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สภาพบริบทของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ท่ีตั้ง 47 หมู่ 2  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
รหัสไปรษณี ย์   11120 สังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2 โทรศัพท์ 0-25839127  
โทรสาร 02-5834023  Email : thairath95_@hotmail.com Website : www.thairath95.ac.th   
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2467  ซึ่งเดิม
ใช้วัดเป็นสถานท่ีเรียนของนักเรียนซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ ได้เข้ามาก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมอาคารเอนกประสงค์และได้
ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา จึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 มาเป็น  
ชื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ในปัจจุบัน   
 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมมาเป็นล าดับ  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543  โดยการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา อาคารสถานท่ีและสภาพบริเวณสิ่งแวดล้อม เป็นท่ี
ประจักษ์มากขึ้นจนถึงปัจจุบัน มีการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีปี 2546 
 2.  สร้างหอประชุม  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดปี 2547 
 3. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
ปี 2548 
 4.  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ปากทางเข้าโรงเรียนถึงสุดเขตบริเวณโรงเรียนระยะทาง 400 เมตร  
งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
 5.  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวบริเวณโรงเรียน 
 6.  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  การจัดท าสวนหย่อม  การสร้างศาลาท่ีพัก 
 7.  จัดสร้างรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียนทุกด้าน 

8.  การปรับสภาพภูมิทัศน์การถมพื้นที่ท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มมีน้ าท่วมขังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
9.  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้โดยรอบบริเวณโรงเรียน  
10. สร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบ C 516 ปี พ.ศ. 2557 – 2558 

งบประมาณ 27,920,000 บาท ขนาด 5 ชั้น 16 ห้องเรียน 2 ห้องประชุม  
 

3. การจัดการศึกษา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน  

มีภารกิจหลักและภารกิจเสริมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
3.1 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

  ด าเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กวัย  4 – 6  ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมท้ังด้านร่างกาย   อารมณ์   จิตใจ   สังคม  สติปัญญา  และ
บุคลิกภาพอย่างเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  โดยการน าเอาครอบครัว  ชุมชน 
และองค์กรท้องถิ่น  เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3.2 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
       ด าเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้แก่เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุก
คนได้เขา้เรียนจนจบหลักสูตร  และให้เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
มีคุณภาพ 
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  3.3 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ด าเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส าหรับนักเรียน
ท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี  ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้เด็กได้
เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีทุกคน 
 

4.ข้อมูลนักเรียน (ณ 10 มิ.ย. 2561)  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 45 42 87 3 

อนุบาล 3 53 54 107 3 

รวมอนุบาล 98 96 194 6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 46 27 73 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 44 51 95 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 45 43 88 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 48 40 88 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 40 49 89 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 56 36 92 3 

รวมช้ันประถมศึกษา 279 246 525 18 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 18 24 42 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 17 17 34 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 19 18 37 1 

รวมช้ันมัธยมศึกษา 54 59 113 3 

รวมทั้งสิ้น 431 401 832 27 
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5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 จ านวนครูประจ าการ  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อายุ
ราชการ ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

1. นายศุภกฤษ ไชยศร 50 27 ผอ.รร. ศษ.ม. - การวัดและประเมินผล 
- การบริหารการศึกษา 

- 

2. นางเบญจมาศ ข าแป้ง 60 40 ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานและสุขศึกษา /ป.5,ป6 

3. นางสายัญห์ ปัญญากาวิน 59 35 ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานและสุขศึกษา/ม.1–ม.3 

4 นางสาวนฤมล ยิ่งยง 54 28 ค.ศ.3 ศษ.บ. สุขศึกษา ภาษาไทย /ป.4 

5 นางจุฬาลักษณ์    รังกลาง 50 24 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.1 

6 นางวัชรี น้อยเสนีย์ 46 9 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 3 

7 นางปูริดา จันทร์นวล 46 7 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.1-3,ป.4 

8 นางปวีณา กลิ่นจ าปา 39 8 ค.ศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย /อนุบาล 2 

9 นางพิมปุณยวัจน์      มาสังข์ 32 7 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ ป.3 

10 นางสาวชุติมา อินทวงค์ 31 7 ค.ศ.2 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.4,ป.5  

11 นางจิตราภรณ์    แนบนวล 32 6 ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 2 

12 นางสาวนพมล    หงษ์ทอง 46 8 ค.ศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.3 

13 นางสาวสุรีรัตน์    เจริญทรง 31 6 ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 3 

14 นายเชาวลิต เพ็งเจริญ 40 7 ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ป.6,ป.4 

15 นางชนาวรรณ สุขใส 38 4 ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 2 

16 นางสาวพิชญ์สินี    แพงศรีนิธิศ 30 4 ค.ศ.1 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ /ป.3,ม.1,ม.3   

17 นางสาวพัชรา สินธรมงคล 29 4 ค.ศ.1 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ /ม.2,ป.6,ป.4 

18 นางสาวธนนัท์ลดา    วรรณค า 44 4 ค.ศ.1 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย /ป.6,ป.2 

19 นางสาวสุนันทา   บุตรศรี 29 4 ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์/ ป.2,ป.3,ม.1-3 

20 นางสาวภัทราภรณ์    พิชิตภัย 28 3 ค.ศ.1 ศศบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ป.4,ป.5  

21 นางศรีสกุล ผิวเพ็ง 44 3 ค.ศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์/ป.1  

22 นางสาวสกุนีย์ พานสูงเนิน 31 2 ค.ศ.1 ศศบ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ป.2 – ม.3 

23 นางสาวจีรนันท์       ปุ่งค าน้อย 28 3 ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ /ป.5, ป.4, ป.2 

24 ว่าท่ี รต.ชลิตพล     ราชา 36 3 ค.ศ.1 ค.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรม ดนตรี /ป.2 – ม.3 

25 นางสาวสุวรรณี       ทองจันทร์ 29 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ /ป.2,ป.4 

26 นางสาวสมฤดี        สิริสมุทรสาร 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.4,ป 5 

27 นายวุฒิชัย            ผลไม้  26 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.4,ป.6,ม.1,ม.2 

28 นางสาววิภาวรรณ    ประทุมวัน 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.1 – ป.3 

29 นางสาวสุมณี        เพ็งพิทักษ์ 39 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ /ป.6,ป.5 

30 นางสาวมณี          จิรารัชต์พงศ์ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /ป.5,ป.2 

31 นางสาวศิรินันท์    อรรถภาพ 35 6 ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา /ป.2 – ม.3 
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5.2  จ านวนครูอัตราจา้ง  

 

5.3 จ านวนครูพนักงานราชการ 

 
5.4 จ านวนครูพี่เล้ียง 

 
 

 

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ สอนวิชา/ช้ัน 

งบประมาณ
ที่จ้าง 

1 นางบุญช่วย ปานสัน 58 25 ค.บ. ภาษาไทย / ป.2  สพฐ. 
2 นางอุไรพร พึ่งพิงพัก 49 9 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 3 อบจ. 
3 นางสาววันวิสาข์ โตเจริญ 30 8 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 3 อบจ. 
4 นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์ 34 8 ค.บ. คอมพิวเตอร์/ อนุบาล,ป.1 สพฐ. 
5 นางทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม 38 8 ค.บ. ดนตรี,ศิลปะ,การงาน,สุขศึกษา/ 

ประถมศึกษา 
อบจ. 

6 นางสาวสมพร ตรีจักร 48 18 ศษ.ม. ศิลปะ /  ป.1 – ม.3 อบจ. 
7 นางสาวกมลชนก พรไชย 26 2 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 3 อบจ. 
8 นางสาวกมลรัตน์ อมาตยสมบัติ 31 6 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 2 อบจ. 
9 นางสาวสุภาพรรณ วันสอน 32 1 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 2 อบจ. 

10 นางสาวมาริษา สายเนตร 25 9 ค.บ. ภาษาอังกฤษ /ป.1 อบจ. 
11 นายทวีศักดิ์ สมนึก 26 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ /ป.2 อบจ. 
12 นางสาวโชติกา นิ่มละออง 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา / ป.1 – ป.4 สพฐ. 
13 นางสาวอิสราภรณ ์ เหลืองศรีสว่าง 29 5 ค.บ. คอมพิวเตอร์ /ป.1 – ม.3 อบจ. 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ สอนวิชา/ช้ัน งบประมาณที่จ้าง 

1 นางสาวณริศปภา      ไชยสอน 33 8 ค.บ. สังคมศึกษา /ป.2-ป.3 สพฐ. 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ สอนวิชา/ช้ัน งบประมาณที่จ้าง 

1 นางนวลรัตน์     สุ่มคอย 58 21 ม.6 อนุบาล 3 รายได้สถานศึกษา 
2 นางจ านงค์       ระดมวงษ์ 48 13 ม.6 อนุบาล 2 รายได้สถานศึกษา 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
         อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง  
         อาคารประกอบ   จ านวน  3  หลัง  ได้แก่  หอประชุม  ห้องปฏิบัติการกพอ.  โรงอาหาร   
         จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  43  ห้อง 
         บ้านพักครู   จ านวน  2  หลัง 
         ห้องส้วม   จ านวน  5  หลัง  26  ห้อง 
         ห้องพิเศษ   จ านวน  8  ห้อง  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์   

ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องศิลปศึกษา  ห้องนาฏศิลป์  ห้องพละศึกษา  
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทก่ึงชุมชนเมืองมีวัดอยู่ใกล้โรงเรียน      

มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านมีความเจริญจากภายนอกรอบๆ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรรและโรงงาน
อุตสาหกรรม  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก
เนื่องจากประชากรมีการศึกษาไม่สูงนัก จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้ขาดความเอาใจใส่ในตัวบุตรหลาน 
นักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัดโดยติดตามผู้ปกครองมาหางานท าในตัวเมืองร้อยละ 95 ของประชากร
นับถือศาสนาพุทธ  ประชากรในชุมชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
เสมอมา ได้แก่ การท าบุญตักบาตรในวันพระ  การใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีออกมารับบิณฑบาตร  การบวชนาค   
การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา  การลอยกระทง การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การทอดผ้าป่า       
การทอดกฐิน เป็นต้น 

2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 72 ประกอบอาชีพรับจ้าง  
ร้อยละ 99.6 นับถือ ศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า  รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 45,000 บาท 

 
อาชีพของผู้ปกครอง / ศาสนาท่ีนับถือ 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

อาชีพผู้ปกครอง ศาสนาที่นับถือ 

รับ
รา

ชก
าร

 

ค้า
ขา

ย 

เก
ษต

ร 

รับ
จ้า

ง 

ไม
่มีอ

าช
ีพ 

อื่น
 ๆ

 

พุท
ธ 

อิส
ลา

ม 

คร
ิสต

์ 

ฮิน
ดู 

อื่น
 ๆ

 

ร้อยละ 2 17 1 72 - 8 99.6 - 0.4 - - 
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8. โครงสร้างการบริหารงาน/ภารกิจงาน 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ได้บริหารการจัดการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติและ

โรงเรียนได้กระจายอ านาจความรับผิดชอบ ซึ่งได้มอบหมายงานให้กับบุคลากรได้รับผิดชอบ   ตามกรอบงานท้ัง  4 
ด้าน  คือ  ด้านการบริหารวิชาการ   ด้านการบริหารงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล   และด้านการบริหาร
ท่ัวไป   โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ อย่างชัดเจน   มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ   
โดยมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  1. การวางแผนของสถานศึกษา   ใช้การบริหารจัดการ  โดยการจัดการความรู้ (KM : Knowledge- 
Management)  และแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM : School Based 
Management)  โดย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน  มีสว่นในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์  เป้าหมายท่ีชัดเจน  แนวปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติได้   พร้อมกับการรายงานผลเป็นระยะๆ เพื่อการ
ติดตามและประเมินผลใช้  PDCA  เป็นหลักในการบริหารจัดการ 
  2. การท าแผนฯสู่การปฏิบัติ   โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและการด าเนินงานตามแผน   มีการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะและรายงานผล 
  3. การตรวจสอบติดตาม  มีการวางระบบการประเมินตนเอง   โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2   เป็นเกณฑ์
เบื้องต้นและประเมินโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งต้ังขึ้น 
  4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   มีการน าผลการประเมิน มาจัดท ารายงาน   การประเมิน
ตนเอง   และเผยแพร่ให้แก่ผู้เก่ียวข้องทราบ   ถ้าผลการประเมินยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ หรืออยู่ในคุณภาพท่ีต้อง
ปรับปรุง   ก็จะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้คุณภาพถึงระดับสูงสุด 
  การบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ งประกอบด้วย  
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์  คณะกรรมการตามพ.ร.บ. คณะอนุกรรมการฯ  มามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ และตัดสินใจ   ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95  
(วัดโพธิ์ทองบน) ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารโรงเรียน คณะที่ปรกึษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

 

 

                     

 

 

 

          

 

 

          

    

         

 

                                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

จัดท า/เสนองบประมาณ 

ตรวจสอบ/ติดตามการใช้เงิน  

ประเมิน/รายงานการใช้เงิน 

การระดมทรัพยากร 

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารการเงิน 

การบริหารบัญชี 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

 

 
    

หลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ 

วัดและประเมินผล  

การเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยและพัฒนา 

สื่อ นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

แหล่งเรียนรู้ 

นิเทศการศึกษา 

แนะแนวการศึกษา 

การประกันคุณภาพ การศึกษา 

ส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 

พัฒนางานวิชาการ 

งานวิชาการอ่ืนๆ   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

อัตราก าลัง 

การสรรหา/บรรจุ 

การสร้างเสริประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

วินัยและกฎระเบียบ 

งานสวัสดิการ 

การออกจากราชการ 

 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

งานธุรการ 

งานเลขานุการ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

งานเครือข่ายการศึกษา 

ระบบการบริหาร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริม/สนับสนุนวิชาการ 

งานสถานที่/สิ่งแวดล้อม 

ส ามะโนผู้เรียน 

การรับนักเรียน 

ประสานการศึกษาใน ระบบ  

นอกระบบและ ตามอัธยาศัย 

การประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริม/สนับสนุน การศึกษา 

งานประสานราชการกับ

หน่วยงานอ่ืน 

ระบบควบคุมในหน่วยงาน    

งานบริการสาธารณะ 

งานอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุ ในงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรยีนชั้น อนุบาล 2-3 ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 
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9. โครงสร้างหลักสูตร 

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   
 

อายุ 4 – 5 ป ี เวลาเรียน 
(วัน/สัปดาห์) สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 
1. ด้านร่างกาย 
 -  การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ 
 - การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 - ดนตรี 
 - สุนทรียภาพ 
 - การเล่น 
 - คุณธรรม จริยธรรม 
3. ด้านสังคม 
 - การเรียนรู้ด้านสังคม 
4. ด้านสติปัญญา 
 - การคิด 
 - การใช้ภาษา 
 - การสังเกต จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ 
 - จ านวน 
 - มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) 
 - เวลา 

สาระที่ควรรู ้
1. เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
เด็กควรรู้จักชื่อ  นามสกุล อวัยวะต่างๆ วิธีรักษา
ร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและท า
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น กล้าแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึก แสดงมารยาทที่ดี 
2. เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสถานศึกษา ชุมชม 
บุคคลต่างๆ  
3. ธรรมชาติรอบตัว  
เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต กลางวัน กลางคืน 
ฤดูกาลรวมท้ังวันส าคัญต่างๆ  
4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
เรียนรู้เก่ียวกับเรื่องสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก 
ผิวสัมผัส สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการ
สื่อสารต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

200 วัน /ปี 
30ชม./สัปดาห์ 
6 ชม./วัน 
 
1 ปี /2 ภาคเรียน 
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2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี ป.1 – ป.6  เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี ม.1 – ม.3  เท่ากับ 1,200 ชั่วโมง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน/ชม. 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 120 120 120 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามนโยบายและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน  40 ช่ัวโมง ปีละไม่เกิน  40 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,000 ชั่วโมง/ปี ไม่เกิน  1,200 ชั่วโมง/ปี 
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10. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
 1. แหล่งเรียนรู้ 
  - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1) ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร   มีจ านวนหนังสือในห้องสมุด   3,716  เล่ม 
                    จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2560  คิดเป็น  86 คน ต่อ วัน 
  2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1  ห้อง 
      3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2  ห้อง   
              4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  1  ห้อง 
             5) ห้องดนตรี      จ านวน  1  ห้อง 
      6) ห้องศิลปศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     7) ห้องนาฏศิลป์      จ านวน  1  ห้อง 
      8) ห้องพละศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     9) ห้องวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  3  ห้อง 
      10) พื้นทีป่ฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬาบาสเกตบอล  สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล   
       สนามกีฬาตะกร้อ  สนามกีฬาฟุตซอล  สนามเด็กเล่น 
  11) สวนพระอภัยมณ ี

12) สวนป่าพืชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13) ฐานพระพุทธรูป 
14) ฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
15) ศาลาเรือนไม้ 
16) สวนหย่อม 
17) สวนน้ าบ่อปลา  
- แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1) วัดโพธิ์ทองบน 
2) วังมัจฉา  
3) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
4) หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
5) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากเกร็ด 

 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

  1) พระครูอนุวัติศาสนวงศ์  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  วันส าคัญทางศาสนา 
  2) นางนัดดา  เชิดโฉม  ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของเล่น ของตกแต่ง 
  3) นางสุรินทร์  บัญชาติ        ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตะกร้าอเนกประสงค์ 
  4) จ.ส.ต.สุชาติ  ศรีสคู  ให้ความรู้เรื่องการป้องยาเสพติดให้โทษพิษภัยของยาเสพติด 
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11. ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ัน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) ค่าเฉล่ีย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 (ร้อยละ) 

ภาษาไทย 77.17 66.19 66.76 72.23 76.64 76.80 72.63 
คณิตศาสตร์ 77.95 63.64 63.95 67.89 70.18 75.36 69.83 
วิทยาศาสตร์ 73.34 70.94 68.71 73.44 73.01 75.91 72.56 
สังคมศึกษา 76.06 69.17 75.87 72.56 74.06 76.03 73.96 
ประวัติศาสตร์ 72.50 68.00 77.14 69.90 70.06 74.29 71.98 
สุขศึกษาฯ 78.96 77.79 77.97 84.35 79.46 82.16 80.12 
ศิลปะ 80.35 72.52 76.26 80.25 78.68 80.58 78.11 
การงานอาชีพฯ 77.92 77.39 73.05 80.77 80.95 84.99 79.18 
ภาษาอังกฤษ 73.99 68.54 64.40 71.46 69.95 80.33 71.45 
ภาษาอังกฤษ(เพิ่ม) 77.06 74.88 76.84 73.82 73.01 74.77 75.06 
หน้าที่พลเมือง 71.44 75.58 78.94 74.38 73.51 77.72 75.26 
เฉล่ีย (ร้อยละ) 76.07 71.33 72.72 74.64 74.50 78.09 74.56 
 

จากตารางสรุปได้ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 80.12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 69.83 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย 79.18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     คะแนนเฉลี่ย 78.11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (หน้าท่ีพลเมือง)   

        คะแนนเฉลี่ย 75.26  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ(เพิ่ม)) คะแนนเฉลี่ย 75.06  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 73.96  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     คะแนนเฉลี่ย 72.63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      คะแนนเฉลี่ย 72.56 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  

       คะแนนเฉลี่ย 71.98  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉลี่ย   71.45 

ตามล าดับ  
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- ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ัน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

ค่าเฉล่ีย 

ม.1 ม.2 ม.3 (ร้อยละ) 
ภาษาไทย 69.35 68.39 82.54 73.43 
คณิตศาสตร์ 64.92 55.97 56.95 59.28 
วิทยาศาสตร์ 68.00 69.36 74.04 70.47 
สังคมศึกษา 79.14 82.36 74.33 78.61 
ประวัติศาสตร์ 80.54 85.06 85.87 83.82 
สุขศึกษาฯ 81.00 81.33 82.91 81.75 
ศิลปะ 83.16 80.94 83.83 82.64 
การงานอาชีพฯ 70.78 76.55 69.37 72.23 
ภาษาอังกฤษ 68.05 70.15 63.30 67.17 
ภาษาอังกฤษ(เพิ่ม) 75.84 75.70 69.65 73.73 
หน้าที่พลเมือง 74.38 84.94 76.29 78.54 
เฉล่ีย (ร้อยละ) 74.11 75.52 74.46 74.70 

 
จากตารางสรุปได้ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) คะแนนเฉลี่ย 83.82 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 59.28 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    คะแนนเฉลี่ย 82.64 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   คะแนนเฉลี่ย 81.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 78.61 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (หน้าท่ีพลเมือง)   

        คะแนนเฉลี่ย 78.54 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)(เพิม่) คะแนนเฉลี่ย 73.73 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     คะแนนเฉลี่ย 73.43 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย 72.23 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      คะแนนเฉลี่ย 70.47 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉลี่ย   67.17 

ตามล าดับ  



15 
- ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ัน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 

ภาคเรียนที่ 2/2560  
ค่าเฉล่ีย 

ม.1 ม.2 ม.3 (ร้อยละ) 
ภาษาไทย 75.03 83.23 75.48 77.91 
คณิตศาสตร์ 64.31 71.50 67.30 67.70 
วิทยาศาสตร์  65.89 77.93 71.78 71.87 
สังคมศึกษา  65.60 82.87 75.91 74.79 
ประวัติศาสตร์ 65.91 86.53 74.35 75.60 
สุขศึกษาฯ 78.57 90.40 81.87 83.61 
ศิลปะ 72.69 89.57 86.09 82.78 
การงานอาชีพฯ 79.00 85.77 80.13 81.63 
ภาษาอังกฤษ  63.57 82.93 63.04 69.85 
ภาษาอังกฤษ(เพิ่ม) 76.60 87.03 80.00 81.21 
หน้าที่พลเมือง 74.54 91.53 82.61 82.89 
เฉล่ีย (ร้อยละ)  71.06 84.48 76.23 77.26 

 
จากตารางสรุปได้ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 83.61 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 67.70 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (หน้าท่ีพลเมือง)   

        คะแนนเฉลี่ย 82.89  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     คะแนนเฉลี่ย 82.78 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย 81.63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (เพิ่ม) คะแนนเฉลี่ย 81.21  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  

       คะแนนเฉลี่ย 75.60 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 74.79 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      คะแนนเฉลี่ย 71.87 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉลี่ย   69.85 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     คะแนนเฉลี่ย 77.91 

ตามล าดับ  
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11.2 ผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 
 

ประเภทการสอบ/ช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย(ร้อยละ) 
NT  ช้ันป.3 ความสามารถด้านภาษา 18.49 

 ความสามารถด้านค านวณ 12.04  
 ความสามารถด้านเหตุผล 14.67 

O-NET ช้ัน ป.6 ภาษาไทย 47.93 
 คณิตศาสตร์ 40.93  

 วิทยาศาสตร์ 39.15 
 ภาษาอังกฤษ 37.41 

O-NET ช้ัน ม.3  ภาษาไทย 51.13 
 คณิตศาสตร์ 24.17 

 วิทยาศาสตร์ 30.09 
 ภาษาอังกฤษ 29.65 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติปีการศึกษา 2560 สรุปได้ว่า  
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 

- ระดับชั้นป.3  ความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ย 18.49 
  ความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ย 12.04 
  ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 14.67  

และ การประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)  
- ระดับชั้นป.6 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  47.93 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  37.41 
และรองลงมาตามล าดับคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ย 40.93 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย 39.15  

- ระดับชั้นม.3 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  51.13  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  24.17  
และรองลงมาตามล าดับคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ย 30.09 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   มีคะแนนเฉลี่ย 29.65  
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12. ประมาณการรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา  2561 (ข้อมูล  10  มิ.ย. 2561) 
                             
                              รายการ 

จ านวนเงิน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา 2561 
- ระดับก่อนประถมศึกษา (1,700 บาท/ปี) 
   1.1 ชั้นอนุบาล 2                                     จ านวน  87  คน 
   1.2 ชั้นอนุบาล 3                                     จ านวน  107 คน 

 
 

147,900 
181,900 

 

- ระดับประถมศึกษา (1,900 บาท/ปี) 
   1.3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                          จ านวน  73  คน 
   1.4 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                          จ านวน  95  คน 
   1.5 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                          จ านวน  88  คน      
   1.6 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                          จ านวน  88  คน                    
   1.7 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                          จ านวน  89  คน 
   1.8 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวน  92  คน 

 
138,700 
180,500 
167,200 
167,200 
169,100 
174,800 

 

 - ระดับมัธยมศึกษา (3,500 บาท/ปี)  
   1.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                           จ านวน  42  คน 
   1.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           จ านวน 34  คน 
   1.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                           จ านวน 37  คน 

 
147,000 
119,000 
129,500 

 

รวม 1,722,800  
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ระดับก่อนประถมศึกษา (430 บาท/ปี) 
   2.1 ชั้นอนุบาล 2                                      จ านวน  87  คน 
   2.2 ชั้นอนุบาล 3                                      จ านวน 107 คน 

 
 

37,410 
       46,010  

 
 

 - ระดับประถมศึกษา (480บาท/ปี)  
   2.3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                            จ านวน  73  คน 
   2.4 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                           จ านวน  95  คน 
   2.5 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                           จ านวน  88  คน      
   2.6 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                           จ านวน  88  คน                    
   2.7 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                           จ านวน  89  คน 
   2.8 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                           จ านวน  92  คน 

       
35,040 

       45,600  
       42,240  
       42,240 
       42,720 
       44,160 

 

  - ระดับมัธยมศึกษา (880 บาท/ปี)  
   2.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                            จ านวน  42  คน 
   2.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                            จ านวน 34  คน 
   2.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                            จ านวน 37  คน 

        
36,960 

       29,920  
       32,560  

 

รวม       434,860   
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3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 ค่าครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  
   3.2 ค่าสาธารณูปโภคจากร้านค้าแซนดิว 

  
171,000 
125,000 

                          รวมทัง้ส้ิน       2,157,660 296,000 
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