37 นางสาวธนพร รุ่งจ าเนียร   
นางสาวปวันรัตน์ เทพบรรจง    
นายจิรครินทร์ พรมสิน    

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
นครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

38 นางสาวกัลยารัตน์ พงษ์สมุทร 
เด็กหญิงพัชราภรณ์  
นามบัวน้อย 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27  
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

39 นางสาวดวงดาว เสวีวลลภ 
นางสาวอภิญญา นิรัสสัย 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27  
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

40 นางสาวกันติชา รถมณี 
นางสาวสุภาพร หอมหาญ 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครส้ันภาษา
เกาหลี ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–
27  ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

- ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

41 เด็กชายจิรภัทร มณฑิราช 
นางสาวนิชาพรรณ  
เรืองแสงมุก 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ค) ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

42 นางสาวฟ้าใส แย้มศรี - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ค) ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

43 นางสาวกรรณิกา จันทร์มงคล 
นางสาวอธิตยา รุ่งรัตน ์
นางสาวอรสุมา  
ศักดิ์ศรีกรม 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
นครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

44 เด็กหญิงกรกนก พิสมัย            
เด็กหญิงญามณี สีไพรอ่อน          

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง  
Webpage  ประเภท Web  Editor ระดับช้ัน ม .1-ม.3 การ
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
นครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

45 นายณภัทร ทิมวังกุ่ม     
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญตัน        
นายภานุวัฒน์ สร้างนอก         
นางสาวสกาวใจ เทียนสว่าง       
นายดวิษ เอกนุ่ม        

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม .4-ม.6 การประกวดแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 

 

46 นายธีรศักด์ิ กนกเพ็ชรรัตน์      
นางสาวสิริกร คณะราษฎร์    
นายสุทธิภัทร พรมสูตร    
นางสาวสุนีตา พงษ์บัว    
นางสาวนีรชา สกุลสุริยะ   
นางสาวศลิษา พงษ์บัว    
นางสาวพราวพรรณ เมืองทอง        
นางสาวปิยะธิดา พวงธนสาร    

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind  Ensemble) ระดับช้ัน ม .4- 
ม.6 การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี  68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25–27 ธันวาคม 2561 
ณ จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน 
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ส่วนที่ ๔ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 

 

 จ านวนและร้อยละของบุคลากรจ าแนกตาม    
     ประเภทบุคลากร 
 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน 
 อายุราชการของครูประจ าการ 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การวิจัยในชั้นเรียน 
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ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายบริหาร ๑ ๐.๘๖ 
ครูประจ าการ ๙๕ ๘๑.๙๐ 
ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูอัตราจ้าง) ๕ ๔.๓๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว(คนงาน) ๙ ๗.๗๖ 
ลูกจ้างช่ัวคราว(รปภ.) ๒ ๑.๗๒ 
ลูกจ้างประจ า ๓ ๒.๕๙ 
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๐.๘๖ 

รวม ๑๑๖ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 

   
 ประเภท 

จ านวน /ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ครูประจ าการ ๙๗ ๙๖ ๙๕ 
ครูอัตราจ้าง ๖ ๕ ๕ 

รวม ๑๐๓ ๑๐๑ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง รวม

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ตารางและกราฟเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรครูประจ าการและครูอัตราจ้าง 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
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ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ฝ่ายบริหาร − 1 
สนับสนุนการสอน 2 3 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 4 
ภาษาต่างประเทศ 12 2 
วิทยาศาสตร์ 13 3 
ภาษาไทย 9 − 
คณิตศาสตร์ 8 3 
ศิลปะ 3 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 3 

รวม ๗๓ ๒๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๔ ๒๓.๙๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗๖.๐๔%

๒๓.๙๖%

แผนภูมแิสดงวุฒกิารศกึษาของครู

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ตารางและกราฟจ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ประเภทบุคลากร จ านวนครู (คน) 
ต าแหน่งครู/อันดับ 

ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ 
ฝ่ายบริหาร ๑ - - ๑ - - 
สนับสนุนการสอน ๕ ๑ ๒ ๑ ๑ - 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๔ ๔ ๔ ๑ ๕ - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๕ ๔ ๒ ๓ - 
วิทยาศาสตร์ ๑๖ ๕ ๙ ๑ ๑ - 
ภาษาไทย ๙ ๑ ๓ ๓ ๒ - 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๕ ๑ ๓ ๒ - 
ศิลปะ ๖ - ๑ ๔ ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑ ๒ - ๓ - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๔ ๖ ๕ ๒ ๑ - 

รวม ๙๖ ๒๘ ๓๑ ๑๘ ๑๙ - 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒๙.๑๗ ๓๒.๒๙ ๑๘.๗๕ ๑๙.๗๙ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๙.๑๗%

๓๒.๒๙%

๑๘.๗๕%

๑๙.๗๙%
0%

แสดงจ านวนบคุลากรแยกจ าแนกตามต าแหน่ง

ครูผูช้่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

คศ.๔

ตารางและกราฟจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
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ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา  25๖๑ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

ฝุายบริหาร 

๑ นายประจวบโชค   สร้อยสม ผู้อ านวยการ คศ.๒ ๓๘๙๑๖ ค.ม. บริหารการศึกษา ๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๗/๐๘/๒๕๐๖ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ ๓๑ 
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ล าดับที่ ชื่อ– นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสนับสนุนการสอน 

๑ นางนงพะงา  อิสสอาด ครู คศ.๒ 53328 ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ๒๙/๑๒/๒๕๓๕ 16/๐4/2510 ๓๐/๐๙/2570 ๒๖ 

๒ น.ส.พรทิพย์  อุดร ครู คศ.๓ 38952 ค.ม. การจัดการเรียนรู้ ๐๕/๐๙/๒๕๓๗ 25/10/2511 ๓๐/๐๙/2572 ๒๔ 

๓ น.ส.นาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู คศ.๑ 2769 ศศ.ม. 
จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว 
๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐6/๐9/2525 ๓๐/๐๙/2585 ๒ 

๔ น.ส.มนต์ทิพา  สันติตรานนท์ ครู คศ.๑ 39315 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๒๕/๐๒/๒๕๕๙ 22/11/2529 ๓๐/๐๙/2590 ๒ 

๕ น.ส.กิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 39177 วท.บ. จิตวิทยาพัฒนาการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐7/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๕ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๐ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู คศ.๓ 38925 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐6/๐2/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๒๕ 

๒ น.ส.พเยาว์  ไวยโรจน์ ครู คศ.๓ 38974 ค.ม. การสอนสังคมศึกษา ๑๑/๐๕/๒๕๒๕ 13/๐4/2502 ๓๐/๐๙/2562 ๓๖ 

๓ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน ครู คศ.๓ 38927 ค.บ. สังคมศึกษา ๑๑/๑๑/๒๕๓๔  17/๐4/2509 ๓๐/๐๙/2569 ๒๗ 

๔ นางส าเนาว ์ ศรีอรุณ ครู คศ.๓ 42229 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ๐๖/๐๕/๒๕๒๕ 19/๐7/2502 ๓๐/๐๙/2562 ๓๖ 

๕ นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์ ครู คศ.๓ 63422 กศ.ม. บริหารการศึกษา ๐๙/๑๑/๒๕๓๗ 13/๐2/2514 ๓๐/๐๙/2574 ๒๔ 

๖ ว่าที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน ครู คศ.๑ 38970 ค.บ. สังคมศึกษา ๒๐/๐๕/๒๕๕๖ 25/๐3/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๕ 

๗ น.ส.กัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู คศ.๑ 108056 ศศ.บ. สังคมศึกษา ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 16/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๓ 

๘ น.ส.อัจฉรา  พรรณสุชล ครู คศ.๒ 74297 พธ.ม. บริหารการศึกษา ๐๑/๑๒/๒๕๕๔ 15/๐2/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๗ 

๙ น.ส.ลัดดา  สุขกุดี ครู คศ.๑ 48511 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ๑๗/๐๘/๒๕๕๙ ๐6/๐7/2519 ๓๐/๐๙/2579 ๒ 

๑๐ น.ส.พิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู ่ ครู คศ.๑ 58650 ศศ.บ. การปกครอง ๑๗/๐๘/๒๕๕๙ ๐1/10/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๒ 

๑๑ น.ส.สกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครูผู้ช่วย 41886 ค.บ. สังคมศึกษา ๒๕/๐๗/๒๕๖๐ 12/๐6/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๑ 

 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๑ 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 

เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๒ น.ส.กัลย์พัตร์  เสรีชัย ครูผู้ช่วย 993 กธ.บ. การเงินการธนาคาร ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐8/12/2518 ๓๐/๐๙/25๗๙ ๑ 

๑๓ น.ส.รวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย 67898 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ ๐5/๐7/2521 ๓๐/๐๙/258๑ ๑ 

๑๔ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย 1540 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 19/๐2/2537 ๓๐/๐๙/2597 ๔ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๒ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑ นางราตรี  บัวงาม ครู คศ.๓ 104905 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๒๔/๐๖/
๒๕๒๔ 

๐4/๐2/2502 ๓๐/๐๙/2562 ๓๗ 

๒ น.ส.พรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครู คศ.๓ 38959 กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษฯ 
๑๖/๑๒/๒๕๓๔ 17/๐7/2512 ๓๐/๐๙/2572 ๒๗ 

๓ นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครู คศ.๒ 38982 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๗/๐๙/๒๕๓๐ 20/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๑ 

๔ นางเอมอร  สมสืบ ครู คศ.๓ 4989 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๒๒/๐๕/๒๕๒๑ ๐8/๐2/2502 ๓๐/๐๙/2562 ๔๐ 

๕ นางกุณณฑี  มุกขยเดโชชัย ครู คศ.๒ 38980 ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
๒๓/๐๗/๒๕๕๕ 16/๐3/2532 ๓๐/๐๙/2592 ๖ 

๖ นายฉัตรดาว  ฉันทะ ครู คศ.๑ 38939 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 25/๐7/2530 ๓๐/๐๙/2590 ๓ 

๗ นายเทิดศักด์ิ  เปาลิวัฒน์ ครู คศ.๑ 2751 ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 15/๐6/2528 ๓๐/๐๙/2588 ๒ 

๘ นายชณาสิน  นาคาวงค ์ ครู คศ.๑ 38981 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 19/๐8/2520 ๓๐/๐๙/2580 ๒ 

๙ นายปราณ์รณ  กาญจนกร ครู คศ.๑ 1199 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐3/10/2525 ๓๐/๐๙/25๘๖ ๒ 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๓ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 

 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑๐ น.ส.ศิริวรรณื  โอริส ครูผู้ช่วย 40749 กศ.บ. การสอนภาษาญี่ปุุน ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 12/๐5/2536 ๓๐/๐๙/259๖ ๑ 

๑๑ น.ส.วิชญาพร  อุ่นม ี ครูผู้ช่วย 4911 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 26/๐2/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๑ 

๑๒ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครูผู้ช่วย 6095 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุุน ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๑ 

๑๓ น.ส.พิชามญชุ์  กุศล ครูผู้ช่วย 4064 ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/11/2529 ๓๐/๐๙/259๐ ๑ 

๑๔ น.ส.นุชาภา  ส่งสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย 297 ศศ.บ. 
ภาษาจีนธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 19/๐1/2534 ๓๐/๐๙/2594 ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๔ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู คศ.๓ 122770 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐7/๐9/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๒๖ 

๒ นางกษิรา  ละออ ครู คศ.๒ 38931 ค.บ. เคมี ๒๔/๐๑/๒๕๔๓ 10/๐4/2518 ๓๐/๐๙/2578 ๑๘ 

๓ น.ส.รัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ ครู คศ.๑ 38965 ค.บ. ฟิสิกส์ ๒๒/๐๗/๒๕๕๔ 12/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๗ 

๔ น.ส.พิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญ
รัตน์ 

ครู คศ.๑ 38976 ค.บ. ฟิสิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๓ 20/๐5/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๘ 

๕ น.ส.อาภรณ์  สายจันดี ครู คศ.๑ 38958 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 22/11/2532 ๓๐/๐๙/2593 ๕ 

๖ น.ส.สุวรรณา  สุดปรึก ครู คศ.๑ 38938 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๐๕/๐๑/๒๕๕๘ 25/๐6/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๓ 

๗ นายภูวดล  ส าล ี ครู คศ.๑ 2049 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๒๖/๐๕/๒๕๕๘ ๐3/๐4/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๓ 

๘ นางจิตร์สมา  สมงาม ครู คศ.๑ 39679 ศศ.ม. การสอนวิทยาศษสตร ์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ 21/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๕ 

๙ น.ส.นัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด ครู คศ.๑ 370 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๐๑/๐๙/๒๕๕๙ ๐2/๐4/2532 ๓๐/๐๙/2592 ๒ 

๑๐ นายศิวกร  กรึงไกร ครู คศ.๑ 570 กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐6/๐5/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๒ 

๑๑ น.ส.ประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู คศ.๑ 47188 ค.บ. เคมี ๐๓/๑๑/๒๕๕๙ ๐4/๐1/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๒ 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๕ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑๒ น.ส.ศิรินภา  มุลาลินน์ ครูผู้ช่วย 68753 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๐/๐๗/๒๕๖๐ 21/๐2/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๑ 

๑๓ นายเสกสรรค์  สุขมา ครูผู้ช่วย 38936 วท.บ. เคมี ๒๗/๐๙/๒๕๖๐ 15/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๑ 

๑๔ น.ส.วิจิตรา  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย 38922 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 16/10/2531 ๓๐/๐๙/259๒ ๑ 

๑๕ น.ส.พัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย 323199 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 31/10/2537 ๓๐/๐๙/2598 ๔ เดือน 

๑๖ นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา ครูผู้ช่วย 38995 ค.บ. ฟิสิกส์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 28/๐3/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๔ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๖ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางธนิดา  สิลุจจยานนท์ ครู คศ.๒ 63082 กศ.บ. ภาษาไทย ๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๐4/10/2502 ๓๐/๐๙/2563 ๓๖ 

๒ นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู คศ.๓ 38947 ศศ.บ. ภาษาไทย 12/06/2534 21/12/2503 ๓๐/๐๙/2564 ๒๗ 

๓ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู คศ.๓ 62185 ค.บ. ภาษาไทย ๒๘/๐๙/๒๕๓๗ 28/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๒๔ 

๔ นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู คศ.๒ 2088 ศษ.บ. ภาษาไทย ๑๕/๐๕/๒๕๕๒ 30/12/2528 ๓๐/๐๙/2589 ๙ 

๕ นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู คศ.๑ 33999 ศศ.บ. ภาษาไทย ๑๖/๐๓/๒๕๕๘ 19/10/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๓ 

๖ น.ส.จุฑามาส  จันทร์มณี ครู คศ.๑ 619 (ส) กศ.บ. การสอนภาษาไทย ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 22/11/2534 ๓๐/๐๙/2595 ๓ 

๗ น.ส.สุรีย ์ ทนคง ครู คศ.๑ 39456 ค.บ. ภาษาไทย ๑๑/๐๔/๒๕๕๕ 13/๐3/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๖ 

๘ นายปลื้ม  ปรีชา ครู คศ.๒ 38945 ศศ.บ. ภาษาไทย ๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐7/๐3/2514 ๓๐/๐๙/257๔ ๒๔ 

๙ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครูผู้ช่วย 39000 ค.บ. ภาษาไทย ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐4/๐5/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๕ เดือน 

 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๗ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑ นายอัศวิน  ศรีบัว ครู คศ.๓ 38924 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๑๘/๑๑/๒๕๓๔ 10/๐5/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๒๗ 

๒ นางสยุมพร  นาคจรูญ ครู คศ.๒ 38975 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๒๗/๐๕/๒๕๒๙ 16/๐8/2503 ๓๐/๐๙/2563 ๓๒ 

๓ นางจิดาภา  จูหว้า ครู คศ.๒ 38949 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๐๗/๐๓/๒๕๓๑ 14/๐6/2506 ๓๐/๐๙/2566 ๓๐ 

๔ น.ส.มัณฑนา  สถิตย์วิบูรณ์ ครู คศ.๓ 38944 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ๐๘/๐๑/๒๕๒๘ 16/๐7/2504 ๓๐/๐๙/2564 ๓๓ 

๕ นางพรรณี  เกตุถาวร ครู คศ.๒ 74305 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕ 24/๐9/2518 ๓๐/๐๙/257๘ ๖ 

๖ นายรณกร  ไข่นาค ครู คศ.๑ 47188 พธ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๗/๒๕๕๘ 11/๐5/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๓ 

๗ นายสมพร  อมรเวช ครูผู้ช่วย 38962 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐7/๐5/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๑ 

๘ น.ส.จุฑาทิพ  ดีละม้าย ครูผู้ช่วย 38990 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 31/12/2536 ๓๐/๐๙/259๗ ๑ 

๙ น.ส.ทุเรียน  ไวยบุร ี ครูผู้ช่วย 38991 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 20/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๑ 

๑๐ น.ส.อุมาพร  ขาวแขก ครูผู้ช่วย 38951 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑ 20/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ 
๑๑ 

เดือน 

๑๑ นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย 38957 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ 10/12/2534 ๓๐/๐๙/259๕ ๕ เดือน 

 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๘ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑ นางสุดาพร  ยิ้มสิน ครู คศ.๒ 31468 ค.บ. ศิลปศึกษา ๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๐7/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๒ 

๒ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู คศ.๒ 64287 ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐8/๐5/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๒๙ 

๓ นายเกษม  เมาลิทอง ครู คศ.๓ 39285 ค.บ. ดนตรีสากล ๒๙/๑๑/๒๕๓๖ 20/๐1/2513 ๓๐/๐๙/2573 ๒๕ 

๔ นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักด์ิ ครู คศ.๒ 55 ค.ม. บริหารการศึกษา ๐๑/๐๙/๒๕๕๔ 27/๐5/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๗ 

๕ น.ส.สมาพร  สมสืบ ครู คศ.๒ 1781 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๒๖/๐๙/๒๕๕๕ ๐9/๐6/2531 ๓๐/๐๙/2591 ๖ 

๖ นายสาธิต  แสงปิยะ ครู คศ.๑ 81775 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๐๔/๐๑/๒๕๕๖ 20/๐6/2528 ๓๐/๐๙/258๘ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๗๙ 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ นายบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู คศ.๓ 38973 ค.บ. พลศึกษา ๐๑/๑๒/๒๕๒๕  17/๐6/2503 ๓๐/๐๙/2563 ๓๖ 

๒ น.ส.สังวาลย์  วรรณม่วง ครู คศ.๓ 38996 ศศ.บ. พลศึกษา ๐๒/๐๘/๒๕๒๕ 11/12/2501 ๓๐/๐๙/2562 ๓๖ 

๓ นายสมัคร  น้อยสกุล ครู คศ.๓ 17263 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐6/๐9/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๒๕ 

๔ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วาร ี ครู คศ.๑ 38943 วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 10/๐4/2522 ๓๐/๐๙/2582 ๓ 

๕ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู คศ.๑ 2810 ศษ.บ. พลศึกษา ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 11/๐3/2534 ๓๐/๐๙/25๙4 ๒ 

๖ น.ส.กัญญาณัฐ  สมภาร ครูผู้ช่วย 68752 ค.บ. พลศึกษาและการจัดการกีฬา ๒๖/๐๔/๒๕๖๑ 16/๐4/2535 ๓๐/๐๙/259๕ 
๑๑ 

เดือน 

 
 
 
 
 
 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๘๐ 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยี 

๑ น.ส.สมใจ  ไวยนิตย์ ครู คศ.๓ 38926 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ๑๐/๐๕/๒๕๒๕ 28/๐2/2503 ๓๐/๐๙/2563 ๓๖ 

๒ นางณัษฐพร  ฮีมวาต์ ครู คศ.๒ 105143 บธ.บ. การบัญชี ๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๐8/12/2503 ๓๐/๐๙/2564 ๓๒ 

๓ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ ์ ครู คศ.๑ 1700 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ ๐6/11/2523 ๓๐/๐๙/2584 ๑๑ 

๔ นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณ
ภรณ์ 

ครู คศ.๒ 065(ส) ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ ๐2/๐7/2522 ๓๐/๐๙/2582 ๑๓ 

๕ นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ ์ ครู คศ.๑ 39668 ค.ม. เทคโลโลยีคอมพิวเตอร ์ ๐๙/๑๐/๒๕๕๕ 22/12/2530 ๓๐/๐๙/2591 ๖ 

๖ น.ส.อริยา  กัณทะวงค ์ ครู คศ.๑ 39477 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐1/๐7/2520 ๓๐/๐๙/2580 ๒ 

๗ นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู คศ.๑ 39843 ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 20/๐6/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๒ 

๘ นายณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ ครู คศ.๑ 38992 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๐๖/๐๘/๒๕๕๗ 29/๐5/2521 ๓๐/๐๙/258๑ ๔ 

๙ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครูผู้ช่วย 39336 กศ.บ. เทคโลโลยีการศึกษาฯ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 17/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๑ 

๑๐ น.ส.กัญญา  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย 38966 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 30/๐9/2532 ๓๐/๐๙/259๒ ๑ 

๑๑ น.ส.กฤติญา  ทองประวัติ ครูผู้ช่วย 39145 วท.บ. พืชไร ่ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐1/๐5/2510 ๓๐/๐๙/257๐ ๑ 

๑๒ น.ส.อาทิตญา  นาคกลั่น ครูผู้ช่วย 3622 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 14/๐9/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๑ 

 



สารสนเทศ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        ๘๑ 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ

ราชการ 

อาย ุ

ราชการ วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยี 

๑๓ น.ส.นัฐพร  ภูวงษ์ ครูผู้ช่วย 45158 วท.บ. อุตสาหกรรมอาหารฯ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐5/๐8/2528 ๓๐/๐๙/258๘ ๕ เดือน 

๑๔ น.ส.ญดาแก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย 38986 คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑  24/๐5/2531 ๓๐/๐๙/259๑ ๔ เดือน 



งานสารสนเทศ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 82 
 

 
 

 
 

ประเภทบุคลากร 
อายุราชการ 

ต่ ากว่า ๑๐ ป ี ๑๐ ปีขึ้นไป ๒๐ ปีขึ้นไป ๓๐ ปีขึ้นไป ๔๐ ปีขึ้นไป 
ฝุายบริหาร - - - ๑ - 
สนับสนุนการสอน ๓ - ๒ - - 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๙ - ๓ ๒ - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐ - ๑ ๒ ๑ 
วิทยาศาสตร์ 14 1 1 - - 
ภาษาไทย 5 - 3 1 - 
คณิตศาสตร์ 7 - 1 3 - 
ศิลปะ 3 - 2 1 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 1 2 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 2 - 2 - 

รวม 64 3 14 14 1 
 
 

 
 

น้อยกวา่ ๑๐ ปี

๑๐  ปีขึน้ไป

๒๐  ปีขึน้ไป

๓๐  ปีขึน้ไป

๔๐  ปีขึน้ไป

๖๔

๓

๑๔

๑๔

๑

แผนภูมิแสดงอายุราชการของครูประจ าการ 

ตารางแสดงอายุราชการของครูประจ าการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครูผู้สอน 

กลุ่มสาระฯ 
ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

วุฒ ิ วิชาเอก 
๑ นางสาวลักขณา   ภาคโภคี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ ต.ค.๒๕๕๐ 
๒ นางสาวณภัค   เลี้ยงช่ังทอง บ.ธม. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การงานอาชีพ

ฯ 
1 พ.ย.๒๕๕๖ 

๓ นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ๒๒ เม.ย.๒๕๕๘ 
๔ นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ เม.ย.๒๕๖๑ 
๕ นางสาวพรนิภา   ศรีอรุณ บธ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๒ 

 
 

 
 
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายสมควร   เอี่ยมสะอาด ป.4 คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 

๒ นายทองเพชร   ค าดุล ป.4 คนงาน ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖ 
๓ นายภูมิพิรัชย์   อ่วมพันธ ์ ป.4 คนงาน ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ 
๔ นางสาวสุริยา   ดงภูยาว ป.6 คนงาน ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
๕ นายพรศักด์ิ   ฟักสกุล ม.๓ คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๖ นางสาวธิดารัตน์   ภาคไพรศรี ปวส. พน.ถ่ายเอกสาร ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ 

๗ นางบุญสม   ฟักสกุล ป.4 คนสวน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๘ นายทวีศักด์ิ   ร่ืนเวช ปวช. คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

9 นายก าพล   ฟักสกุล ป.๖ คนงาน ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้าง) 
 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  (คนงาน) 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายวีนัส   เกิดแก่น ม.3 รปภ. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

๒ นายศุภอัต   ไวยคุณา ปวส. รปภ. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
 

 

  

 

 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายอรรคพล   เรืองจันทร์ ปวช. คนขับรถ 1 ต.ค.2556 
 

 

 

 

 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
อันดับ
(เลขที)่ 

วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง เร่ิมจ้าง 
ว/ด/ป 
เกิด 

ปีที่
เกษียณ 

อายุ
ราชการ 

๑ นายธัญวุฒน์   ไวยเมฆ  ป.7 ช ๔  ๑๕พ.ย.๒๕๐๒ ๒๕๖๓ 

๒ นายบัญฑิต    ไกรสมดี 17596 ป.7 ช ๔ 28ก.พ.2555 ๑๖มี.ค.๒๕๐๖ ๒๕๖๖ 

๓ นายจตุรพล   แสงอุทัย  ม.๓ ส ๑  ๑๙ก.ย.๒๕๑๔ ๒๕๗๕ 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 
 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  (พนักงานขับรถยนต์) 
 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูและรายการที่เข้ารับการอบรมสัมมนา/ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จ านวนครู รายการ จ านวนครู รายการ จ านวนครู รายการ 
สนับสนุนการสอน 6 7 4 9 4 22 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 8 13 11 14 30 

ภาษาต่างประเทศ 10 15 11 21 14 27 
วิทยาศาสตร์ 13 10 13 13 16 24 
ภาษาไทย 9 5 8 7 9 20 
คณิตศาสตร์ 10 6 10 9 11 17 
ศิลปะ 6 7 6 10 6 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 6 6 6 17 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

11 10 14 14 14 31 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ตารางจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนา  255๙ – 25๖๑ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑. นายวิทิต บัวประเสริฐ พัฒนาปัญหาด้านการเขียนโดยใช้แบบฝึกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๒. นางเจียมจิต บัวประเสริฐ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๓. นางธนิดา สิลุจจยานนท ์ การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
๔. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย การพัฒนาทักษะการอ่านโดยหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
๕. นางสาวสุรีย์ ทนคง การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๖. นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย การใช้กฎการฝึกหัดเพื่อพัฒนาการออกเสียงค าควบกล้ าวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
๗. นายปลื้ม ปรีชา  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๘. นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี การส่งเสริมการอ่านท านองเสนาะ 
๙. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะเร่ืองการแต่งโคลงสี่สุภาพส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยในชั้นเรียน 
 

ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑. นางสยุมพร นาคจรูญ การสอนซ่อมส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒. นายรณกร ไข่นาค ผลของการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สื่อการเรียนรู้ CAI 

๓. นายสมพร อมรเวช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๔. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโดยการซ่อมเสริมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เร่ืองการบวก ลบ คูณ และหารพหุนาม 

๕. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน
ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

๖. นางสาวอุมาพร ขาวแขก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๗. นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชา  
ค 31101 คณิตศาสตร์ เร่ืองเซต โดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล 

๘. นางจิดาภา จูหว้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณ 

๙. นางพรรณี เกตุถาวร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมโดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

๑๐. นายอัศวิน ศรีบัว การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
๑๑. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองความน่าจะเป็นและการทดลองสุ่ม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑. นางกษิรา ละออ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการก าเนิดปิโตรเลียมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  

๒. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

๓. นายภูวดล ส าลี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 32101 
เร่ืองการแบ่งเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 

๔. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก ผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 

๕. นางสาวรัตนาภรณ์  
กาญจนพัฒน ์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการส่ง
งานวิชาเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

๖. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22101 เร่ืองระบบ
ไหลเวียนเลือดของมนุษย์ โดยการเขียนรายงานการค้นคว้าของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

๗. นางจิตร์สมา สมงาม การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยเร่ือง
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ 1” ที่มีต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบร่างกายของ
มนุษย์และสัตว์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อการอภิปรายหน้าชั้น
เรียน 

๘. นางสาวนัฏฐาภรณ์ 
ใหญ่ยอด 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ืองการแบ่งเซลล์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๙. นางสาวพิมพ์ธาดา   
จ านงค์บุญรัตน์ 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ 

๑๐. นางสาวประดับภรณ์   
กันหาจันทร์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ชุด
การสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑๑. นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดเร่ือง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตร่วมกับหนังสือเมือง
แห่งเซลล์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

๑๒. นายเสกสรรค์ สุขมา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพันธะเคมีและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

๑๓. นายศิวกร กรึงไกร รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
เร่ืองการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้การสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

๑๔. นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองแรงและการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและ
การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 E 

๑๕. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองการถ่ายโอน
ความร้อนโดยใช้ชุดฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๙ 

๑๖. นายเกียรติศักด์ิ กันนิดา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองงานและพลังงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้(๕ Es) 
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๑. นางอารีวรรณ แน่ประโคน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนแบบผสมผสานระหว่าง
วิธีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับวิธีการเรียนรู้ผ่านเฟสบุ๊ค 

๒. นางส าเนาว์ ศรีอรุณ การศึกษาพฤติกรรมเฉพาะกรณีนักเรียนมาสายของนักเรียนหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๓.นางสุกัลยา เสือจ าศิลป ์ ลักษณะของภูมิประเทศของไทย ม.2/5 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์๑” จ านวน 15 คน โดยใช้ชุดฝึกการเรียน 

๔. นายประสพชัย แน่ประโคน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ืองวิธีการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบ
เม่ือจบหน่วยการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

๕. นางสาวพเยาว์ ไวยโรจน์ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

๖. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เร่ืองการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

๗. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ทัศนคติที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
๘. นางสาวลัดดา สุขกุดี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในวิชาสังคมโดยใช้วิธีการสอนแล้ว

สอบของนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๙. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง การพัฒนาความร่วมมือโดยใช้กระบวนการกลุ่มสหพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4 MAT เร่ืองเศรษฐศาสตร์
การบริโภคและความพอเพียง รายวิชาสังคมศึกษา 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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๑๑. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

๑๒. นางสาวลักขณา ภาคโภคี ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของห้องสมุด โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” 

๑๓. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์เร่ือง
ประวัติศาสตร์อยุธยา 

๑๔. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ พัฒนาผลการเรียนเร่ืองบทบาทหน้าที่ของเยาวชนโดยใช้ชุดการสอนเร่ือง
การเคารพสิทธิเสรีภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๑๕. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาสังคม ส  ๒๑๑๐๓ เร่ืองภูมิศาสตร์
ทวีปแอฟริกาของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

๑๖.นางสาวธนารักษ์  
ไกรสมโภชน์ 

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
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๑. นางสาวสังวาลย์ วรรณม่วง การพัฒนาทักษะการ Lay-up Shot ในกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

๒. นายสมัคร น้อยสกุล การพัฒนาทักษะการว่ิงระยะสั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๓. นายบัณฑิต อรุณเสถียร การพัฒนาความสามารถการลีลาศ จังหวะบีกิน 
๔. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๕. นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเดาะลูกข้างเท้าด้านใน(ลูกแป) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๖. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร การพัฒนาทักษะการ เล่นลูกสองมือบน (การเซ็ต) ในกีฬาวอลเล่ย์บอล

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
๗. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข       การพัฒนาการเรียนรู้เทเบิลเทนนิสโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 

 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๑. นางสาวสมาพร สมสืบ ศึกษาการอ่านโน้ตไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒. นายเกษม เมาลิทอง การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้แบบฝึก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

๓. นางสุดาพร ยิ้มสิน การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการ
วาดภาพ 

๔. นายศุภมงคล อินทร์สนอง ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักด์ิ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
๖. นายสาธิต แสงปิยะ ผลของการใช้แบบฝึกทักษะระบายสีไม้ที่มีผลต่อทักษะระบายสีไม้ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
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๑. นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
๒. นางสาวสมใจ ไวยนิตย์ ส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
๓. นางณัษฐพร ฮีมวาต์ การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แปูนพิมพ์   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๔. นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม

แบบจ าลองสถาณการณ์ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

๕. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊คในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๖. นายพีระศิลป์ เอกฐิน ศึกษาความพึงอใจในการเรียนรู้ วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดย
ใช้เว็บไซต์ NEARPOD.COM ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  

๗. นายณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
๘. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนที่

เรียนช้าโดยใช้สื่อวิทัศน์แบบสาธิต 
๙. นางสาวกัญญา อินทร์กอง การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Photoshop 

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
Adobe Photoshop 

๑๐. นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe flash โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้าง Animation แบบ TWEEN 

๑๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์ การพัฒนาความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

๑๒. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส่งเสรอมการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๑๓. นางสาวณภัค เลี้ยงช่างทอง การศึกษาการแก้ไขการเล่นเกมส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๑๔. นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

๑๕. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ 
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด การพัฒนาทักษะการใช้ Phrasal Verbs โดยใช้สื่อรูปภาพในรายวิชา  
อ33101 ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๒. นางเอมอร สมสืบ การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง KONG KHONG 
MARKET ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ 1” 

๓. นางปาริชาติ ยมวรรณ พัฒนาทักษะการเขียนภาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

4. นางกุณณฑี มุกขยเดโชชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

5. นางราตรี บัวงาม การฝึกอ่าน Passsage Reading ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

6. นายฉัตรดาว ฉันทะ การฝึกอ่าน Passsage Reading ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

7. นายชณาสิน นาคาวงค์ ชื่อนั้นส าคัญฉไน Reading ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

8. นายปราณ์รณ กาญจนากร การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น ม.3/8 

9. นายเทิดศักด์ิ เปาลิวัฒน์ การฝึกอ่านค าใน ดิกชันนารีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
10. นางสาวนุชาภา ส่งสวัสด์ิ แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพิน

อินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 
1” 

11. นางสาวศิริวรรณ โอริส การแก้ปัญหาการใช้ค าช่วยเบื้องต้นผิดในประโยคภาษาญี่ปุุนโดยใช้บัตรค า 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. นางสาววิชญา พรอุ่นมี การศึกษาผลของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเน้นความจ าจากภาพประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/2 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

13. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน การพัฒนาความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาญี่ปุุนโดยการใช้สื่อรูปภาพ 
ของนักเรียน 

14. นางสาวพิชามญช์ุ กุศล ผลของการใช้สัญญาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการวางรองเท้าของนักเรียนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบางปะ
อิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
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 ฝุายสนับสนุนการสอน 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑. นางนงพงา อิสสอาด ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

๒. นางสาวพรทิพย์ อุดร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
๓. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ การพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนด้วยเทคนิคการก ากับตนเอง

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/1 
๔. นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียนการเงิน 1 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

๕. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนับสนุนการสอน ๕ ๕.๐๕ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖ ๑๖.๑๖๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๑๔.๑๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖ ๑๖.๑๖๑ 
ภาษาไทย ๙ ๙.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๑.๑๑๑ 
ศิลปะ ๖ ๖.๐๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๗.๐๗ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๕ ๑๕.๑๕๑ 

รวม ๙๙  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 

15.151

7.07
6.06

11.111
9.09

16.161
14.141

16.161

5.05

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ตารางและกราฟแสดงร้อยละวิจัยในช้ันเรยีนของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา ปีการศกึษา  ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางและกราฟแสดงร้อยละวิจัยในช้ันเรียนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ ๕ 
ข้อมูลนักเรียน 

 
 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
 จ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับ   

     มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับ 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น  

    มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕6๑ 

 
 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ดังนี้ 
 
การจัดชั้นเรียน 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 1๐ : 1๐: 1๐ รวม 3๐ ห้องเรียน 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗ : ๗: ๗ รวม ๒๑ ห้องเรียน 

 

 
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนปีการศึกษา  25๖๑จ าแนกตามระดับ 

 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๒๒๑ ๖๐.๔๕ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๙๙ ๓๙.๕๕ 

รวม ๒,๐๒๐ ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนกัเรียนจ าแนกตามระดบัช้ัน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๖๐.๔๕ %

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๓๙.๕๕ %
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ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่  1  ๑๐ ๓๙๐ ๑๙.๓๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๔๑๐ ๒๐.๓๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๔๒๑ ๒๐.๘๔ 

รวม ๓๐ ๑,๒๒๑ ๖๐.๔๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๙.๓๑%

๒๐.๓๐%

๒๐.๘๔%

กราฟแสดงร้อยละของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้
ปกีารศึกษา ๒๕๖๑

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  25๖๑  จ าแนกตามระดับชั้น 
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ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่๔ ๗ ๒๖๙ ๓๓.๖๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๒๕๕ ๓๑.๙๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗ ๒๗๕ ๓๔.๔๒ 

รวม ๒๑ ๗๙๙ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๓.๓๒ %

๑2.๖๒ %

๑๓.๖๑ %

กราฟแสดงร้อยละของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา  25๖๑จ าแนกตามระดับชั้น 
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๓๘๘

๓๙๖

๓๓๓

๒๔๖

๒๘๕

๒๗๗

๔๔๐

๓๘๘

๔๔๐

๒๓๕

๒๔๖

๒๘๕

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๕๕.๒๘

๓๙.๒๗

๖๐.๔๘

๙๓.๗๓

๗๒.๘
๗๖.๙๘ ๗๓.๗๔

๖๐.๙๔

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    
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ข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๐๗ ๒๖.๘๒ ๓๓.๘๓ ๒๗.๕๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๖๑ ๒๘.๘๗ ๓๔.๕๔ ๒๘.๔๔ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ปีการศึกษา 25๖๑ระดับโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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รายวิชา 
 

 
ปีการศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 
2560 

45.27 22.97 29.13 28.90 

ปีการศึกษา 
2561 

50.07 26.82 33.83 27.54 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ – 2561 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๓.๒๗ ๒๕.๕๙ ๒๗.๙๔ ๓๓.๐๔ ๒๗.๔๗ 
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คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา 25๖๑ ระดับโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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รายวิชา 
 
       ปี
การศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ปีการศึกษา 
2560 

47.18 22.85 27.51 26.10 32.99 

ปีการศึกษา 
2561 

43.27 25.59 27.94 27.47 33.04 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ประจ าปีการศึกษา  25๖๐ – 2561 
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