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ค ำน ำ 
 

สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจเพ่ือการพัฒนางานและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในสังคมปัจจุบัน
สารสนเทศมีความซับซ้อนและหลายรูปแบบเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา๒๕๖๓ ฉบับนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านที่เกี่ยวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา การใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ การจ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกนักเรียนเพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจน
สามารถท าให้สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหวังว่า
สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะอันจะท าให้สารสนเทศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ทางโรงเรียนยินดีที่จะรับข้อเสนอนั้นเพ่ือปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ให้ดี
สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
 

 

                              งานระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
                 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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สำรบัญ 
ค ำน ำ                                           หน้ำ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลสถำนศกึษำ          ๕ 
 - ข้อมูลพื้นฐำน           ๖ 

 - ประวัติโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”       ๙ 

 - แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”      ๑๑ 

- ข้อมูลอำคำรสถำนที่          ๑๒ 

- สภำพของชุมชน          ๑๓ 

- รำยนำมผู้บริหำรโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน      ๑๔ 

- รำยนำมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน       ๑๖ 

- รำยนำมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและรำชำนุเครำะห์ ๑  ๑๗ 

- รำยนำมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและรำชำนุเครำะห์ ๑  ๑๙ 

- รำยนำมคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  ๒๐ 

ส่วนที่  ๒  สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร    ๒๑ 
 - สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร              ๒๒ 

- แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน        ๒๕ 

- หลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      ๒๖ 

- แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น        ๖๒ 

- สถิติกำรใช้ห้องพยำบำล         ๖๓ 

- ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร        ๖๕ 

ส่วนที่  ๓  เกียรติประวัตโิรงเรียน         ๖๗ 
- เกียรติประวัติโรงเรียนและผลงำนดีเด่นในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓     ๖๘ 

ส่วนที่  ๔  ข้อมูลนักเรียน          ๘๕ 
 - ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียน                   ๘๖ 

- จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓            ๘๗ 

- จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓            ๘๘ 

 - ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖                      ๘๙ 

 - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓               ๙๐    

- ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)                ๙๔ 
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ส่วนที่  ๕  ข้อมูลครูและบุคลำกร        ๙๘ 
- จ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร              ๙๙ 

- จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ                                         ๑๐๐ 

- จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง               ๑๐๑ 

- ข้อมูลครูและบุคลำกรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”            ๑๐๒ 

- อำยุรำชกำรของครูประจ ำกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”           ๑๑๔ 

- กำรพัฒนำบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓                      ๑๑๗ 

- กำรวิจัยในชั้นเรียน                 ๑๑๘ 

- ครูดีเด่น ปี ๒๕๖๓                          ๑๓๖ 

คณะกรรมกำรจัดท ำ                  ๑๓๘ 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

เขียว  หมำยถึง  ควำมสขุ  สดชื่น 
ขำว  หมำยถึง  ควำมบรสิุทธิ์ทั้งกำยวำจำ 

รูปพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอำสน์ 
 พระรำชวังบำงปะอิน 

 

“ทนฺโต   เสฏโฺฐ   มนุสเฺสสุ” 

ผู้ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์ 

 

สีประจ ำโรงเรียน 
 

แผนที่ที่ตั้ง 
 
 

ตรำประจ ำโรงเรียน 
 

แผนท่ีที่ตั้ง 
 
 

ปรัชญำโรงเรียน 
 

แผนที่ที่ตั้ง 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
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  ดอกรำชำวดี 
 

    ดอกราชาวดีมีชื่อสามัญว่า  Butterfly  bush 
    ชื่อวิทยาศาสตร์  Buddleia  paniculata 
    เป็นพืชในตระกูล  Buddlejaceae 

 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

ตั้งใจเรียน    เพียรท ำดี 
มีวินัย     น้ ำใจงำม 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 
 

แผนท่ีที่ตั้ง 
 
 

ค ำขวัญโรงเรียน 
 

แผนทีท่ี่ตั้ง 
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ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ชื่อภำษำอังกฤษ  Bang Pa-in "Rachanukroh1" School 
อักษรย่อ  ร.น.๑ 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
ประเภท/ขนำด  ใหญ ่
สถำนทีต่ั้ง  ๒๑๔ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน   

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๖๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๕ – ๒๖๑๙๒๒ 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน ต่อ ๑๐๑ 

    กลุ่มบริหารวิชาการ ต่อ ๑0๒ 
    กลุ่มกิจการนักเรียน ต่อ ๑0๓ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ ๑๐๔ 
    กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ต่อ 10๕ 
    กลุ่มบริหารทั่วไป ต่อ 10๖ 
    งานแนะแนว ต่อ 10๗ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่อ 10๘ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อ 10๙ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต่อ 1๑0 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต่อ 1๑๑ 
    นักการภารโรง ต่อ 1๑๒ 
    ป้อมยาม ต่อ 1๑๓ 

โทรสำร   ๐๓๕–๒๖๑๑๗๘    
Web site    http://www.racha1.ac.th 
Line Official   Racha1school 
E-mail   saraban@racha1.ac.th 
Facebook   racha1school 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.racha.ac.th/
https://line.me/R/ti/p/%40542fksik
https://www.facebook.com/racha1school/
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โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งได้มีการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๒๖ เช่นเดียวกับพระอารามหลวงทั่วไปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราโชบายให้พระอารามหลวงทุกแห่งในพระราชอาณาจักรสอนหนังสือไทย และสอนเลข
ในปีพุทธศักราช ๒๔๒๖ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้เสด็จมาประดับจ าพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติ  
ทรงเห็นว่าการเรียนในขณะนั้นไม่มีต าราสอนมาตรฐาน พระองค์จึงแต่งแบบเรียนเร็วทดลองใช้สอนเด็กที่วัด
นิเวศเป็นครั้งแรก แม้ว่าสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงลาผนวชเมื่อครบพรรษา แต่การจัดศึกษาของ
โรงเรียนวัดนิเวศยังคงด าเนินต่อมาโดยตลอดในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดให้มี
การศึกษาประชาบาลขึ้นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ทรงราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
นี้ว่าโรงเรียนประจ าอ าเภอบางปะอิน  

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รั ชกาลที่ ๘   
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน ๖,๓๐๐ บาท เป็นทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นบนที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่โรงเรียนแห่งใหม่ได้รับ
พระราชทานพระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทางคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการ
อ าเภอบางปะอินจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนราชานุเคราะห์ ๑ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ภายหลัง ในด้านความเป็นมาของชื่อโรงเรียนได้ตั้งให้
คล้องกับพระนามของพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เพราะโรงเรียนนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียน
วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งสมเด็จท่านทรงด าเนินงานเมื่อทรงผนวช กรรมการจึงพร้อมกันเลือกชื่อราชานุเคราะห์ 
และให้เลขที่ด้วยว่า ๑ เพราะเผื่อจะมีผู้ใดสร้างสิ่งใดต่อไปอีกจะได้ให้เลขที่ต่อไป ปัจจุบันโรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” ตั้ งอยู่ เลขที่  ๒๑๔ หมู่  ๖ ถนนปราสาททอง ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ ๔๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพระราชวังบางปะอิน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ และในปี เดี ยวกันนี้ นั ก เรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายได้ รับ รางวัลพระราชทานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทยภายใต้
การบริหารงานของนางจรรยา สุขประเสริฐ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) โดยมีนายคมสัน เปี่ยมชูชาติ  
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา    

 

ประวัติโรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพ่ือ    
รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมใช้หลักธรรมาภิบาล    
โดยมีนายประจวบโชค สร้อยสม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนทั้ งหมด ๕๓ ห้องเรียน แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑          
จ านวน ๑๑ ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๑๑ ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๒ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๗ ห้อง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๗ ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๗ ห้อง รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย ๒๑ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๒,๐๒๙ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๕ คน ครู ๙๗ คน ลูกจ้างประจ า   
๒ คน ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ๒๐ คน หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) 
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แผนทีท่ี่ตั้งโรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวน 

๑ อำคำรเรียน ๕  หลัง 
๒ อำคำรประกอบ ๕  หลัง 
๓ ห้องน้ ำ ๘  หลัง 
๔ หอประชุม ๒  หลัง 
๕ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๔  ห้อง 
๖ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ๓  ห้อง 
๗ ห้องปฏิบัติกำรพำณิชยกรม ๒  ห้อง 
๘ ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ ๑  ห้อง 
๙ ห้องปฏิบัติกำรเคมี ๑  ห้อง 
๑๐ ห้องปฏิบัติกำรชีวะ ๑  ห้อง 
๑๑ ห้อง Creative classroom ๑  ห้อง 
๑๒ ห้อง Coding ๑  ห้อง 
๑๓ ห้องสมุด ๑  ห้อง 
๑๔ ห้องพยำบำล ๑  ห้อง 
๑๕ ห้องดนตรีไทย ๑  ห้อง 
๑๖ ห้องดนตรีสำกล ๒  ห้อง 
๑๗ ห้องนำฏศิลป์ ๑  ห้อง 
๑๘ ห้องแนะแนว ๒  ห้อง 
๑๙ ห้องจริยธรรม ๑  ห้อง 
๒๐ ห้องโสตทัศนศึกษำ ๑  ห้อง 
๒๑ โรงอำหำร ๒  หลัง 
๒๒ สนำมฟุตบอล ๑  สนำม 
๒๓ สนำมกีฬำอเนกประสงค์ ๑  สนำม 
๒๔ โดมรำชำวดีภิรมย์ ๑  หลัง 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
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๑. ขนำดประชำกร  :  ประมาณ  ๕๑,๐๖๙  คน 
(แหล่งอ้างอิงปี๒๕๖๓ :  https://stat.bora.dopa.go.th)  
๒. ศำสนำประจ ำท้องถิ่น  :  ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์ 
๓. อำชีพของผู้ปกครอง  :  รับราชการ, ค้าขาย, เกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไปและอ่ืนๆ   
๔. ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่  :  ระดับปานกลาง 
๕. สภำพสังคม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รับจ้าง และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อปีประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
สถำนที่ส ำคัญในเขตอ ำเภอบำงปะอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  มีดังนี้ 

 พระราชวังบางปะอิน 
 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
 วัดชุมพลนิกายาราม 
 วัดก าแพง 
 ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม 
 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
 สถานีรถไฟบางปะอิน 
 ที่ว่าการอ าเภอบางปะอิน 
 ส านักงานเทศบาลต าบลปราสาททอง 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านหว้า 
 ห้องสมุดประชาชน 
 โรงพยาบาลบางปะอิน 
 ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะของชุมชน 

https://stat.bora.dopa.go.th/
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๒๔ 

ล ำดับที่ รำยนำม ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

๑. ขุนประจิดรุณเภท  (เพี้ยนขะฤกษ์) ๒๔๕๔ - ๒๔๖๐ 

๒. นายข า   ธรรมศิริ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ 

๓. ขุนศรีสถิตศึกษากร (ปลั่ง  ศรีสถิต) ๒๔๖๕ - ๒๔๖๕ 

๔. นายสวัสดิ์   พรรณทรัพย์ ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑ 

๕. นายเพิ่ม   เนตรงาม ๒๔๗๑ - ๒๔๗๓ 

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

๘. นายรัตน์   อรุณ (รัตน์   จีนจู) 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   โพธิสวัสดิ ์ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ 
๑๙. นายพิสิษฐ์   รื่นกวี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 
๒๐. นางสาวกาญจนา   สอนง่าย ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 

รำยนำมผู้บริหำร โรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
ต้ังแต่ก่อต้ังถึงปัจจุบัน 
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ล ำดับที่ รำยนำม ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

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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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นายประสิทธิ์   พ่วงภักดี ประธานกรรมการ 
๒. นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ กรรมการ 
๓. นายทรงชัย   ลิมปพฤกษ์ กรรมการ 
๔. นางจรรยา   สุขประเสริฐ กรรมการ 
๕. นายคมสัน   เปี่ยมชูชาติ กรรมการ 
๖. นายวีระเด่น   จิตรีญาติ กรรมการ 
๗. นางสาวบุญเรียม   พรรณหาญ กรรมการ 
๘. พระครูวิชาญธรรมโชติ กรรมการ 
๙. พระครูจักรธรรมนิวิฐ กรรมการ 

๑๐. นางสุกลัญา   กลิ่นอ่อน กรรมการ 
๑๑. นายมนตรี   ยมนา กรรมการ 
๑๒. นางเอมอร   สมสืบ กรรมการ 
๑๓. นายพลายวัน   จิตรีชาติ กรรมการ 
๑๔. นางสมพร   ก้อนทอง กรรมการ 
๑๕. นายประจวบโชค  สร้อยสม กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนเุครำะห์ ๑" 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ ประธานกรรมการ 
๒. นายประสิทธิ์   พ่วงภักดี รองประธานกรรมการ 
๓. นายส ารวม   ไวยโอรส รองประธานกรรมการ 
๔. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย์  ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๖. นายณรงค์  เล็กประเสริฐ กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  นาคนิคาม กรรมการ 
๘. นายสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข กรรมการ 
๙. นายวันชัย  จุฑานพรัตน์ กรรมการ 

๑๐. นายมนตรี  ยมนา กรรมการ 
๑๑. พ.อ.อ.สมศักดิ์  ลายเมฆ กรรมการ 
๑๒. นายธนศักดิ์ศิริ  โตไพบูลย์ กรรมการ 
๑๓. นายฉัตรชัย  ปัญธิเดช กรรมการ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน์  ธัยมาตร กรรมการ 
๑๕. นายภิญโญ  โมกขมรรคกุล กรรมการ 
๑๖. นางละเมียด  จันทรบุบผา กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุเมธา  ทองเสริมสุข  กรรมการ 
๑๘. นายอัมพล  นัยศิริ กรรมการ 
๑๙. นายกรกฎ  ไกรสังเกตุ กรรมการ 
๒๐. นายอภิสิทธิ์  อัครวรรธนกุล กรรมการ 
๒๑. นายประมาณ  ตั้งตระกูลเจริญ กรรมการ 
๒๒. นายสมชาย  เจริญพานิชยิ่ง กรรมการ 

 
 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำสมำคมศิษย์เก่ำ 
โรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและโรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๒๓ นายธีรเดช  ภาชีรัตน์ กรรมการ 
๒๔ นายสรรเสริญ  อ่ าเกตุ กรรมการ 
๒๕ นางสาวศุทธีพร   สังข์ยุทธ กรรมการ 
๒๖ นายชูเกียรติ  เขียวฉอ้อน กรรมการ 
๒๗ นายเจษฎา  บูรณะจารุ กรรมการและเลขานุการ 
๒๘ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นายยุทธนา   ก้อนทอง ประธานกรรมการ 
๒. นายรัตนะ   พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบุญเรียม   พรรณหาญ รองประธานกรรมการ 
๔. นายสมทรง   ลีวัฒนะ รองประธานกรรมการ 
๕. นายวิชัย   ไวยท ิ รองประธานกรรมการ 
๖. นายประจวบโชค  สร้อยสม รองประธานกรรมการ 
๗. นายส าราญ   ธรรมสุนทรา กรรมการ 
๘. นายวันชัย   ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๙. นายประมวล   พงษ์หาญ กรรมการ 

๑๐. นายพีรพัจน์   หวังวีระ กรรมการ 
๑๑. น.ท.สมประสงค์   รุจิศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. น.ต.พิสิษฐ์   ก้อนทอง กรรมการ 
๑๓. นายวรชันท์   หลักกรด กรรมการ 
๑๔. นายไพบูลย์   รุจิพุฒิ กรรมการ 
๑๕. นายอาทิตย์   ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๑๖. นายอภิโชติ   ผลภาวร กรรมการ 
๑๗. พ.ต.อ.เอนก  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
๑๘. นางกุลวณิชย์   แก้วสถิต กรรมการ 
๑๙. นางวิไลพร   เนื่องค ามา กรรมการ 
๒๐. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ กรรมการ 
๒๑. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี กรรมการ 
๒๒. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  กรรมการ 
๒๓. นางรัตติกาล   พันธุ์กระวี กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางนงพงา   อิสสอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสมำคมศิษย์เก่ำ 
โรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและโรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง นายกสมาคมฯ 
๒. นายประจวบโชค   สร้อยสม อุปนายก 
๓. นายสุรชัย   ตรีไพบูลย์ เลขาธิการ 
๔. นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง  เหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์ ๑" 
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เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

โดยใช้เครือข่ายชุมชน สู่ความเป็นพลโลก 

 

 
 

๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์          
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๒. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 
 

ความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ าจิตอาสา 

 

 
 

 “ลูกราชา สง่างาม มีศักดิ์ศรี ใต้ร่มพระบารมีองค์อานันท์” 

 

 
 

สภำพบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 

พันธกิจ (MISSION) 
 

 

อัตลักษณ ์(IDENTITY) 

 

 

เอกลักษณ ์
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๑ . บุ คลากรทางการศึ กษ าและผู้ เรี ยนมี ความรัก  ความศรัท ธาในสถาบั น ชาติ  ศ าสน า                    
และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในการด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 

๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 ๖. ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษามีความเชื่อมั่น ศรัทธา และประสานความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์ (Corporate  Objectives) 
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๑. สร้างความรักและศรัทธายึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๒. ส่งเสริมความเป็นไทย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมให้กับผู้เรียน 

๓. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะขั้นสูง 
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๕. พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน และมาตรฐาน
รางวัลคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗. สร้างเครือข่ายการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 

กลยุทธ์โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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๑. งานระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒. งานประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา 
๓. งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๕. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
๖. งานประชาสัมพันธ ์
๗. งานประสานราชการ 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานกิจการนักเรียน 
  ๙.๑ งานป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด  เอดส์ 
  ๙.๒ งานส่งเสริมสุขภาพสวัสดภิาพและโภชนาการ 
  ๙.๓ งานประชาธิปไตยและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๙.๔ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๙.๕ งานระเบียบวินยัและส่งเสริมพัฒนาความประพฤต/ิ 
        สารวัตรนักเรียน 
  ๙.๖ งานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
  ๙.๗ งานเวรรักษาการณ์ 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

       

 
 
 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

๑. กลุ่มงานวางแผนงานดา้นวิชาการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการ  
    เรียนรู้ 
๓. งานวัดผล  ประเมินผล  และทะเบียน 
    นักเรียน 
๔. งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และหอ้งสมุด 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗. งานแนะแนว 
๘. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
    และมาตรฐานการศึกษา 
๙. งานเครือข่ายทางการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี    
      การศึกษา 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒. งานรับนักเรียน 
 
 

๑. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง  สรรหา 
    และบรรจุแต่งตั้ง  ย้ายข้าราชการครแูละ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
๒. งานประเมินผลการปฏบิัติงานและการ   
    เล่ือนขั้นเงินเดือน 
๓. งานวินัยและการลงโทษ 
๔. งานจัดท าทะเบยีนประวัตแิละ 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานยกย่อง ส่งเสริมพัฒนาครูและบคุลากร 
    ทางการศึกษา 
๖. งานธุรการ/งานสารบรรณ 
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ชั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าราชา – นิเวศ  
    และงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 
 
 
 

ผู้ปกครองเครือข่ำย         

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

สมำคมศิษย์เก่ำวัดนิเวศน์และรำชำนุเครำะห์ ๑ 

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

รำยชื่อหัวหน้ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

จ ำนวนบุคลำกร 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ย/คน 
(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

คณิตศาสตร์ นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ   ๑๒ ๑๙ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ๒๓ ๑๘ 

ภาษาไทย นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ๑๐ ๒๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ๑๕ ๒๑ 

ภาษาต่างประเทศ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ๑๕ ๒๒ 
การงานอาชีพ นางสาวอริยา  กันทะวงค์ 6 ๑๗ 
ศิลปะ นางสุดาพร  ยิ้มสิน ๗ ๑๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ๕ ๒๐ 
สนับสนุนการสอน นางนงพงา  อิสสอาด ๔ ๑๗ 

รวม ๙๗ ๑๙ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

๑. ข้อมูลรำยชื่อหัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนบุคลำกร 
และจ ำนวนคำบ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๒๗ 
 

 

 
โครงสร้ำงเวลำเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (รำยปี) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.1-ม.3 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 
ภำษำไทย 

    
 
 
 

  120 (3 นก.) 

   
 
 
 

  120 (3 นก.) 

   
 
 
 

  120 (3 นก.) 

 
360 (9 นก.) 

คณิตศำสตร์   120 (3 นก.)   120 (3 นก.)   120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยำศำสตร์   160 (4 นก.)   160 (4 นก.)   160 (4 นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
    การด าเนินชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร์ 
○ เศรษฐศาสตร์ 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

480 (12 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 

360 (9 นก.) 
 

สุขศึกษำและพลศกึษำ  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
ศิลปะ  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  40 (1 นก.)  40 (1 นก.)  40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 
 รวมเวลำเรียน (พ้ืนฐำน)  880 (22 นก.)  880 (22 นก.)  880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
○ วิทยาศาสตร์ 
○ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
○ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
○ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี 
○ เลือกตามความถนัด/สนใจ 
○ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 

 
40 (1 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 

 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 

 
160 (4 นก.) 

180 (4.5 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
  80 (2 นก.) 

 รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 220 (5.5 นก.) 280 (7 นก.) 280 (7 นก.) 780 (19.5 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

* กิจกรรมแนะแนว 
* กิจกรรมนกัเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
      - ชมรม ชุมนุม 
* กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

(บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียนตลอดปกีารศึกษา) 

 
40 
 

40 
40 

 
40 
 

40 
40 

 
40 
 

40 
40 

  
120 

 
120 
120 

 รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120         360 
รวมเวลำเรียน      1,220                1,280                1,280                 3,780 

6 

๒. โครงสร้ำงเวลำเรียน 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๒๘ 
 

 
โครงสร้ำงเวลำเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (รำยภำค) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

หน่วยกิตในภำคเรียนต่ำง ๆ 
รวม 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 

1 
ภำค 2  

1. รำยวิชำพ้ืนฐำน        
   1) ภาษาไทย 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9.0 (360) 
   2) คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 (360) 
   3) วิทยาศาสตร ์

  ○ การออกแบบและเทคโนโลยี 
           ○ วิทยาการค านวณ  

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

12.0 (480) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 

   4) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 (480) 

        ○ ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
        ○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 
   1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

9.0 (360) 
 ○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
     การด าเนินชีวิตในสังคม                              

        ○ ภูมิศาสตร์ 
        ○ เศรษฐศาสตร์ 
   5) สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (240) 
   6) ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (240) 
   7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
          ○ การงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
   8) ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 (360) 

รวมหน่วยกิตรำยวิชำพ้ืนฐำน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 (2,640) 
2.  รำยวิชำเพ่ิมเติม        
   1) วิทยาศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 4.0 (160) 
   2) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 4.5 (180) 

   3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   4) ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

3.0 (120) 
3.0 (120) 

   5) เลือกตามความถนัด/สนใจ 
   6) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS) 

0.5 
- 

0.5 
- 

0.5 
1.0 

0.5 
1.0 

0.5 
- 

0.5 
- 

3.0 (120) 
2.0 (80) 

รวมหน่วยกิตรำยวิชำเพ่ิมเติม 2.5 3.0 3.5 3.5 4.0 3.0 19.5 (780) 
3. กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน        
   กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
   กิจกรรมนักเรียน        
     - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 20 20 20 20 20 20 120 
     - ชมรม ชุมนุม  20 20 20 20 20 20 120 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

    (บูรณาการกับกจิกรรมนักเรียนตลอดปี
การศึกษา) 

       

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 360 
รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 14.0 85.5 
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,220 1,280 1,280 3,780 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๒๙ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 
รหัส สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

 รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21102 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว21104 
วิทยาการค านวณ 1 

0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา  0.5 20 พ21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    รำยวิชำเพ่ิมเติม   

ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
 ส20202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 
0.5 20 

จ20201 
ญ20201 
ต20201 

ภาษาจีน 1  
ภาษาญี่ปุ่น 1 
ภาษาเกาหลี 1 

0.5 20 
จ20202 
ญ20202 
ต20202 

ภาษาจีน 2  
ภาษาญี่ปุ่น 2 
ภาษาเกาหล ี2 

0.5 20 

ว20241 
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 1 

0.5 20 
ว20283 คอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 2 
0.5 20 

ท20201 ห้องสมุด 1 0.5 20 ท20202 ห้องสมุด 2 0.5 20 
วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 

รวม 2.5 100 รวม 3.0 120 
รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 13.5 540 รวมหน่วยกำรเรียน/ชั่วโมง 14.0 560 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลำเรียน 600 รวมเวลำเรียน 620 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,220 ชม. 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๐ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) 
ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21102 
การออกแบบและเทคโนโลยี 
1 

0.5 20 ว21104 
วิทยาการค านวณ 1 

0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
ส21102 ประวตัิศาสตร ์1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา  0.5 20 พ21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ21101 ภาษาองักฤษ  1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    รำยวิชำเพ่ิมเติม   

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
2 

1.0  40 

ว20211 
วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
1 

1.0 40 
ว20212  วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

2 1.0 40 

ว21241 
คอมพิวเตอรส์ร้างสรรค ์
1 

0.5 20 
ว21242 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 

2 
0.5 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน 
0.5 20 

ต21201 ภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต21202 ภาษาเกาหล ี2 0.5 20 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 
รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลำเรียน 660 รวมเวลำเรียน 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,320 ชม. 

 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๑ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ  

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 
รำยวิชำ/กิจกรรม หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำ/กิจกรรม หน่วยกติ เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 11.0 440 รำยวิชำพ้ืนฐำน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา  0.5 20 พ22104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 40 ศ22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 3.5 140 รำยวิชำเพ่ิมเติม 3.5 140 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สาร 4 
0.5 20 

จ20203 
ญ20203 
ต20203 

ภาษาจีน 3  
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 
ภาษาเกาหลี 3 

0.5 20 

จ20204 
ญ20204 
ต20204 

ภาษาจีน 4  
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
4 
ภาษาเกาหลี 4 

0.5 20 

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก 0.5 20 ว20244 การพัฒนาเว็บไซต ์ 0.5 20 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I20202 การศึกษาค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ 
(IS2) 

1.0 40 

วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 

รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,280 ชม. 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๒ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) 

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร ์3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา  0.5 20 พ22104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 40 ศ22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง22101 การงานอาชพีฯ  0.5 20 ง22102 การงานอาชพีฯ  0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    รำยวิชำเพ่ิมเติม   

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
4 

1.0  40 

ว20217 
วิทยาศาสตร์และความ
งาม 

1.0 40 
ว20281  วิทยาศาสตร์โลกทั้ง

ระบบ 
1.0 40 

ว22243 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
1 

0.5 20 
ว22244 คอมพิวเตอร์

แอนิเมชัน 2 
0.5 20 

อ22201 
ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 

0.5 20 
อ22202 ภาษาอังกฤษอา่น - 

เขียน 
0.5 20 

ต21203 
ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 
3 

0.5 20 
ต21204 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 

4 
0.5 20 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ IS1) 
1.0 40 I20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

รวม 5.0 200 รวม 5.0 200 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลำเรียน 660 รวมเวลำเรียน 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,320 ชม. 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๓ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ  

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา  0.5 20 พ23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง23101 การงานอาชพีฯ  0.5 20 ง23102 การงานอาชพีฯ  0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    รำยวิชำเพ่ิมเติม   

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 6  
0.5 20 

จ20205 
ญ20205 
ต20205 

ภาษาจีน 5  
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 5 
ภาษาเกาหลี 5 0.5 20 

จ20206 
ญ20206 
ต20206 

ภาษาจีน 6  
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
6 
ภาษาเกาหลี 6 

0.5 20 

ว20215 
 

ส20201  

เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม (ห้องคู่) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ห้องค่ี) 

1.0 40 

ว20215 
 

ส20201  

เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม (ห้องค่ี) 
เศรษฐกิจพอเพียง (ห้อง
คู่) 

1.0 40 

ว20284 การสร้างงานแอนิเมชัน 1.0 40 ว20285 การออกแบบกราฟกิ 1.0 40 
วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 
รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลำเรียน 660 รวมเวลำเรียน 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,320 ชม. 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๔ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ (วทิยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) 

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รหัส 
สำระ หน่วยกติ / ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน หน่วยกติ เวลำเรียน 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา  0.5 20 พ23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง23101 การงานอาชพีฯ  0.5 20 ง23102 การงานอาชพีฯ  0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    รำยวิชำเพ่ิมเติม   

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0  40 
ว23216 พลังงานทดแทนกับการใช้

ประโยชน์ฯ 
1.0 40 ว23217  เชื้อเพลิงเพื่อการ

คมนาคม 
1.0 40 

ว23245 อัลกอริทึม 0.5 20 ว23246 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

0.5 20 

อ23201 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

0.5 20 
อ23202 อังกฤษรอบรู้ 0.5 20 

ต21205 
ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 
5 

0.5 20 
ต21206 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 

6 
0.5 20 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 

รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 รวมหน่วยกำรเรียน/เวลำรวม 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลำเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลำเรียน 660 รวมเวลำเรียน 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,320 ชม. 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (แยกตำมแผนกำรเรียน)  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

วิทย-์คณิต 
(ม.4-ม.6) 

คณิต-ภำษำ 
(ม.4-ม.6) 

ศิลป-์ญี่ปุ่น 
(ม.4-ม.6) 

ศิลป-์จีน 
(ม.4-ม.6) 

ทั่วไป 
(ม.4-ม.6) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 
ภำษำไทย 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยำศำสตร์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร์ 
○ เศรษฐศาสตร์ 

 
80 (2 นก.) 

 
 
  240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
 รวมเวลำเรียน (พ้ืนฐำน) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 
○ ภาษาไทย 
○ วิทยาศาสตร ์
○ คณติศาสตร ์
○ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
○ ภาษาต่างประเทศ 
○ ศิลปะ 
○ สุขศึกษาและพลศึกษา 
○ การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี
○ การศึกษาค้นคว้าและสร้าง   
องค์ความรู้ (IS) 

 
- 

1,560 (39 นก.) 

 360 (9 นก.) 
  80 (2 นก.) 
480 (12 นก.) 

- 
- 
- 

80 (2 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
240 (6 นก.) 

360 (9 นก.) 
 240 (6 นก.) 
960 (24 นก.) 

- 
- 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
280 (7 นก.) 
240 (6 นก.) 

- 
 320 (8 นก.)  
960 (24 
นก.) 
40 (1 นก.)- 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
280 (7 นก.) 
240 (6 นก.) 

- 
320 (8 นก.) 
  960 (24 

นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
- 

240 (6 นก.) 
- 

  80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

720 (18 
นก.) 
720 (18 
นก.) 
80 (2 นก.) 

 รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม)          5 2,560 (64นก.)  7 2,280 (57นก.)    7 2,040 (51นก.) 2,040 (51นก.) 2,000 (50นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
○ กิจกรรมแนะแนว 
○ กิจกรรมชมรม ชุมนมุ  

 
120                             
120 

 
120                             
120 

 
120                             
120 

 
120 
120 

 
120 
120 

     * กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
     สำธำรณประโยชน์ (บูรณาการ) 120 120 120 120 120 

 รวมเวลำกจิกรรมพัฒนำผู้เรยีน 360 360 360 360 360 
รวมเวลำเรียน 4,560 4,280 4,040 4,040 4,000 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 

ห้องเรียนพิเศษควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (รำยปี)  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 - ม.6 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 
ภำษำไทย 

 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยำศำสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
การด าเนิน  
    ชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร์ 
○ เศรษฐศาสตร์ 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 
  80 (2 นก.) 

 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
- 

 
 

80 (2 นก.) 
 

320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
 รวมเวลำเรียน (พ้ืนฐำน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13 นก.) 1,640 (41 นก.) 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
○ วิทยาศาสตร ์
○ คณติศาสตร ์
○ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
○ คอมพิวเตอร ์
○ ภาษาต่างประเทศ 
    - ภาษาอังกฤษ 
    - ภาษาเกาหล ี
○ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
    ความรู้ (IS) 
o เลือกโครงงานตามความสนใจ 

 
480 (12 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
 
 
- 
 
- 

 
520 (13 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
 
- 

 
460 (11.5 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
 
 
- 
 

80 (2 นก.) 

 
1,460 (36.5 นก.) 

480 (12 นก.) 
80 (2 นก.) 

100 (2.5 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 
 

80 (2 นก.) 

 รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม)          840 (21 นก.) 960 (24 นก.) 840 (2 1นก.) 2,640 (66 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
○ กิจกรรมแนะแนว 
○ กิจกรรมชมรม ชุมนมุ  

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
120 
120 

      * กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ (บูรณาการ) 40 40 40 120 

 รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลำเรียน 1,560 1,640 1,480 4,640 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (รำยภำค) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

หน่วยกิตในภำคเรียนต่ำง ๆ 

รวม 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 

1 
ภำค 2 

1. รำยวิชำพ้ืนฐำน        
   1) ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
   2) คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
   3) วิทยาศาสตร ์

○ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
○ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
○ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 
1.0 
- 
- 

 
1.0 
- 
- 

 
- 

1.0 
- 

 
- 

1.0 
- 

 
- 
- 

1.0 

 
- 
- 

1.0 

 
2.0 
2.0 
2.0 

   4) สังคมศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 8.0 

   5) สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   6) ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   7) การงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
        ○ ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 41.0 
2.  รำยวิชำเพ่ิมเติม        
  1) คณิตศาสตร์ 
      ○ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
      ○ โครงงานคณิตศาสตร์** 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
1.0* 

 
2.0 
1.0* 

 
12.0 
2.0* 

  2) วิทยาศาสตร์ 
      ○ ฟิสิกส์ 
      ○ เคมี 
      ○ ชีววิทยา 
      ○ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
      ○ การออกแบบและเทคโนโลยี 
      ○ วิทยาการค านวณ 
      ○ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น** 
      ○ โครงงานวิทยาศาสตร์** 
      ○ คอมพิวเตอร์ 
      ○ โครงงานคอมพิวเตอร์**  

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 
- 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 
- 

1.0 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 

1.0* 
0.5 
1.0* 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 
- 
- 

1.0* 
0.5 
1.0* 

 
9.0 
9.0 
9.0 
6.0 
1.0 
1.5 
1.0 
2.0* 
0.5 
2.0* 

  3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ -  
  ภาษาเกาหลี) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

  4) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
  5) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- 
0.5 

- 
0.5 

1.0 
0.5 

1.0 
0.5 

- 
- 

- 
- 

2.0 
2.0 

รวมหน่วยกิตรำยวิชำเพ่ิมเติม 10.5 10.5 12.5 11.5 10.5 10.5 66.0 
รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 17.5 17.5 19.5 18.5 17.5 17.5 107.0 

หมำยเหตุ  * รายวิชาโครงสรา้งให้เลือกเรียนจากกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งจากกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
      วิทยาศาสตร์ หรือการเรยีนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   ** เป็นรายวิชาเพิ่มเติมโปรแกรมเสริม พสวท. 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.5 420 รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว31221 เคมี 1 1.5 60 ว31222 เคมี 2 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว31262 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ว31281 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว31271 คอมพิวเตอร์และ
ขั้นตอนวิธี 

0.5 20 ว31272 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 1.0 40 

    ว32273 การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ 

0.5 20 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

1 
1.0 40 อ31202 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40 

ต31211 พื้นฐานภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต31212 พื้นฐานภาษาเกาหลี 2 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 760 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,560 ชม. 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๓๙ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    แผนกำรเรียนวิทย์ – คณิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 – 4/3 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.5 420 รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.5 420 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว30221 เคมี 1 1.5 60 ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลกดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว31262 โลกดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ว31281 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว31282 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 

0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1 

0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2 

0.5 20 

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ30211 อังกฤษฟัง - พูด 1 1.0 40 อ30212 อังกฤษฟัง - พูด 2 1.0 40 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 760 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 760 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,520 ชม. 

 

 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๐ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    แผนกำรเรียนคณิต - ภำษำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.0 360 รำยวชิำเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท30201 การฟัง - การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอ่าน - การเขียน 1 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 60 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 60 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1 

0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2 

0.5 20 

ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ30211 อังกฤษฟัง - พูด 1 1.0 40 อ30212 อังกฤษฟัง - พูด 2 1.0 40 
ต30201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40 ต30202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ต30207 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 

1 
1.0 40 ต30208 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 2 1.0 40 

ต30211 ภาษาเกาหลีอ่าน - 
เขียน 1 

1.0 40 ต30212 ภาษาเกาหลีอ่าน - เขียน 
2 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 700 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 700 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,400 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๑ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนศิลป์ - ภำษำญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท30201 การฟัง - การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอ่าน - การเขียน 1 1.0 40 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
พ30210 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 40 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 40 
ญ30207 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน - เขียน 1 1.0 40 ญ30208 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
ญ30209 ภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 1 
1.0 40 ญ30210 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

2 
1.0 40 

ญ30215 ภาษาญี่ปุ่นฟัง - พูด 1 1.0 40 ญ30216 ภาษาญี่ปุ่นฟัง - พูด 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๒ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
พ30210 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
จ30207 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 40 จ30208 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 40 
จ30209 ภาษาจีนฟัง - พูด 1 1.0 40 จ30210 ภาษาจีนฟัง - พูด  1.0 40 
จ30211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 1.0 40 จ30212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๓ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนพละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวชิำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
พ30201 มวยไทย 1 1.0 40 พ30219 แบดมินตัน 1.0 40 
พ30204  มวยสากล 1 1.0 40 พ30225 เทเบิลเทนนิส 1 1.0 40 
พ30207 บาสเกตบอล 1 1.0 40 พ30235 รักบี้ 1 1.0 40 
พ30210 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 1.0 40 
พ30216 ฟุตบอล 1 1.0 40 พ30213 ฟุตซอล 1 1.0 40 
พ30228 เซปักตะกร้อ 1 1.0 40 พ30241 เปตอง 1 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๔ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนอุตสำหกรรมและพำนิชย์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
ง30223 งานเขียนแบบ 1 1.0 40 ง30224 งานเขียนแบบ 2 1.0 40 
ง30229 ช่างผลิตปูนซีเมนต์ 1 1.0 40 ง30230 ช่างผลิตปูนซีเมนต์ 2 1.0 40 
ง30232 ช่างกระจก 1 1.0 40 ง30233 ช่างกระจก 2 1.0 40 
ง30250 ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 
1.0 40 ง30247 บัญชีกิจการบริการ 1.0 40 

ง30237 การร้อยมาลัย 1.0 40 ง30276 การส่งเสริมการขาย 1.0 40 
ง30203 อาหารท้องถิ่น 1.0 40 ง30277 เทคนิคการน าเสนอ 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๕ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
  ห้องเรียนปกติ  แผนกำรเรียนคหกรมและเกษตร  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
ง30234 งานประดิษฐ์ดอกไม้ 1.0 40 ง30205 อาหารพื้นเมือง 1.0 40 
ง30239 งานเย็บปักถักร้อย 1.0 40 ง30238 งานดอกไม้ ใบตอง 1.0 40 
ง30204 ช่างถนอมอาหาร 1.0 40 ง30241 งานผลิตภัณฑ์การสาน 1.0 40 
ง30222 การจัดสวนแก้วสวนถาด 1.0 40 ง30209 การปลูกไมด้อกไม้ประดับ 1.0 40 
ง30210 การผลิตพันธุ์ไม้ 1.0 40 ง30211 การปลูกผักท่ัวไป 1.0 40 
ง30212 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1.0 40 ง30258 การปลูกพืชผักเกษตร

อินทรีย์ 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๖ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 12.5 500 รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว32223 เคมี 3 1.5 60 ว32224 เคมี 4 1.5 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 3 
1.0 40 ว32264 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 4 
1.0 40 

ว32283 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 

0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30293 ระเบียบวิจัยเบื้องต้น 1.0 40 -    
ว32273  การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์
พกพา 

0.5 20 ว32274 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 0.5 20 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

อ32201 อังกฤษมัคคุเทศก์ 1.0 40 อ32202 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 
ต32213 ภาษาเกาหลีใน

ชีวิตประจ าวัน 1 
0.5 20 ต32214 ภาษาเกาหลีใน

ชีวิตประจ าวัน 2 
0.5 20 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 840 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,640 ชม. 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๗ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนวิทย์ – คณิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 – 5/3 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 460 รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว30223 เคมี 3 1.5 60 ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 3 
1.0 40 ว32264 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 4 
1.0 40 

ว32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20 ว30289 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 0.5 20 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  2.0 80 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ30213 อังกฤษฟัง - พูด 3 1.0 40 อ30214 อังกฤษฟัง - พูด 4 1.0 40 
จ30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 800 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,600 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๘ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    แผนกำรเรียนคณิต - ภำษำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.0 400 รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.0 400 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 60 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 60 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30244 ระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30245 ระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
อ30213 อังกฤษฟัง - พูด 3 1.0 40 อ30214 อังกฤษฟัง - พูด 4 1.0 40 
ต30203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40 ต30204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ต30209 ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี 1 
1.0 40 ต30210 ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี 2 
1.0 40 

ต30213 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 3 1.0 40 ต30214 ภาษาเกาหลีฟัง -  พูด 4 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 740 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 740 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,480 ชม. 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๔๙ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนศิลป์ - ภำษำญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อวิดีโอ 0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30275 งานระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30276 งานระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 1.0 40 ญ30204 ภาษาญี่ปุ่น 4 1.0 40 
ญ30211 ภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจ าวัน 1 
1.0 40 ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจ าวัน 2 
1.0 40 

ญ30213 ภาษาญี่ปุ่นท่องเท่ียว 1 1.0 40 ญ30214 ภาษาญี่ปุ่นท่องเท่ียว 2 1.0 40 
ญ30217 ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ 1 1.0 40 ญ30218 ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 

(IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๐ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30275 งานระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30276 งานระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
จ30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
จ30213 ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 1.0 40 จ30214 ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
จ30215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 จ30216 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  1.0 40 
จ30217 หลักภาษาจีน 1 1.0 40 จ30218 หลักภาษาจีน 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๑ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนพละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวชิำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

พ30202 มวยไทย 2 1.0 40 พ30220 แบดมินตัน 2 1.0 40 
พ30205  มวยสากล 2 1.0 40 พ30226 เทเบิลเทนนิส 2 1.0 40 
พ30208 บาสเกตบอล 2 1.0 40 พ30236 รักบี้ 2 1.0 40 
พ30244 กรีฑา 1 1.0 40 พ30238 แฮนด์บอล 1 1.0 40 
พ30217 ฟุตบอล 2 1.0 40 พ30214 ฟุตซอล 2 1.0 40 
พ30229 เซปักตะกร้อ 2 1.0 40 พ30242 เปตอง 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๒ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนอุตสำหกรรมและพำนิชย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวชิำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30225 งานเขียนแบบ 3 1.0 40 ง30226 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1 

1.0 40 

ง30268 ช่างไฟฟ้าภายในบ้าน 1 1.0 40 ง30269 ช่างไฟฟ้าภายในบ้าน 2 1.0 40 
ง30270 งานช่างไม้ 1.0 40 ง30271 งานช่างไม้เครื่องเรือน 1.0 40 
ง30244 ระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30245 ระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
ง30278 การวิจัยการตลาด 1.0 40 ง30280 การสร้างตราสินค้า 1.0 40 
ง30279 กลยุทธ์การตลาด 1.0 40 ง30281 การบริหารการตลาด 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๓ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนคหกรรมและเกษตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร้างและตัดต่อ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30235 งานประดิษฐ์วัสดุ 1.0 40 ง30201 ขนมอบ 1.0 40 
ง30202 ขนมไทย 1.0 40 ง30243 โครงงานอาชีพ 2 1.0 40 
ง30251 งานจีบผ้า 1 1.0 40 ง30252 การจีบผ้า 2 1.0 40 
ง30242  โครงงานอาชีพ 1 1.0 40 ง30260 การเพาะเห็ด 1.0 40 
ง30257 หลักการปลูกพืชสวน 1.0 40 ง30261 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1.0 40 
ง30259 การปลูกกล้วยไม้ 1.0 40 ง30262 การปลูกไม้ผลประเภท

ล้มลุก 
1.0 40 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS1) 

1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ (IS2) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,360 ชม. 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๔ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 12.5 500 รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว33225 เคมี 5 1.5 60 ว33226 เคมี 6 1.5 60 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 5 
1.0 40 ว33266 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 6 
1.0 40 

ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว33216 คอมพิวเตอร์สัมมนา 0.5 20 
ว30294 *โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

1.0 40 
ว30295 *โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

1.0 40 ว33275  *โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ว33276 *โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
ค30298 *โครงงานคณิตศาสตร์ 1 ค30299 *โครงงานคณิตศาสตร์ 2 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 80 
อ33201 อังกฤษวิเคราะห์ 1.0 40 อ33202 อังกฤษมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1.0 40 
ต32215 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ

สื่อสาร 1 
0.5 20 ต32216 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ

สื่อสาร 2 
0.5 20 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 740 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 740 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,480 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๕ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนวิทย์ – คณิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 – 6/3 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หนว่ยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.0 400 รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 380 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว30225 เคมี 5 1.5 60 ว30226 เคมี 6 1.5 60 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 5 
1.0 40 ว32266 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 6 
1.0 40 

ว32285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  1.5 80 อ30216 อังกฤษฟัง - พูด 6 1.0 40 
อ30215 อังกฤษฟัง - พูด 5 1.0 40 จ30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
จ30205 ภาษาจีน 5 1.0 40     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 720 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 700 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,420 ชม. 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๖ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนคณิต - ภำษำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 380 รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอ่าน - การเขียน 3 1.0 40 
ท30208 วรรณคดีมรดก 1.0 40 ท30209 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 60 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 60 
ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 8 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20     
อ30215 อังกฤษฟัง - พูด 5 1.0 40 อ30216 อังกฤษฟัง - พูด 6 1.0 40 
ต30205 ภาษาเกาหลี 5 1.0 40 ต30206 ภาษาเกาหลี 6 1.0 40 
ต30215 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ 

ท่องเท่ียว 1 
1.0 40 ต30216 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ 

ท่องเท่ียว 2 
1.0 40 

ต30217 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 5 1.0 40 ต30218 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 700 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,380 ชม. 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๗ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนศิลป์ - ภำษำญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอ่าน - การเขียน 3 1.0 40 
ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 
ส30202 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส30203 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
พ30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ญ30205 ภาษาญี่ปุ่น 5 1.0 40 ญ30206 ภาษาญี่ปุ่น 6 1.0 40 
ญ30221 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

สื่อสาร 1 
1.0 40 ญ30222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

สื่อสาร 2 
1.0 40 

ญ30223 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน - เขียน 3 1.0 40 ญ30224 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน - เขียน 4 1.0 40 
ญ30225 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 40 ญ30226 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,280 ชม. 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๘ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/6 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 340 รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอ่าน - การเขียน 3 1.0 40 
ส30205 กฎหมายท่ีประชาชน

ควรรู้ 
1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 

ส30202 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส30203 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
พ30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20     
จ30205 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
จ30219 ภาษาจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว 1 
1.0 40 จ30220 ภาษาจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว 2 
1.0 40 

จ30221 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 1 

1.0 40 จ30222 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 2  

1.0 40 

จ30223 ภาษาจีนรอบรู้ 1 1.0 40 จ30224 ภาษาจีนรอบรู้ 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 660 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,300 ชม. 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๕๙ 
 

 
โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนพละ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 รำยวชิำเพ่ิมเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด้าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด้าน 1 1.0 40 พ30221 แบดมินตัน 3 1.0 40 
พ30206 มวยไทย 3 1.0 40 พ30227 เทเบิลเทนนิส 3 1.0 40 
พ30206 มวยสากล 3 1.0 40 พ30214 ฟุตซอล 3 1.0 40 
พ30209 บาสเกตบอล 3 1.0 40 พ30237 รักบี้ 3 1.0 40 
พ30218 ฟุตบอล 3 1.0 40 พ30243 เปตอง 3 1.0 40 
พ30230 เซปักตะกร้อ 3 1.0 40 พ30239 แฮนด์บอล 2 1.0 40 
พ30245 กรีฑา 2 1.0 40     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,260 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนอุตสำหกรรมและพำนิชย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 รำยวิชำเพ่ิมเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด้าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด้าน 1 1.0 40 ง30228 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 1.0 40 
ง30227 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 1.0 40 ง30273 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 1.0 40 
ง30272 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1.0 40 ง30275 ช่างเชื่อมโลหะ 2 1.0 40 
ง30274 ช่างเชื่อมโลหะ 1 1.0 40 ง30284 การจัดการขาย 1.0 40 
ง30246 งานบัญชีกิจการจ าหน่าย

สินค้า 
1.0 40 ง30286 สัมมนาอาชีพ 1.0 40 

ง30282 เลขานุการกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1.0 40 ง30285 กฎหมายแรงงานและการ
ประกันภัย 

1.0 40 

ง30283 ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ
ค้าปลีก 

1.0 40     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,260 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    ห้องเรียนปกติ แผนกำรเรียนคหกรรมและเกษตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนที่ 2) 
รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน รำยวิชำ / กิจกรรม หน่วยกิต เวลำเรียน 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 320 รำยวิชำเพ่ิมเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด้าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด้าน 1 1.0 40 ง30206 การผลิตเครื่องดื่ม 1.0 40 
ง30207 เครื่องหอมไทย 1.0 40 ง30254 ขนมพื้นเมือง 2 1.0 40 
ง30253 ขนมพื้นเมือง 1 1.0 40 ง30256 ศิลปะการพับผ้า 2 1.0 40 
ง30255 ศิลปะการพับผ้า 1 1.0 40 ง30265 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 1.0 40 
ง30221 การจัดสวน 1.0 40 ง30267 การเลี้ยงชันโรง 1.0 40 
ง30263 การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อ

การค้า 
1.0 40 ง30266 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อการค้า 
1.0 40 

ง30264 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ 
ท าปุ๋ยหมัก 

1.0 40     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 
รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลำเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 1,260 ชม. 
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน 
 

ล ำดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยใน ล ำดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยนอก 

๑ อนุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) 

๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

๒ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ ๒ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี 

๓ สวนวิทยาศาสตร์ ๓ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
จังหวัดนนทบุรี 

๔ สวนกาญจนาภิเษก ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖ ห้องสมุด ๖ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗ ห้องจริยธรรม ๗ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘ ห้อง Coding ๘ พิพิธภัณฑสถานเจ้าสามพระยา 
๙ ห้อง Creative Classroom ๙ วัดส าคัญ ๆ ในจังหวัดพระนครอยุธยา 
๑๐ ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ๑๐ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 
๑๑ ห้องเรียนภาษาเกาหลี ๑๑ พระราชวังบางปะอิน 
๑๒ ห้องเรียนภาษาจีน ๑๒ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
๑๓ ห้องอินเตอร์เน็ต ๑๓ วัดชุมพลนิกายาราม 
๑๔ ห้องดนตรไีทย ๑๔ วัดก าแพง 
๑๕ ห้องดนตรีสากล ๑๕ วัดวิเวกวายุพัด 
๑๖ พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ๑๖ วัดทองบ่อ 
๑๗ สนามฟุตบอล ๑๗ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม 
๑๘ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑๘ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
๑๙ โรงอาหาร ๑๙ ที่ว่าการอ าเภอบางปะอิน 
๒๐ โดมราชาวดีภิรมย์ ๒๐ ส านักงานเทศบาลต าบลปราสาททอง 
๒๑ ร้านค้าสวัสดิการ ๒๑ โรงพยาบาลบางปะอิน 
  ๒๒ ห้องสมุดประชาชน 
  ๒๓ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒๔ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒๕ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

  ๒๖ สถานีรถไฟบางปะอิน 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

นักเรียนชำย ๓๐ ๙๗ 100 64 10 51 ๐ 110 76 ๕๓๘ 

นักเรียนหญิง ๔๓ 143 154 112 21 157 ๐ 123 115 ๘๖๘ 

รวมนักเรียนที่ป่วย ๗๓ ๒๔๐ ๒๕๔ ๑๗๖ ๓๑ ๒๐๘ ๐ ๒๓๓ ๑๙๑ ๑,๔๐๖ 

กรำฟและสถิติกำรเข้ำรับบริกำรห้องพยำบำลของนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

สรุปกำรเข้ำรับบริกำรห้องพยำบำลของนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง 

สถิติกำรใช้ห้องพยำบำลปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
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ที ่ สำเหตุ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

๑ ไม่สบาย ไข้ ๑๐ ๔๕ ๕๔ ๓๒ ๑๐ ๓๗ ๐ ๓๔ ๒๒๒ 

๒ ปวดศีรษะ ๕ ๓๖ ๓๒ ๒๘ ๘ ๑๕ ๐ ๖๕ ๑๘๙ 

๓ ท้องเสีย ๓ ๒๘ ๑๒ ๑๐ ๗ ๗ ๐ ๑๐ ๗๗ 

๔ ปวดประจ าเดือน ๓ ๓๐ ๑๒ ๙ ๕ ๒๓ ๐ ๑๘ ๑๐๐ 

๕ ปวดท้อง จุกเสียด ๑๐ ๒๑ ๔๓ ๒๖ ๔ ๕๑ ๐ ๒๔ ๑๗๙ 

๖ เป็นหวัด ๒๑ ๑๑ ๑๗ ๒๖ ๕ ๒๑ ๐ ๗ ๑๐๘ 

๗ ท าแผล ๒ ๑๗ ๓๑ ๑๕ ๐ ๙ ๐ ๑๑ ๘๕ 

๘ อุบัติเหตุ ๗ ๑๒ ๑๘ ๙ ๐ ๗ ๐ ๑๖ ๖๙ 

๙ ตาอักเสบ ล้างตา ๐ ๔ ๑ ๓ ๐ ๓ ๐ ๘ ๑๙ 

๑๐ อาการแพ้ คัน เป็นผื่น ๖ ๑๑ ๙ ๕ ๒ ๕ ๐ ๕ ๔๓ 

๑๑ ส่งโรงพยาบาล ๐ ๑ ๒ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๘ 

๑๒ นอนห้องพยาบาล ๕ ๑๔ ๒๓ ๑๕ ๖ ๒๗ ๐ ๒๑ ๑๑๑ 

๑๓ อ่ืนๆ ๗ ๑๖ ๐ ๔ ๒ ๙ ๐ ๒๔ ๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 

สถิตินักเรียนที่เข้ำรับบริกำรห้องพยำบำลจ ำแนกตำมสำเหตุ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

กรำฟและสถิตินักเรียนที่เข้ำรับบริกำรห้องพยำบำลจ ำแนกตำมสำเหตุ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
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๑. ข้อมูลรำยได้สถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 
 

เงินอุดหนุน เงินรายได้

2561 2562 2563

 

ปีกำรศึกษำ เงินอุดหนุน เงินรำยได้ 

๒๕๖๑ 11,944.049 15,807,983 

๒๕๖๒ 15,291,463 15,158,124 

๒๕๖๓ 15,436,703 16,798,671 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร 
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๒. กำรจัดสรรงบประมำณของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารท่ัวไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

6,610,603.00 
2,740,657.00 

6,631,289.00 
2,728,000.00 

421,000.00 
817,000.00 
900,000.00 

717,000.00 
390,000.00 

270,000.00 
2,919,000.00 

4,435,443.26 

2,799,305.00 

7,588,502.91 2,941,470.89 
353,718.60 

715,179.50 

887,982.00 
606,390.00 

217,511.00 
198,642.00 

1,829,246.00 

งบประมาณ
ท่ีใช้

งบประมาณ
ท่ีจัดสรร

 

กลุ่ม/งำน งบประมำณที่ใช ้ งบประมำณที่จัดสรร 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 4,435,443.26 6,610,603.00 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2,799,305.00 2,740,657.00 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 7,588,502.91 6,631,289.00 

กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผน 135,000 185,000 

คณิตศำสตร ์ 353,718.60 421,000.00 

ภำษำไทย 715,179.50 817,000.00 

วิทยำศำสตร์ 887,982.00 900,000.00 

ศิลปะ 606,390.00 717,000.00 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 217,511.00 390,000.00 

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 198,642.00 270,000.00 

ภำษำต่ำงประเทศ 1,829,246.00 2,919,000.00 
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สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๖๘ 
 

 

 
 
 รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ 

 
 

โรงเรียน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

บางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” - รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน ระดับภาค    
การป ระกวด  OBEC AWARD ครั้ งที่  1 0      
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
         รำงวัลที่ผู้บริหำรศึกษำได้รับ 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

1 นายประจวบโชค สร้อยสม - ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน ระดับภาค การ
ประกวด OBEC AWARD ครั้งที่ 10 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒ นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์       - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน    
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๓ ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน   
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๔ นางสาววนิดา กาบสุวรรณ    - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน   
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน  
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
 
 
 

เกียรติประวัติโรงเรียนผลงำนดีเด่นในรอบปี ๒๕๖๓ 
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       รำงวัลที่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๑ นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

  - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน   
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๒ นางสาวสมาพร  สมสืบ   - ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัล "สยามนครีส
โตย" ต้นแบบผู้น าจิตอาสาเพ่ือการแบ่งปัน 
ครั้ งที่  2  ส าขาครูดี ต้ น แบบ สั งคม ไท ย  
ประจ าปีพุทธศักราช2563  

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

๓ นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับคุณภาพดี   
การประเมินคุณ ภาพสื่ อออน ไลน์  ตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนครูจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๔ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับคุณภาพดี   
การประเมินคุณ ภาพสื่ อออน ไลน์  ตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนครูจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๕ นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา - ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม รางวัลชนะเลิศ 
“การแข่งขันสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดีไทย” 
ระดับมัธยมศึกษา ในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 8 
ประจ าปีพุทธศักราช256๓   

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฎ -
พระนครศรีอยุธยา 

๖ นายนัฐวุฒิ สายันต์ - ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการประกวด
เรียงความชิงทุนการศึกษาหัวข้อ ครูคือผู้มี
พระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์ ประจ าปี พ.ศ.
2564  

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา 

  - ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ  “การแข่ งขันสุดยอดอัจฉริยะ
วรรณคดีไทย” ระดับมัธยมศึกษา ในงาน     
ครุวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจ าปีพ.ศ.2564 

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฎ -
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๗ นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ - ได้ รั บ โ ล่ พ ร้ อ ม เกี ย ร ติ บั ต ร ร า ง วั ล       
"สยามนครีสโตย" ต้นแบบผู้น าจิตอาสาเพ่ือ
การแบ่ งปัน ครั้งที่  2 สาขาครูดีต้นแบบ
สังคมไทย ประจ าปีพ.ศ.2564 

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

๘ นายเกษม เมาลิทอง - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน 
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๙ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน 
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๑๐ นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน 
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๑๑ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน 
คนคุณธรรม เป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๑๒ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 10,000 ครุชน 
คนคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สายครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

  - ได้ รับ เกียรติบั ตรครูผู้ ฝึ กสอนนักเรียน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะหัวข้ออริยสัจ 4 และอริยมรรค
มีองค์ 8 ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ส านั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร่ ว ม กั บ  ศู น ย์ อ บ ร ม
เ ย า ว ช น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

  - ได้ รับ เกียรติบั ตรครูผู้ ฝึ กสอนนักเรียน 
รางวัลชมเชยอันดับ 1  การแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะหัวข้ออริยสัจ 4 และอริยมรรค
มีองค์ 8 ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ส านั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร่ ว ม กั บ  ศู น ย์ อ บ ร ม
เ ย า ว ช น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๓ นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลประกวดโครงงาน
คุณธรรม ล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดี
เริ่มได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๑๔ นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 กิจกรรมถอดบทเรียน  BEST PRATICE 
หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

๑๕ นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” การประกวด
แข่ งขั น โค ร งก าร เส ริ ม ส ร้ า งคุ ณ ธ รรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
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 รำงวัลที่นักเรียนได้รับ 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑ นายประสิทธิ์  ทิมสีคร้าม - ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ล าดับที่ 4 การ

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา
เทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชร
ราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณ
วรีนารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมาง
กูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ 4 พ.ศ ๒๕๖๓ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๒ น.ส.นิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ - ได้รับรางวัล "สยามนครีสโตย" ต้นแบบผู้น า
จิตอาสาเพ่ือการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิต
อาสาดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓ นายภูร่องกล้า ลาภตระการ - ได้รับโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี
ไทย ระดับดีเด่น ประเภทมัธยม ประจ าปี         
พ .ศ. 2563 โดยกรมส่ งเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

  - ได้ รั บ ร า ง วั ล  "วั ฒ น คุ ณ า ธ ร "  ผู้ ท า
คุณ ป ระโยชน์ ต่ อ กระท รวงวัฒ น ธรรม 
ประจ าปี  พ .ศ . 2563 ประเภทเด็กหรือ
เยาวชน 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๔ น.ส.กาญจนา แก้วเกษ 
 

- ได้ รั บ ร า ง วั ล  "วั ฒ น คุ ณ า ธ ร "  ผู้ ท า
คุณ ป ระโยชน์ ต่ อ กระท รวงวัฒ น ธรรม 
ประจ าปี  พ .ศ . 2563 ประเภทเด็กหรือ
เยาวชน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 

  - ได้ รั บ รางวั ล เย าวช น ดี เด่ น  ป ระจ าปี
การศึกษา 2563 ของสมาคมคนของแผ่นดิน 
แ ล ะ วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ไท ย อ โย ธย า
บริหารธุรกิจ 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 

5 นายวรุจน์ ภาคเจริญ - ได้ รั บ รางวั ล เย าวช น ดี เด่ น  ป ระจ าปี
การศึกษา 2563 ของสมาคมคนของแผ่นดิน 
แ ล ะ วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ไท ย อ โย ธย า
บริหารธุรกิจ 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๖ น.ส.นิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ - ได้ รั บ รางวั ล เย าวช น ดี เด่ น  ป ระจ าปี
การศึกษา 2563 ของสมาคมคนของแผ่นดิน 
แ ล ะ วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ไท ย อ โย ธย า
บริหารธุรกิจ 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 

๗ น.ส.จิรชยา สุทัศน์ - ได้ รั บ รางวั ล เย าวช น ดี เด่ น  ป ระจ าปี
การศึกษา 2563 ของสมาคมคนของแผ่นดิน 
แ ล ะ วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ไท ย อ โย ธย า
บริหารธุรกิจ 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 

๘ น.ส.สุชาดา แก้วสวัสดิ์ - ได้ รั บ รางวั ล เย าวช น ดี เด่ น  ป ระจ าปี
การศึกษา 2563 ของสมาคมคนของแผ่นดิน 
แ ล ะ วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ไท ย อ โย ธย า
บริหารธุรกิจ 

สมาคมคนของแผ่นดิน 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 

๙ ด.ญ.ทักษพร วีระชน 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตอบค าถามสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

10 ด.ญ.ปริยา เหลืองมงคลกลุ - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตอบค าถามสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

11 ด.ญ.อมิตา   สงวนสิทธิ์ - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตอบค าถามสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

12 ด.ญ.ณัฐธิดา พันดี 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเขียน
เรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “ครูคือผู้มี
พระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์” ประจ าปี    
พ. ศ. 2564 

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา 

13 น.ส.สุภัสสรา ศรีสุวรรณ 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุดยอด
อัจฉริยะวรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษางาน
ครุวิชาการ ครั้งที่ 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

14 น.ส.ญามณี สีไพรอ่อน 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุดยอด
อัจฉริยะวรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษางาน
ครุวิชาการ ครั้งที่ 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

15 นายธีรภัทร์ รื่นปราชญ ์
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

16 นายชนะชล อู่แก้ว - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

17 นายจิรวัฒน์ พงษ์ศิลป์ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

18 นายสรวิชญ์ สีชมพู่ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

19 นายอตวิิชญ์ ภาคทรัพย์ศร ี
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

20 นายชลนภัทร พรรณบุตร ี
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

21 นายจิระเดช แก้วดวงงาม 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

22 นายธนพัฒน์ สุพงษ์ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

23 นายจารุพัจน์ จันทร์ผ่อง 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

24 นายปิยวัตร เปี่ยมผล 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

25 นายพงศธร จรจรัญ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่ วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

26 นายพีรพัฒน์ โพธิ์ค า 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

27 นายฉัตรชัย บุญคง 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

28 นายนครินทร์ ศรีชมภู 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

29 นายณัฐวุฒิ ตั้นไพบูลย์ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

30 ด.ญ.อธิมา  ปั้นคุ้ม 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง  
ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

  
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๗๖ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

31 ด.ญ.ทิพยาภา  ตั้งตระกูลเจริญ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

32 น.ส.ณัฐณิชา สมภาค 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

33 น.ส.อรวรรณ พันธุ์สุวรรณ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

34 น.ส.ปัญชญา ลิมปพฤกษ์ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

35 น.ส.พิชญา พลบุบผา 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

36 น.ส.ณัฎฐา สุขเกษม 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

37 น.ส.ธันยาภรณ์ พรรณจริต 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

38 น.ส.พรนภา นัยส าราญ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

 
 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๗๗ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
39 ด.ญ.กนกรัตน์ แก่นวงษ์ - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถ้วย
เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

40 นายธนเสฏฐ์ เปาทอง 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม 
กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดระ
นครศรีอยุธยา 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

41 น.ส.ญดาพร หมู่ม่วง - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทองแดง กีฬาเปตองรางวัล ประเภท
คู่ผสม กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดระนครศรีอยุธยา 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

42 ด.ช.สิทธิศักดิ์ พรรณสมบุญ - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

43 ด.ช.อรรถพล พรรณภักดิ์ 
 

- ได้รับเหรียญกีฬาวอลเลย์บอล รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3  กีฬานักเรียนนักศึกษา
ส่วนภูมิภาค จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
ประเภททีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

44 นายปฏิญญา ทองเนื้อแปด 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

45 นายเหมราช จิตรีเนตร - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

46 นายธนดล แก้วล้วน 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

47 นายวีรพล ปัตถาติ 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๗๘ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
48 นายอภิชาติ อ่ิมจรูญ 

 
- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

49 นายกิตติพงศ์ พรหมรินทร ์
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

50 นายนรินทร ศรีสอาด - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
ทีมชาย 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

51 นายบุญญฤทธิ์ จารุจินดา - ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง    
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว กีฬานักเรียน
นักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

52 น.ส.ชนาภา เศรษฐะ - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญเงิน ทุ่มน้ าหนักหญิง กีฬานักเรียน
นักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

53 นายวิทวัล พงษ์พืช - ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
100 เมตร กรีฑาชาย 

- ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
200 เมตร กรีฑาชาย กีฬานักเรียนนักศึกษา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

  - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 4x100 เมตร กรีฑาชาย กีฬา
นั ก เรี ยน นั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

5๔ นายจารุพัจน์ จันทร์ผ่อง 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 4x100 เมตร กรีฑาชาย กีฬา
นั ก เรี ยนนั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

5๕ ด.ช.ภาณุวัฒ ส าเภา 
 

- ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 4x100 เมตร กรีฑาชาย กีฬา
นั ก เรี ยนนั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
5๖ ด.ช.ณัฐภูมิ อ้นแหยม - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เหรียญเงิน 4x100 เมตร กรีฑาชาย  กีฬา
นั ก เรี ยนนั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

5๗ นายธนากร รื่นมิตร - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เห รียญ ทองแดง ทุ่ มน้ าหนั ก  ชาย  กีฬ า
นั ก เรี ยนนั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา                  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

๕๘ น.ส.วรรณชินี รื่นบุญ - ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญทองแดง ทุ่ มน้ าหนัก หญิ ง  กีฬา
นั ก เรี ยนนั กศึ กษ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา                  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

๕๙ ด.ช.กฤษ เทพศิลา 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล 
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๐ ด.ช.ณัฐพงษ์ ขวัญยืน 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๑ ด.ช.ชนะชัย พันธุ์มั่งมี 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดมี่ อ าเภอบางปะอิน 

6๒ ด.ช.ณัฐพงษ์ ภู่จันทร์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๓ ด.ช.พงษธร สุดเสือ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๔ ด.ช.ธนกฤต ชมภูทอง 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๕ ด.ช.คุณานนท์ คงถิ่น 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๖ ด.ช.ภัทรกร กลิ่นเจริญ - ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๘๐ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

6๗ ด.ช.วสุ พงษ์รักษ์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

6๘ ด.ช.ศาสตรา น้อยนาริน 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

๖๙ ด.ช.ณัฐดนัย จันทร์สุดา - ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๐ ด.ช.แทนคุณ เกตุคล้าย 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
13 ปีชาย    

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๑ ด.ช.ชลสิทธ์ คงทอง 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๒ ด.ช.อชิร ค านึงเนตร 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๓ ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ สุวรรณคิน ี
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๔ นายอดิสร นาถันชิด 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน  

7๕ นายรณกร สุขเกษม 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

7๖ ด.ช.ตรัยคุณ ถนอมวงศ์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล 
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

๗๗ ด.ช.ชัยมงคล แย้มสวน 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๘๑ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๗๘ ด.ช.ภูวฤทธิ์  สงเคราะห์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

๗๙ ด.ช.อภินันท์ อิ่มมะโน 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

8๐ ด.ช.ภูรินทร์  ใหญ่ยงค์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

8๑ ด.ช.อภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บริษัท ดราก้อนบอล  
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

8๒ ด.ช.ณัฐกร  พรรณนิยม 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บ ริ ษั ท  ด ร าก้ อ น บ อ ล     
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

8๓ นายจิรวัฒน์ พงษ์ศิลป์ 
 

- ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บ ริ ษั ท  ด ร าก้ อ น บ อ ล      
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

8๔ นายสรวิชญ์ สีสุขภู ่ - ได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ฟุตบอล 
Dragon Ball Cup ครั้งที่  1 รุ่นอายุไม่ เกิน 
15 ปีชาย  

บ ริ ษั ท  ด ร าก้ อ น บ อ ล      
อะคาเดม่ี อ าเภอบางปะอิน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
8๕ น.ส.กนกวรรณ หนองทองทา 

 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 
4 และอริยมรรคมีองค์  8  ในบทธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8๖ น.ส.จิรนันท์ วรรณโชติ
  
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 
4 และอริยมรรคมีองค์  8  ในบทธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๘๒ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๘๗ น.ส.พิมพล์ดา ธีระไพรพฤกษ ์ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 
4 และอริยมรรคมีองค์  8  ในบทธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘๘ น.ส.กนกวรรณ หนองทองทา 
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะวันคุ้มครองโลก 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

๘๙ น.ส.จิรนันท์ วรรณโชติ
  
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะวันคุ้มครองโลก 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9๐ น.ส.พิมพล์ดา ธีระไพรพฤกษ ์ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะวันคุ้มครองโลก 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9๑ ด.ช.สมบูณร์ ลักษณเพ็ญ
  
  
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 4 
และอริยมรรคมีองค์ 8 ในบทธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9๒ น.ส.วรัญชินี สาหร่าย - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 4 
และอริยมรรคมีองค์ 8 ในบทธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9๓ น.ส.สุพิชญา ผิวผ่อง - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ 1 การ
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะหัวข้อ อริยสัจ 4 
และอริยมรรคมีองค์ 8 ในบทธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จ .พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9๔ นายณัฐเวช  เลิศสถิต  
       
 

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” การประกวด
แข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๘๓ 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
9๕ นายกฤตณัฐ  กิ่งพุฒิ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรมสื่อ

ภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” การประกวด
แข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

9๖ นายปฏิพล  วิรยิะมานะ - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” การประกวด
แข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

๙๗ น.ส.ณัฐชยา เกิดตุ้ม   - ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน
คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์มหาภู มิพลอดุลย เดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

๙๘ น.ส.ณัฏฐา  เกิดตุ้ม - ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน
คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

๙๙ น.ส.นิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์   
 

- ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน
คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
10๐ ด.ญ.สวรรยา ภาคคนที   - ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน

คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์มหาภู มิพลอดุลย เดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

10๑ ด.ญ.นภัทรศรา ยมดิษฐ์   - ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน
คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์มหาภู มิพลอดุลย เดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 

10๒ ด.ญ.อินจิรา  โพธิ์ทอง - ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน
คุณธรรมล าดับที่ 6 “ปณิธานความดีท าดีเริ่ม
ได้ที่ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร์มหาภู มิพลอดุลย เดช
มหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 
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โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
 
 
 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1๑ : 1๑: 1๐ รวม 3๒ ห้องเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗ : ๗: ๗ รวม ๒๑ ห้องเรียน 

 
 
 
 
 

ระดับ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,245 ๕๙.๘๘ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 834 ๔๐.๑๒ 

รวม ๒,๐๗๙ ๑๐๐ 

 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 (ข้อมูล ณ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) 
 

กำรจัดชั้นเรียน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนปีกำรศึกษำ  25๖๓ จ ำแนกตำมระดับ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 256๓ 

ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕6๓ 
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ระดับชั้น จ ำนวนห้อง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ๑๑  436  ๒๐.๙๗ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ๑๑ 429 ๒๐.๖๓ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ๑๐ 380 ๑๘.๒๘ 

รวม ๓๒ 1,245 ๕๙.๘๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนต้น 
ปีกำรศึกษำ 256๓ 

ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 
ปีกำรศึกษำ  25๖๓  จ ำแนกตำมระดับช้ัน 
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ระดับชั้น จ ำนวนห้อง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ๗ 297 ๑๔.2๙ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ๗ 281 ๑๓.๕๒ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ๗ 256 ๑๒.๓๑ 

รวม ๒๑ 834 ๔๐.๑๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย 
ปีกำรศึกษำ 256๓ 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปีกำรศึกษำ  25๖๓ จ ำแนกตำมระดับช้ัน 
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กรำฟเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
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๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประ
เทศ

2561 55.28 39.27 60.48 93.73 72.8 76.98 73.74 60.94
2562 ๔๙.๖๕ ๒๑.๘๕ ๓๘.๑๕ ๕๐.๗๕ ๘๕.๗ ๗๘.๓๕ ๘๒.๖ ๔๖.๗๕

2563 57.65 38.66 39.53 51.87 93.98 71.30 78.63 40.70

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป                                                
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3   
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ข้อมูลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  
 

 

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๒

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๔

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๕

มัธยมศึกษาปี
ท่ี ๖

๒๕๖๑ 54.52 59.45 54.48 93.29 95.48 81.26
๒๕๖๒ ๘๖.๖๑ ๘๐.๘๙ ๗๓.๔๗ ๘๐.๒๘ ๘๐.๖๙ ๗๖.๘
2563 87.10 81.63 75.80 78.35 82.80 87.45

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐
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ข้อมูลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียนของนักเรียนท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1

มัธยมศึกษาปีท่ี 
2

มัธยมศึกษาปีท่ี 
3

มัธยมศึกษาปีท่ี 
4

มัธยมศึกษาปีท่ี 
5

มัธยมศึกษาปีท่ี 
6

2561 55.61 60.67 55.37 93.63 75.86 68.40
2562 63.97 65.45 64.03 73.59 66.80 63.20
2563 54.15 68.87 68.09 71.13 74.55 81.57

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐
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ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.94 33.97 25.38 28.90 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.19 33.97 25.32 29.76 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.18 34.14 25.82 30.17 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

 
 

 
 
 
 
 
 

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ปีกำรศึกษำ 25๖๓ ระดับโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 50.07 27.54 26.82 33.83

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 50.83 30.82 24.63 28.72

ปีการศึก่ษา 2563 51.94 33.97 25.38 28.90

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖๑ – 256๓ 
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ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.29 33.83 26.46 22.98 29.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับ

จังหวัด 

43.13 34.97 28.52 25.77 31.64 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 

45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
ปีกำรศึกษำ 25๖๓ ระดับโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 43.27 33.04 27.47 25.59 27.94
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 38.16 33.08 27.01 22.01 26.35
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 40.29 33.83 26.46 22.98 29.10

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖๑ – 256๓ 
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ประเภทบุคลำกร จ ำนวน ร้อยละ 

ฝ่ายบริหาร ๕ 4.03 
ครูประจ าการ ๙๗ 78.22 
ลูกจ้างประจ า ๒ 1.62 
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ๗ 5.64 
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) ๑0 8.06 
พนักงานขับรถยนต์ ๑ 0.81 
ลูกจ้างชั่วคราว (รปภ.) ๒ 1.62 

รวม ๑๒4 ๑๐๐ 
 

ตำรำงและกรำฟเปรียบเทียบจ ำนวนบคุลำกรครูประจ ำกำรและครูอัตรำจ้ำง 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

   
 ประเภท 

จ ำนวน / ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ครูประจ าการ ๙๕ ๙๙ ๙๗ 
ครูอัตราจ้าง ๕ ๕ ๗ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๔ ๑๐4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร 
 

 

๙๕

๕

๙๙

๕

๙๗

๗

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ครูประจ ำกำร ครูอัตรำจ้ำง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓
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ประเภทบุคลำกร จ ำนวนคร ู(คน) ปริญญำตร ี ปริญญำโท 
ฝ่ายบริหาร 5 − 5 
สนับสนุนการสอน 4 2 2 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๕ 13 2 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕ 13 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ 17 6 
ภาษาไทย 10 8 2 
คณิตศาสตร์ ๑๒ 8 4 
ศิลปะ ๗ 5 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 2 3 
การงานอาชีพ ๖ 5 1 

รวม 102 73 29 
คิดเป็นร้อยละ 100 71.57 28.43 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตำรำงและแผนภูมิจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

 

แผนภูมิแสดงวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

๗๑.๕๗
๒๘.๔๓

ปริญญำตรี ปริญญำโท
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ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวนคร ู

 (คน) 
ต ำแหน่งครู/อันดับ 

ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ 
ฝ่ายบริหาร 5 - - 4 1 
สนับสนุนการสอน 4 - ๒ − ๒ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๕ ๔ 7 1 ๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕ 5 ๘ - ๒ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ ๒ 13 6 ๒ 
ภาษาไทย 10 ๑ 3 3 ๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๒ 1 7 ๒ 2 
ศิลปะ ๗ 2 - 3 ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 2 3 - - 
การงานอาชีพ ๖ ๓ 3 - - 

รวม 102 2๐ ๔6 19 17 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 19.61 45.10 18.62 16.67 

 

ตำรำงและแผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 

 

19.61

45.1
18.62

16.67

แผนภูมิแสดงร้อยละจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลข

ประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

ฝ่ำยบริหำร 

๑ นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ านวยการ คศ.๒ ๓๘๙๑๖ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๗/๐๘/๒๕๐๖ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ ๓๓ปี๙เดือน 

๒ นางกาญจน ี เหลืองวฒันนันท ์ รองผู้อ านวยการ คศ.๓ ๓๘๙๑๗ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ๒๕/๐๖/๒๕๕๑ ๒๐/๐๒/๒๕๒๘ ๓๐/๐๙/๒๕๘๘ ๑๒ปี๙เดือน  

๓ นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ คศ.๒ ๓๙๕๑๓ 
กศ.ม. 
ค.ม. 

วัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

๔/๐๑/๒๕๕๕ ๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๓๐/๐๙/๒๕๘๕ ๙ปี๒เดือน 

๔ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผู้อ านวยการ คศ.๒ 389๑๘ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๒๐/๐๕/๒๕๕๖ 25/๐3/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๗ปี๑๐เดือน 

๕ ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการ คศ.๒ ๑๑๑๑๒๘ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๕/๒๕๕๗ ๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ๓๐/๐๙/๒๕๙๒ ๖ปี๑๐เดือน 
 

 

ตำรำงแสดงข้อมลูครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  25๖๓ 
 

ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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ล ำดับ ชื่อ– นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสนับสนุนกำรสอน 

๑ นางนงพงา  อิสสอาด ครู คศ.๓ 53328 ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ๒๙/๑๒/๒๕๓๕ 16/๐4/2510 ๓๐/๐๙/2570 ๒๘ปี๓เดือน 
๒ น.ส.พรทิพย์  อุดร ครู คศ.๓ 38952 ค.ม. การจัดการเรียนรู้ ๐๕/๐๙/๒๕๓๗ 25/10/2511 ๓๐/๐๙/2572 ๒๖ปี๖เดือน 

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

๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐6/๐9/2525 ๓๐/๐๙/2585 ๕ปี๒เดือน 

๔ น.ส.กิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 39177 วท.บ. จิตวิทยาพัฒนาการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐7/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๒ปี๕เดือน 
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ล ำดับ ชื่อ– นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

๑ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน ครู คศ.๓ 38927 ค.บ. สังคมศึกษา ๑๑/๑๑/๒๕๓๔ 17/๐4/2509 ๓๐/๐๙/2569 ๒๙ปี๔เดือน 
๒ นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู คศ.๓ 38925 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐6/๐2/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๒๗ปี๘เดือน 
๓ นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ ครู คศ.๓ 63422 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๙/๑๑/๒๕๓๗ 13/๐2/2514 ๓๐/๐๙/2574 ๒๖ปี๔เดือน 
๔ น.ส.อัจฉรา  พรรณสุชล ครู คศ.๒ 74297 พธ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๑๒/๒๕๕๔ 15/๐2/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๙ปี๓เดือน 
๕ นางสาวโสภิต สุจิตตกุล ครู คศ.๑ ๓๘๙๗๔ ค.บ. สังคมศึกษา ๑๕/๐๕/๒๕๕๘ ๑๙/๐๕/๒๕๓๓ ๓๐/๐๙/๒๕๙๓ 5ปี๑๐เดือน 
๖ น.ส.กัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู คศ.๑ 108056 ศศ.บ. สังคมศึกษา ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 16/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๕ปี๔เดือน 
๗ นายวันเฉลิม อุลิศ ครู คศ.๑ ๓๘๙๗๐ ค.บ. สังคมศึกษา ๓๐/๑๒/2558 ๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๓๐/๐๙/๒๕๙๕ 5ปี๓เดือน 
๘ น.ส.พิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู คศ.๑ 58650 ศศ.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง ๑๗/๐๘/๒๕๕๙ ๐1/10/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๔ปี๗เดือน 
๙ น.ส.สกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู คศ.๑ 41886 ค.บ. สังคมศึกษา ๒๕/๐๗/๒๕๖๐ 12/๐6/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๓ปี๘เดือน 

๑๐ น.ส.กัลย์พัตร์  เสรีชัย ครู คศ.๑ 993 กธ.บ. การเงินการธนาคาร ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐8/12/2518 ๓๐/๐๙/25๗๙ ๓ปี๘เดือน 
๑๑ น.ส.รวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู คศ.๑ 67898  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ ๐5/๐7/2521 ๓๐/๐๙/258๑ ๓ปี๓เดือน 
๑๒ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย 1540 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 19/๐2/2537 ๓๐/๐๙/2597 ๒ปี๔เดือน 
๑๓ น.ส.ปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย ๔๔๑๒๙ ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒9/๐๕/253๓ ๓๐/๐๙/259๓ ๑ปี๑๑เดือน 
๑๔ น.ส.ปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ๓๘๙๓๗ ร.พ. รัฐศาสตร์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ 1๔/๑๑/25๒7 ๓๐/๐๙/25๘๘ ๑ปี๑๑เดือน 

๑๕ น.ส.นภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย ๔๘๕๑๑ ค.บ. สังคมศึกษา ๐๒/๑๐/๒๕๖๒ 1๕/๐๘/2537 ๓๐/๐๙/2597 ๑ปี๕เดือน 
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ดับดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

๑ นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครู คศ.๓ 38982 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๗/๐๙/๒๕๓๐ 20/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๓ปี๖เดือน 

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

ภาษาอังกฤษ 
๑๖/๑๒/๒๕๓๔ 17/๐7/2512 ๓๐/๐๙/2572 ๒๙ปี๓เดือน 

๓ นายฉัตรดาว  ฉันทะ ครู คศ.๑ 38939 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 25/๐7/2530 ๓๐/๐๙/2590 ๕ปี๓เดือน 

๔ นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ ครู คศ.๑ 2751 ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 15/๐6/2528 ๓๐/๐๙/2588 ๕ปี๒เดือน 

๕ นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู คศ.๑ 1199 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐3/10/2525 ๓๐/๐๙/25๘๖ ๔ปี๕เดือน 
๖ น.ส.ศิริวรรณ  โอริส ครู คศ.๑ 40749 กศ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 12/๐5/2536 ๓๐/๐๙/259๖ ๓ปี๑๐เดือน 
๗ น.ส.วชิญาพร  อุ่นมี ครู คศ.๑ 4911 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 26/๐2/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๓ปี๑๐เดือน 
๘ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู คศ.๑ 6095 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๓ปี๗เดือน 
๙ น.ส.พิชามญชุ์  กุศล ครู คศ.๑ 4064 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/11/2529 ๓๐/๐๙/259๐ ๓ปี๗เดือน 

๑๐ น.ส.นุชาภา  ส่งสวัสดิ ์ ครู คศ.๑ 297 ศศ.บ. 
ภาษาจีนธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 19/๐1/2534 ๓๐/๐๙/2594 ๓ปี๓เดือน 

๑๑ น.ส.ยุวดี  สุภาเรือง ครูผู้ช่วย ๓๘๙๓๕ ค.บ. ภาษาจีน ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๓/๐1/253๗ ๓๐/๐๙/2597 ๑ปี๑๑เดือน 
๑๒ น.ส.พัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย ๓๙๐๐๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒/๐๓/253๗ ๓๐/๐๙/2597 ๑ปี๑๑เดือน 
๑๓ นายวีรวัฒน์  ลงผวิ ครูผู้ช่วย ๓๙๖๐๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒๐/๑1/253๗ ๓๐/๐๙/259๘ ๑ปี๑๑เดือน 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๑๐๖ 
 

 

ดับดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

๑๔ นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผู้ช่วย ๓๘๙๘๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๑/๐๖/๒๕๖๓ ๑๔/๐๘/253๖ ๓๐/๐๙/259๖ ๙เดือน๓๐วนั 
๑๕ นางนปภา  ไต่เป็นสุข ครูผู้ช่วย ๓๘๙๕๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๐๖/๒๕๖๓ ๑๑/๐๓/2531 ๓๐/๐๙/2591 ๙เดือน๓๐วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๑๐๗ 
 

 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๑ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู คศ.๓ 122770 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐7/๐9/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๒๘ปี๖เดือน 
๒ นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู คศ.๓ 38931 ค.บ. เคมี ๒๔/๐๑/๒๕๔๓ 10/๐4/2518 ๓๐/๐๙/2578 ๒๑ปี๒เดือน 
๓ น.ส.พิมพ์ธาดา  จ านงคบ์ุญรัตน ์ ครู คศ.๒ 38976 ค.บ. ฟิสิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๓ 20/๐5/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๑๐ปี๖เดือน 
๔ น.ส.รตันาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครู คศ.๒ 38965 ค.บ. ฟิสิกส์ ๒๒/๐๗/๒๕๕๔ 12/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๙ปี๘เดือน 
๕ น.ส.อาภรณ์  สายจันดี ครู คศ.๒ 38958 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 22/11/2532 ๓๐/๐๙/2593 ๗ปี๑๑เดอืน 
๖ นางจิตร์สมา  สมงาม ครู คศ.๒ 39679 ศศ.ม. การสอนวิทยาศษสตร์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ 21/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๗ปี๔เดือน 
๗ น.ส.สวุรรณา  สุดปรึก ครู คศ.๑ 38938 พธ.ม. พุทธบริหารการศึกษา ๐๕/๐๑/๒๕๕๘ 25/๐6/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๖ปี๒เดือน 
๘ นายภูวดล  ส าลี ครู คศ.๑ 2049 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๒๖/๐๕/๒๕๕๘ ๐3/๐4/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๕ปี๑๐เดือน 
๙ น.ส.นัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด ครู คศ.๑ 370 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๐๑/๐๙/๒๕๕๙ ๐2/๐4/2532 ๓๐/๐๙/2592 ๔ปี๖เดือน 

๑๐ นายศิวกร  กรึงไกร ครู คศ.๑ 570 กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐6/๐5/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๔ปี๕เดือน 
๑๑ น.ส.ประดับภรณ์  กันหาจันทร ์ ครู คศ.๑ 47188 ค.บ. เคมี ๐๓/๑๑/๒๕๕๙ ๐4/๐1/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๔ปี๔เดือน 
๑๒ น.ส.ศิรินภา  มุลาลินน์ ครู คศ.๑ 68753 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๐/๐๗/๒๕๖๐ 21/๐2/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๓ปี๘เดือน 
๑๓ นายเสกสรรค์  สุขมา ครู คศ.๑ 38936 วท.บ. เคมี ๒๗/๐๙/๒๕๖๐ 15/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๓ปี๖เดือน 
๑๔ น.ส.วิจิตรา  อ่อนสกุล ครู คศ.๑ 38922 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 16/10/2531 ๓๐/๐๙/259๒ ๓ปี๓เดือน 

 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๑๐๘ 
 

 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๑๕ น.ส.พัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย 323199 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 31/10/2537 ๓๐/๐๙/2598 ๒ปี๔เดือน 
๑๖ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา ครูผู้ช่วย 38995 ค.บ. ฟิสิกส์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 28/๐3/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๒ปี๔เดือน 
๑๗ นางณัษฐพร  ฮีมวาต์ ครู คศ.๒ 105143 บธ.บ. การบัญชี ๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๐8/12/2503 ๓๐/๐๙/2564 ๓๔ปี๑๑เดือน 

๑๘ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 1700 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ ๐6/11/2523 ๓๐/๐๙/2584 ๑๓ปี๗เดือน 
๑๙ นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครู คศ.๒ 39668 ค.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๐๙/๑๐/๒๕๕๕ 22/12/2530 ๓๐/๐๙/2591 ๘ปี๕เดือน 
๒๐ นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู คศ.๑ 39843 ศษ.ม. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 20/๐6/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๔ปี๕เดือน 
๒๑ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู คศ.๑ 39336 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 17/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๓ปี๘เดือน 
๒๒ น.ส.กัญญา  อินทร์กอง ครู คศ.๑ 38966 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 30/๐9/2532 ๓๐/๐๙/259๒ ๓ปี๘เดือน 
๒๓ น.ส.อาทิตญา  นาคกลั่น ครู คศ.๑ 3622 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 14/๐9/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๓ปี๓เดือน 

 

 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๑๐๙ 
 

 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

๑ นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู คศ.๓ 38947 ศศ.บ. ภาษาไทย 12/06/2534 21/12/2503 ๓๐/๐๙/2564 ๒๙ปี๙เดือน 
๒ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู คศ.๓ 62185 ค.บ. ภาษาไทย ๒๘/๐๙/๒๕๓๗ 28/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๒๖ปี๖เดือน 
๓ นายปลื้ม  ปรีชา ครู คศ.๓ 38945 ศศ.บ. ภาษาไทย ๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐7/๐3/2514 ๓๐/๐๙/257๔ ๒๖ปี๘เดือน 
๔ นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู คศ.๒ 2088 ศษ.บ. ภาษาไทย ๑๕/๐๕/๒๕๕๒ 30/12/2528 ๓๐/๐๙/2589 ๑๑ปี๑๐เดือน 

๕ น.ส.สุรีย์  ทนคง ครู คศ.๒ 39456 ค.บ. ภาษาไทย ๑๑/๐๔/๒๕๕๕ 13/๐3/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๘ปี๑๑เดือน 
๖ นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู คศ.๑ 33999 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ๑๖/๐๓/๒๕๕๘ 19/10/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๖ปี๑๕วัน 
๗ นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู คศ.๒ ๗๑๕๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๙/๐๕/๒๕๕๗ ๒๘/๐๙/25๓๓ ๓๐/๐๙/259๓ ๖ปี๑๐เดือน 
๘ น.ส.จุฑามาส  จันทร์มณี ครู คศ.๑ 619 (ส) กศ.บ. การสอนภาษาไทย ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 22/11/2534 ๓๐/๐๙/2595 ๕ปี๔เดือน 
๙ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครู คศ.๑ 39000 ค.บ. ภาษาไทย ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐4/๐5/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๒ปี๕เดือน 

๑๐ นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูผู้ช่วย ๓๙๐๒๒ ค.บ. การสอนภาษาไทย ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๐๑/๐๒/253๙ ๓๐/๐๙/259๙ ๔เดือน๑๓วนั 

 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา๒๕๖๓ ๑๑๐ 
 

 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

๑ น.ส.มัณฑนา  สถิตย์วิบูรณ์ ครู คศ.๓ 38944 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ๐๘/๐๑/๒๕๒๘ 16/๐7/2504 ๓๐/๐๙/2564 ๓๖ปี๒เดือน 
๒ นางจิดาภา  จูหว้า ครู คศ.๒ 38949 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๐๗/๐๓/๒๕๓๑ 14/๐6/2506 ๓๐/๐๙/2566 ๓๓ปี๒๔วัน 
๓ นายอัศวิน  ศรีบัว ครู คศ.๓ 38924 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๑๘/๑๑/๒๕๓๔ 10/๐5/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๒๙ปี๔เดือน 

๔ นางพรรณี  เกตุถาวร ครู คศ.๒ 74305 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕ 24/๐9/2518 ๓๐/๐๙/257๘ ๘ปี๘เดือน 
๕ น.ส.จันทนา  กิ่งพุฒิ ครู คศ.๑ ๓๓๗๗๙ ค.ม. หลักสูตรการสอน ๒๐/๑๐/๒๕๕๗ 10/๐๔/25๒๑ ๓๐/๐๙/2๕๘๑ ๖ปี๕เดือน 
๖ นายรณกร  ไข่นาค ครู คศ.๑ 47188 พธ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๗/๒๕๕๘ 11/๐5/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๕ปี๘เดือน 
๗ นายสมพร  อมรเวช ครู คศ.๑ 38962 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐7/๐5/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๓ปี๘เดือน 
๘ น.ส.จุฑาทิพ  ดีละม้าย ครู คศ.๑ 38990 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 31/12/2536 ๓๐/๐๙/259๗ ๓ปี๘เดือน 
๙ น.ส.ทุเรียน  ไวยบุร ี ครู คศ.๑ 38991 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 20/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๓ปี๓เดือน 

๑๐ น.ส.อุมาพร  ขาวแขก ครู คศ.๑ 38951 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑ 20/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๒ปี๑๑เดือน 
๑๑ นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 38957 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ 10/12/2534 ๓๐/๐๙/259๕ ๒ปี๕เดือน 
๑๒ นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร ครูผู้ช่วย ๖๓๐๘๒ ศษ. บ. คณิตศาสตร์ 18/11/๒๕๖๓ 2๔/๑๑/253๙ ๓๐/๐๙/2๖๐๐ ๔เดือน๑๓วนั 
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

๑ นางสุดาพร  ยิ้มสิน คร ูคศ.๒ 31468 ค.บ. ศิลปศึกษา ๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๐7/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๕ปี๒๕วัน 
๒ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูคศ.๒ 64287 ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐8/๐5/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๓๑ปี๙เดือน 
๓ นายเกษม  เมาลิทอง คร ูคศ.๓ 39285 ค.บ. ดนตรีสากล ๒๙/๑๑/๒๕๓๖ 20/๐1/2513 ๓๐/๐๙/2573 ๒๗ปี๔เดือน 
๔ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์   คร ูคศ.๒ 55 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๐๙/๒๕๕๔ 27/๐5/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๙ปี๖เดือน 
๕ น.ส.สมาพร  สมสืบ คร ูคศ.๒ 1781 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๒๖/๐๙/๒๕๕๕ ๐9/๐6/2531 ๓๐/๐๙/2591 ๘ปี๖เดือน 
๖ น.ส.ภริตา  โอชารส ครูผู้ช่วย ๑๒๒๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ๐๘/๐๕/๒๕๖๒ 2๗/๐๘/25๓๗ ๓๐/๐๙/25๙๗ ๑ปี๑๐เดือน 
๗ น.ส.ศุภสิริ สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ๘๑๗๗๕ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๐๔/๐๔/25๓๙ ๓๐/๐๙/25๙๙ ๔ เดือน๑๓วัน 
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

๑ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี ครู คศ.๑ 38943 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 10/๐4/2522 ๓๐/๐๙/2582 ๕ปี๓เดือน 
๒ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู คศ.๑ 2810 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 11/๐3/2534 ๓๐/๐๙/25๙4 ๕ปี๒เดือน 

๓ น.ส.กัญญาณัฐ  สมภาร ครู คศ.๑ 68752 ค.บ. 
พลศึกษาและการจัดการ

กีฬา 
๒๖/๐๔/๒๕๖๑ 16/๐4/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๒ปี๑๑เดือน 

๔ น.ส.ภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย ๓๘๙๘๕ ศษ.บ. สุขศึกษา ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒๕/๐๒/253๕ ๓๐/๐๙/25๙๕ ๑ปี๑๑เดือน 
๕ นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย ๓๘๙๖๘ วทบ. สุขศึกษา ๒๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒0/๐๗/25๑๖ ๓๐/๐๙/25๗๖ ๑ปี๗เดือน 
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำสูงสุด 
เริ่มรับรำชกำร วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีท่ีเกษียณอำยุ 
รำชกำร 

อำยุ 
รำชกำร วุฒิ วิชำเอก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

๑ น.ส.อริยา  กัณทะวงค์ ครู คศ.๑ 39477 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐1/๐7/2520 ๓๐/๐๙/2580 ๕ปี๒เดือน 
๒ น.ส.กฤติญา  ทองประวัติ คร ูคศ.๑ 39145 วท.บ. พืชไร่ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐1/๐5/2510 ๓๐/๐๙/257๐ ๓ปี๘เดือน 

๓ น.ส.นัฐพร  ภวูงษ์ ครู คศ.๑ 45158 วท.บ. 
อุตสาหกรรมอาหาร 

และการบริการ 
๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐5/๐8/2528 ๓๐/๐๙/258๘ ๒ปี๕เดือน 

๔ น.ส.ญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย 38986 คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 24/๐5/2531 ๓๐/๐๙/259๑ ๒ปี๔เดือน 
๕ นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์ ครูผู้ช่วย ๓๘๙๔๖ วท.บ. พืชศาสตร์พืชสวน ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ 2๖/๐๑/25๒๓ ๓๐/๐๙/25๘๓ ๑ปี๑๑เดือน 

๖ น.ส.กันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย ๓๘๙๙๒ ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
และอุตสาหการ 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ 2๓/๑๒/253๗ ๓๐/๐๙/259๘ ๔เดือน13วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ 
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ประเภทบุคลำกร 
อำยุรำชกำร 

จ ำนวน 
(ครู) 

ต่ ำกว่ำ 
๑ ปี 

๑-๕ ปี ๖-๑๐ ปี ๑๑-๑๕ ปี ๑๖-๒๐ ปี ๒๑-๒๕ ปี ๒๖ -๓๐ปี ๓๑-๓๕ ปี ๓๖-๔๐ ปี 

ฝ่ายบริหาร 5 - - 3 1 - - - 1 - 
สนับสนุนการสอน 4 - 2 - - - - 2 - - 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 - 11 1 - - - 3 - - 

ภาษาต่างประเทศ 15 2 11 - - - - 1 1 - 
วิทยาศาสตร์ 23 - 13 6 1 - 1 1 1 - 
ภาษาไทย 10 - 3 3 1 - - 3 - - 
คณิตศาสตร์ 12 1 6 2 - - - 1 2 - 
ศิลปะ 7 1 1 2 - - - 1 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 - 5 - - - - - - - 
การงานอาชีพ 6 1 5 - - - - - - - 

รวม 102 5 57 17 3 0 1 12 7 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงแสดงอำยุรำชกำรของครูประจ ำกำร 
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

๕

๕๗๑๗

๓
๑๒

๗ ต่ ากว่า๑ปี
๑ ๕ ปี
๖ ๑๐ ปี
๑๑ ๑๕ ปี
๑๖ ๒๐ ปี
๒๑ ๒๕ ปี
๒๖ ๓๐ ปี
๓๑ ๓๕ ปี
๓๖ ๔๐ ปี

๑

แผนภูมิแสดงอำยุรำชกำรของครูประจ ำกำร 
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ล ำดบั ชื่อ – นำมสกลุ 
ต ำแหนง่
อันดับ
(เลขที)่ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

ต ำแหนง่ เริ่มจ้ำง ว/ด/ป เกิด 
ปีที่เกษียณ 
อำยุรำชกำร 

1 นายบัญฑิต  ไกรสมด ี 17596 ป.7 ช ๔ ๑ เม.ย.25๓๐ ๑๖มี.ค.๒๕๐๖ ๒๕๖๖ 

2 นายจตุรพล  แสงอุทัย ๑๗๕๙๗ ม.๓ ส ๑ 11 ธ.ค.๒๕๓๘ ๑๙ก.ย.๒๕๑๔ ๒๕๗๕ 

 
 

 
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ครูผู้สอน 

กลุ่มสำระฯ 
ว/ด/ป/เริ่มจำ้ง 

วุฒิ วิชำเอก 
๑ นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ ต.ค.๒๕๕๐ 
๒ นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง บ.ธม. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การงานอาชีพ 1 พ.ย.๒๕๕๖ 
๓ นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ๒๒ เม.ย.๒๕๕๘ 
๔ นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ เม.ย.๒๕๖๑ 
๕ นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ บธ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๒ 
6 นายธรรมนูญ ระวังใน ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 2 พ.ย. 2563 
7 นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร บช.บ. การบัญชี การงานอาชีพ 11 ม.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ 
 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลครูอัตรำจ้ำง 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่ง ว/ด/ป/เริ่มจ้ำง 

๑ นายสมควร  เอ่ียมสะอาด ป.4 คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๒ นายทองเพชร  ค าดุล ป.4 คนงาน ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖ 
๓ นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพนัธ ์ ป.4 คนงาน ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ 
๔ นางสาวสุริยา  ดงภูยาว ป.6 คนงาน ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
๕ นางสาวธิดารัตน์  ภาคไพรศร ี ปวส. พนักงานถา่ยเอกสาร ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ 
๖ นางบุญสม  ฟักสกลุ ป.4 คนสวน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๗ นายทวีศักดิ์  ร่ืนเวช ปวช. คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๘ นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ ์ ค.บ. ครูช่วยสอนดนตรีสากล ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 
9 นางสาวพัชญาดา  เกิดแก้ว ค.บ. พนักงานบัญช ี ๑ ต.ค.๒๕๖๓ 

๑๐ นายธัญวฒุน์  ไวยเมฆ ป.7 ช่างไฟฟ้า 2 พ.ย. 2563 
 
 

 
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่ง ว/ด/ป/เริ่มจ้ำง 

๑ นายวนีัส  เกิดแก่น ม.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒ นายปรีชา  อยู่คง ปวส. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

  
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่ง ว/ด/ป/เริ่มจ้ำง 

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

 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

 

ตำรำงแสดงข้อมลูลูกจำ้งช่ัวครำว   
(เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย) 

 

ตำรำงแสดงข้อมลูลูกจำ้งช่ัวครำว   
(พนักงำนขับรถยนต์) 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนครูและรำยกำรที่เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ/ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จ ำนวนคร ู รำยกำร จ ำนวนครู รำยกำร จ ำนวนครู รำยกำร 

สนับสนุนกำรสอน ๕ 22 ๕ 30 4 10 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 14 30 1๖ 41 15 9 
ภำษำต่ำงประเทศ 14 27 13 88 15 4 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 16 24 16 82 23 17 
ภำษำไทย 9 20 10 37 10 2 
คณิตศำสตร ์ 11 17 12 45 12 8 
ศิลปะ 6 19 7 32 7 3 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 17 8 37 5 6 
กำรงำนอำชีพ 14 31 1๖ 119 6 - 

รวม ๙๕ ๒๐๗ ๑๐๓ 511 97 59 
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ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

กรำฟแสดงจ ำนวนกำรเข้ำอบรมสัมมนำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 (แยกตำมกลุ่มสำระ)

สนับสนุนการสอน

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

การงานอาชีพ

 
 

 

ตำรำงจ ำนวนครูและบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ   
25๖๑ – 25๖๓ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สนับสนุนกำรสอน ๔ ๓.๙๒ 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๖.๖๗ 
ภำษำต่ำงประเทศ ๑๕ ๑๔.๗๑ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒๔ ๒๓.๕๓ 
ภำษำไทย ๑๐ ๙.๘๐ 
คณิตศำสตร ์ ๑๒ ๑๑.๗๖ 
ศิลปะ ๗ ๖.๘๖ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๗ ๖.๘๖ 
กำรงำนอำชีพ ๖ ๕.๘๘ 
                รวม 10๒  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตำรำงและกรำฟแสดงร้อยละวิจัยในช้ันเรียนของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
 
 

๕.๘๘
๖.๘๖ ๖.๘๖

๑๑.๗๖
๙.๘๐

๒๓.๕๓

๑๔.๗๑
๑๖.๖๗

๓.๙๒

ตำรำงและกรำฟแสดงร้อยละวิจัยในชั้นเรียนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๑.นางสาวจุฑามาส จันทร์มณ ี - ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้

กระบวนการ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
๒.นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย - การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 - การพัฒนาทักษะการอ่านโดยหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่2/10 
๓.นางสาวสุรีย์ ทนคง - วิธีสอนโดยใช้เทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2563 

 - วิธีสอนโดยใช้เทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาการเรียนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  ๒            
ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

๔.นางเจยีมจิตร บัวประเสริฐ - การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
๕.นายวิทิต บัวประเสริฐ - การฝึกทักษะคัดลายมือเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนเขียนอักษรไทยไม่ถูกรูปแบบ 
 - การคุยกันในชั้นเรียน (Chatting in classrooms) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/1 
 

 
 

 
 

ข้อมูลกำรวิจัยในชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

กำรวิจัยในชั้นเรียน 
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รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๖.นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ วิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 
๑”  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และอ่านจับใจความส าคัญโดย
ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๗.นายปลื้ม ปรีชา  - การแก้ปัญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะแต่งค าประพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 วิชาภาษาไทย 

๘.นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา - การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๙.นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 

๑๐.นายณัฐวุฒิ สายันต์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการ
สร้างค าในภาษาไทยด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่องการสร้างค า 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๑.นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การเรียนรู้ 
แบบออนไลน์ (Racha1 Online) 

 - การสอนซ่อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 ที่ เรียนวิชา ค31202 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 เรื่องความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

๒.นางพรรณี เกตุถาวร - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้
แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง วิธีสับเปลี่ยน
และการจัดหมู่ โยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม
แบบรายบุคคล (TAI) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

๓.นายสมพร อมรเวช - การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ 

 - ผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team -
Games-Tournament : TET) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๔.นางจิดาภา จูหว้า - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย 
เพ่ือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 - การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ เรียนวิชา         
ค30202 คณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม โดยใช้แบบฝึก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

๕.นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ ์ - การสอนซ่อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เรียนวิชา ค31101  
คณิตศาสตร์ เรื่องเซต 

 - การสอนซ่อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3 ที่ เรียนวิชา ค30202 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 เรื่องโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์โดยใช้บทเรียน
ด้วยตนเอง 
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รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๖.นายอัศวิน ศรีบัว - การศึกษาผลการเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติและข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล
โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7 โรงเรียนบางปะอิน       
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

๗.นายรณกร ไขน่าค - การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ 
โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญญาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกหัดการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๘.นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม          
ศึกษาปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของปริซึม 

๙.นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเศษส่วนและการ 
บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 - การส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณทางคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

๑๐.นางสาวอุมาพร ขาวแขก  - การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน 

 - การท่องจ าสูตรคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
๑๑นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานโดยใช้แบบฝึก

ทักษะเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๑๒.นายพิชานนท์ เนาว์เพ็ชร - การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลมโดยใช้
บทเรียนโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHPAD (GSP) 
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๑.นางสาวรตันาภรณ์ กาญจนพัฒน ์ - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา 
ฟิสิกส์เรื่อง แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและมีวินัยการไม่ส่ง
งานวิชาโลกดาราศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

๒.นางจิตร์สมา สมงาม - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง 
ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การวิจัยและพัฒนาชุดแบบฝึกหัดรายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๓.นายศักรินทร์ วงษ์แหยม - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

๔.นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ - การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเคมี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสมุลสมการรีดอกซ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการสมุลสมการรีดอกซ์ 

๕.นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์ - การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง เสียงและการได้ยินโดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3 

 - การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
๖.นางสาวอาภรณ์ สายจันดี - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

 - การส่งเสริมวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การ
จัดการเรียนรู้แบบ STSE-Approach 
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๗.นางสาวสุวรรณา สุดปรึก - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการถ่าย
ทองลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 - ผลการสอนซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๘.นายภูวดล ส าล ี - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วย 
แสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 4 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของ
สัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมบันได
งู 

๙.นางสาวนฏัฐาภรณ์ ใหญ่ยอด - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 เรื่อง การแบ่ง เซลล์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบและการ
บ่งชั้นบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อการเรียนรู้และชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

๑๐.นายศิวกร กรึงไกร - การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก 
๑๑.นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร ์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 - การพัฒนาผลการเรียนรายวิชาเคมีเรื่องกรด เบส โดยใช้เอกสารประกอบการ

สอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
๑๒.นางสาวศิรินภา มุลาลินน ์ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วยของสิ่งมี 

ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้เทคนิคปฏิบัติการทดลอง 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง
บรรยากาศ 

๑๓.นายเสกสรรค์ สุขมา - การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาเคมี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาเคมี 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องการเตรียมสารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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๑๔.นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 - การศึกษาความสนใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง พงศาวลี
และโรคทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบ
รว่มมือโดยเทคนิค TGT 

๑๕.นางสาวพชัญมณฑ ์ทิพย์สง - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

 - บทเรียนออนไลน์โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเรื่อง โดลและการเปลี่ยนแปลงวิชา
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

๑๖.นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 เรื่อง 
ระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะความรู้ (5E) 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่องแรงใน
ธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5ES) 

๑๗.นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์ - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีสอนแบบ MIAP วิชาวิทยาการ
ค านวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 -  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์สัมมนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๑๘.นางณัษฐพร ฮีมวาต์ - การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

 - การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กอ่อนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น 

๑๙.นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ - การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 
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๒๐.นายพีระศิลป์ เอกฐิน -  ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้
เว็บไซต์ QUIZIZZ ในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 - การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ โดยใช้เว็บไซต์ 
kahoot ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๒๑.นายภาณุพันธ ์จันทร์หอม - ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในรายวิชา 
การออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 - ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการค านวณ 2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๒๒.นางสาวกัญญา อินทร์กอง -  การแก้ไขปัญหาการส่งงานวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง 
แรงจูงใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 -  การพัฒนาทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์โยใช้สื่อออนไลน์ 
๒๓.นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น - ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในรายวิชา 

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2563 

 - ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ว22244 คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๒๔.นางสาวน้ าฝน  เลีย้งชั่งทอง - การศึกษาการแก้ไขการเลน่เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชา 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 127 
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๑.นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ - การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 - การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
วิธีการย้ าเตือนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

๒.นางสาวกัญญารตัน์ ศิลาแยง - การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น QUIZIZZ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียน     
บางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมการสอน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ในรายวิชาสังคมศึกษา 

๓.นางสาวอัจฉรา พรรณสชุล - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้วยวธิกีารสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วย
การเรียน 

 - การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องวัฒนธรรมไทยโดยใช้ Powerpoint เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

๔.นางอารวีรรณ แน่ประโคน - การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 - การพัฒนาความสามารถในการท างานกลุ่มโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๕.นายประสพชัย แน่ประโคน - การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องทักษะภูมิศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 - พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๖.นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โยใช้เทคนิคผังกราฟฟิก 
 - การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้ 

Powerpoint 
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๗.นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ - การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 โดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

 - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสาระภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๘.นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ 

 - ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดที่มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบางปะอิน       
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

๙.นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัต ิ - พัฒนาผลการเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการ
เคารพสิทธิเสรีภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 - พัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๑๐.จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง - วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์
กับวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ 

 - การศึกษาผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกบนแพลตฟอร์ม Racha1-Online ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิชาสังคมศึกษา 

๑๑.นางสาวปรียารัตน ์สนิทไชย - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องทวีปเอเชีย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ 
(Online) 
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๑๒.นางสาวปรียาภัทร ดีสวสัดิ ์ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการสอบ
ย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน 

 - การศึกษาผลการเรียนเรื่องภาวะโลกร้อน วิกฤติการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย และสื่อวิดีทัศน์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

๑๓.นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั - การศึกษาผลของการใช้สื่ออินโฟกราฟิก บนแพลตฟอร์ม racha1-online ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 วิชาสังคม
ศึกษา 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” วิชาสังคมศึกษา 

๑๔.นางสาวโสภิต สุจิตตกุล - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22102) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีสอนแบบ MIAP วิชา
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๑๕.นายวันเฉลิม อุลิต - การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภควิชาสังคมศึกษา 
รหัสวิชา ส22103  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน     
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

๑๖.นางสาวลักขณา ภาคโภค ี - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนบางปะอิน    
“ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่องการไม่ส่งการบ้าน/การบ้าน 

 - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/7 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

๑๗.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ - การสอนวิชาประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีโดยใช้ POWER POINT เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

 - การพัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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๑.นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ - การใช้สื่อวิดีทัศน์ช่วยสอนเพ่ือวัดระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการเล่นฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 

๒.นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านในส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 - การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านในส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๓.นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร - การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นบาสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาทักษะการเลย์อัพ (Lay Up) ในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

๔.นางสาวภิรมยพ์ร   ใจหนักแนน่ - การพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด โดยแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบอวัยวะของเราโดยการใช้แผนผัง
ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๕.นางวรรณวรางค ์ ทนงสุทธิ ์ - การศึกษาความพึงพอใจพฤติกรรมความเป็นเพ่ือนของนักเรียนกรณีศึกษา : 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 (ห้องเรียนพิเศษ)  ภาคเรียนที่  1            
ปีการศึกษา 2563 โรงเรี ยนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์  ๑”  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 - การศึกษาความพึงพอในพฤติกรรมความเป็นเพ่ือนของนักเรียนวิชาสุขศึกษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

๖.นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข       - การพัฒนาการเรียนรู้เทเบิลเทนนิสโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติรายวิชา เทเบิลเทนนิส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๗.นายธรรมนูญ ระวังใน -  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๑.นางสุดาพร ยิ้มสิน - การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) 

 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่องการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ตรงจังหวะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๒.นายศุภมงคล อินทร์สนอง - ศึกษาการอ่านโน้ตไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - ศึกษาการอ่านโน้ตไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8 โรงเรียน       
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๓.นายเกษม เมาลิทอง - ศึกษาการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนสอนสอนวิชาศิลปะ (ดนตรีสากล)  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๔.นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ - เรื่องร าวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Child Center) 

 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า
ประกอบเพลงไทยสากล ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๕.นางสาวสมาพร สมสืบ - ศึกษาการอ่านโน้ตไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออในระบบเสียงสูงโดยใช้คู่มือการเป่าขลุ่ย
เพียงออประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๖.นางสาวภริตา โอชารส  - ศึกษาการใช้แบบทดสอบประเภทเครื่องดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การสร้างชุดสื่อการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๗.นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องทัศนธาตุโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๑.นางสาวอริยา กันทะวงค ์ - การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

๒.นางสาวกฤติญา ทองประวัต ิ -  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ง33101 การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มราชาวันออนไลน์ 

 -  การศึกษาความพึงพอใจที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ง33102 การงาน
อาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๓.นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ - การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 - การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
๔.นางสาวญดา แกว้พาณิชย ์ - การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้น 

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 - เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
๕.นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาปลูกผักสวนครัว (รายวิชาเพ่ิมเติม) ด้วย

บทเรียนออนไลน์ ในลักษณะห้องเรียนกลับด้านและเสมือนจริงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
- การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชา การปลูกไม้ดอกไม่ประดับ  
ง30209 

๖.นางสาวกันตชิา สหนนท์ชัยกุล - การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่ งงานวิชาการงานอาชีพ ขอ งนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๑.นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด - การพัฒนาทักษะการใช้  Phrasal Verbs โดยใช้สื่ อรูปภาพในรายวิชา            
อ33102 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 - การพัฒนาทักษะการใช้ Phrasal Verbs โดยใช้สื่อรูปภาพ รายวิชา อ33102 
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๒.นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ ์ - การใช้สื่อการสอน QUIZIZZ เพ่ือพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์และการอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน    
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาการเขียนพินอิน (สระลดรูป) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
๓.นายปราณ์รณ กาญจนากร - การใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
 - การใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
๔.นางปาริชาติ ยมวรรณ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Present Continuous Tense 

Present Simple Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะและการสอนซ้ านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์  ๑” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Present Continuous Tense 
Present Simple Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะและการสอนซ้ านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/5 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์  ๑” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

๕.นายฉัตรดาว ฉันทะ - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4/3 โดยใช้เพลง 

 - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/3 โดยใช้เพลง 

๖.นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ - การฝึกอ่านค าอ่านใน Dictionary ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/3 โดยใช้เพลง 
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รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 

๗.นางสาวศิริวรรณ โอริส - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการเขียนค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น  โดย
การใช้สื่อรูปภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  โรงเรียนบางปะอิน      
“ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อนิทาน
พ้ืนบ้านญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

๘.นางสาววิชญาพร อุ่นมี - ผลการใช้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง Present Simple VS Present Continuous
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - ผลการใช้ เกมที่ มีต่อการเรียนรู้และความคงทนใน การเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

๙.นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน - การพัฒนาความสามารถในการจ าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยการใช้สื่อรูปภาพของ
นักเรียน 

 - การพัฒนาความสามารถในการอ่านศัพท์ตัวอักษรคันจิโดยการใช้สื่อการ์ดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

๑๐.นางสาวพิชามญชุ์ กุศล  - การศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การศึกษาพฤติกรรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน 

๑๑.นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  - การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์จริงของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2563 

 - การศึกษาข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

๑๒.นางสาวพัชรินทร ์โพธิ์ทอง - การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จ าลองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาการอ่านออกเสียงท้ายค ากริยาที่ลงท้ายด้วย-ed โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

๑๓.นายวีรวัฒน์ ลงผิว - การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีจัดการเรียนการ 
สอนแบบใช้ประเด็นเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ประเด็นเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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๑๔.นางสาววรรณสิร ินาคเรือง  - การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้ Mind Mapping ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

๑๕.นางนปภา ไต่เป็นสุข  - การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
 
 
 
 

ฝ่ำยสนับสนุนกำรสอน 
 

รำยชื่อครู ชื่อเรื่องรำยงำนวิจัย 
๑.นางนงพงา อิสสอาด - ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ท20201 ห้องสมุด 1 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 - ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์วิชา ท20202 ห้องสมุด 2 
๒.นางสาวพรทิพย์ อุดร - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 1          

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ในเรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

 - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ในเรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

๓.นางสาวนาฏศลิป ์คชประเสริฐ - การพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนด้วยเทคนิคการก ากับตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - การพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนด้วยเทคนิคการก ากับตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

๔นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ ์ - ผลของการใช้สัญญาพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการวางรองเท้าของนักเรียนให้เป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

 - เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำน หน่วยงำน 

      ครูดีเด่นอ ำเภอบำงปะอิน 

๑ นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ภาษาไทย ศู น ย์ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ แล ะ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า       
อ าเภอบางปะอินและสมาคม  
ผู้ บ ริ ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า         
บางปะอิน 

๒ นายรณกร  ไข่นาค คณิตศาสตร์  

๓ นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย คณิตศาสตร์  

๔ นายภูวดล   ส าลี        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๕ นางณัฐพร  ฮีมวาต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๖ นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๗ นายภานุพันธ์  จันทร์หอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๘ นางสาวกัญญา  อินทร์กอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๙ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๐ นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๒ นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๓ นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๔ นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๕ นางสาวลักขณา   ภาคโภค ี สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

๑๖ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  

๑๗ นางสาวอริยา  กันทะวงค์ การงานอาชีพ  

๑๘ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ งานแนะแนว  

 

รำยชื่อครูดีเด่น ปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำน หน่วยงำน 

      ครูดีเด่น (สกสค.) 

๑ นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ภาษาไทย ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการ
แ ล ะ ส วั ส ดิ ภ า พ ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า งก า ร ศึ ก ษ า  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒ นางพรรณี  เกตุถาวร คณิตศาสตร์  

๓ นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๔ นางสาวณภัค  เลี้ยงช่างทอง        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๕ นางสุดาพร  ยิ้มสิน ศิลปะ  

      ครูดีเด่นของแผ่นดินขั้นพื้นฐำน 

๑ นางสาวสมาพร   สมสืบ  ศิลปะ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

๒ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ สุขศึกษาและพลศึกษา  

๓ นางสาวอริยา  กันทะวงศ์ การงานอาชีพ  

๔ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ งานแนะแนว  

      ครูผู้ด ำเนินโครงกำร อย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม 

๑ นางสาวอริยา  กันทะวงค์ การงานอาชีพ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
อ าห ารแ ล ะย าก ระท รว ง
สาธารณสุข 

      ครูในดวงใจศิษย์ 

๑ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ งานแนะแนว วิทยาลั ย เทคโน โลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

๒ นางสาวพรทิพย์  อุดร งานแนะแนว  
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