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     กระผมและคณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาวําเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนามนุษย์และ
สังคมโลก จึงมุํงมั่นพัฒนาโรงเรียนเทศบาลของเราให๎มีคุณภาพ             

และมาตรฐานสากล ด๎วยการสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือให๎              
มีความรู๎ ความสามารถท่ีทันสมัย ทันตํอสังคมโลก ได๎เรียนภาษาตํางประเทศกับเจ๎าของภาษา
โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย เพ่ือเป็นความรู๎พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู๎ระดับสูงขึ้นไป และใช๎ใน
การด ารงชีวิตในอนาคต อีกทั้งให๎การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาทิ                    
ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องเรียนภาษาตํางประเทศ เป็นต๎น 
 ขอขอบคุณผู๎ปกครองทุกทํานที่ให๎ความไว๎วางใจมอบลูกหลานให๎เข๎ าเรียนที่โรงเรียน               
แหํงนี้ และใครํขอให๎ทํานรํวมมือกับโรงเรียน ชํวยกันดูแล สํงเสริม และสนับสนุนให๎ลูกหลาน
ของทํานเป็นคนดี คนเกํง สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 สํวนนักเรียนขอให๎จงมุํงมั่น ตั้งใจศึกษาเลําเรียน ท าหน๎าที่ของตนเองให๎ดี ที่สุด                  
สิ่งที่ส าคัญ ควรระลึกถึงพระคุณของคุณพํอ คุณแมํ และตอบแทนบุญคุณทํานด๎วยการ                   
เป็นลูกที่ดี เคารพ เชื่อฟังค าอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเลําเรียนด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ              
ให๎เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน โดยใช๎หนังสือคูํมือนักเรียนและผู๎ปกครองเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตน 
 
       ด๎วยความปรารถนาดีจาก                     
 

          
                                               (นายกลยุทธ ฉายแสง) 
                                         นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 
 
 

นายพงศธร ถาวรวงศ์ 

 
ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายสุเทพ อังเกิดโชค 

 

นายสมชาย มณฑาพงษ์ 

 

นางมุกดา เทวารุทธ นิลสาคร 

 

รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
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 รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา   
 (ฝ่ายการศึกษา) 
 

 เรียน ผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒  
        พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 
 

กระผมในนามของคณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอขอบพระคุณทําน
ผู๎ปกครองนักเรียนทุกทํานที่มอบความไว๎วางใจให๎ลูกหลานของทํานมาอยูํในความดูแลของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) ขอเรียนให๎ทํานทราบวํา 
ทางโรงเรียนก็มีผู๎อ านวยการสถานศึกษา และคณะครู คอยดูแลเอาใจใสํในเรื่องการสอน
และความทุกข์ สุข ของบุตรหลานของทํานวันละ 6 -7 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน               
บุตรหลานของทํานใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํกับทําน หากทํานต๎องการเพ่ิมเติมในเรื่องการเรียน
การสอนและความประพฤติ ฝากทํานชํวยกรุณาเพ่ิมเติมให๎ด๎วย จะท าให๎บุตรหลานของ
ทํานมีความเจริญและพัฒนาไปในทิศทางที่ทํานต๎องการมากขึ้น เพราะ “แบบอยํางที่ดี                
มีคํามากกวําค าสอน” 
 

 

    ขอขอบคุณในความรํวมมือจากทํานเป็นอยํางสูง 
 

 
 

              (ดร.วิโรจน์ ศรีโภคา) 
                                                   รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา                                                              

 
 
 
 
 

 

สวัสดีครับ ผม..พงศธร  ถาวรวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ที่ผํานมาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ได๎มีการพัฒนางานตาม
ยุทธศาสตร์ด๎านตํางๆ อยํางตํอเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพ่ือให๎บริการแกํพ่ีน๎องประชาชนชาวเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราทุกทําน ได๎อยูํดี และมีความสุขกันทั่วหน๎า 
 ด๎วยความมุํงมั่นในการบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด๎านการศึกษา เทศบาล             
เมืองฉะเชิงเทราได๎ให๎ความส าคัญและทุํมเทให๎กับโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทร-
โวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) อยํางเต็มที่เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการด๎านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จากเจ๎าของภาษา โดยผู๎ปกครองไมํต๎องเสียคําใช๎จําย 
พร๎อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 
ทั้งนี้เพ่ือให๎นักเรียนในความปกครองของทํานได๎พัฒนาความรู๎อยํางเต็มศักยภาพ  จึงจ าเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย รวมไปถึงผู๎ปกครองทุกทําน ใน
การสนับสนุนให๎โรงเรียนพัฒนานักเรียน และพัฒนาโรงเรียนให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
คูํมือฉบับนี้จะเป็นสื่อที่สะท๎อนให๎เห็นถึงการบริหารงาน แผนงานโครงการตํางๆ ที่คณะครู
โรงเรียนเทศบาล ๒ฯ มีความตั้งใจจัดการศึกษาเพ่ือลูกหลานของทํานอยํางแท๎จริง 
 สุดท๎ายนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทํานนับถือ 
พร๎อมอ านาจบารมีองค์หลวงพํอพุทธโสธร ได๎โปรดดลบันดาลประทานพรให๎ทํานประสบแตํ
ความสุข ความเจริญ มุํงหวังสิ่งใดขอให๎สมความปรารถนาทุกประการ 

 

     ด๎วยความปรารถนาดีจาก 
                        
              (นายพงศธร ถาวรวงศ์) 
                                       ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 

 

 โรงเรียนเป็นบ๎านหลังที่สอง ของเด็กๆ ทุกคน ที่ก๎าวเข๎า
มาสูํการปรับเปลี่ยนชีวิตประจ าวัน อยํางกะทันหัน ด๎วยกรอบ 
ระเบียบของการอยูํรํวมกัน  ที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ๎าหน๎าที่ทุกคนเป็นหัวใจส าคัญยิ่งในบ๎านหลังนี้   ได๎ชํวยเหลือประคับประคองให๎เด็กๆ 
สามารถอยูํในบ๎านหลังนี้ได๎  ด๎วยความสุข  รู๎สึกปลอดภัย  เจริญเติบโตและพัฒนาศักยภาพ
เป็นไปตามความคาดหวังของบุพการี  และเป็นคนดีของสังคม 
 คณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด๎วยการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให๎การศึกษาตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย  จนกระทั่งถึงการศึกษาระดับภาคบังคับ  ด๎วยวิสัยทัศน์ของคณะผู๎บริหารเทศบาลฯ   
ได๎จัดสรรงบประมาณให๎มีการจัดการเรียนการสอนเสริมด๎วยภาษาจีน  ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2547   
ตํอมาปี พ.ศ. 2548  จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จึงท าให๎การก๎าวสูํประชาคม
อาเซียน  (Asean Economic Community : AEC)  เป็นเรื่องที่ไมํไกลตัวส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้  ยังจัดให๎มีคอมพิวเตอร์ประกอบ     
การเรียนการสอนจัดกิจกรรมเรียนรู๎นอกห๎องเรียน  ด๎วยการน าไปทัศนศึกษาดูงานที่ตํางๆ  
เปิดโลกทัศน์รับสิ่งแปลกใหมํ  จัดคํายจริยธรรมเพื่อให๎เด็กมีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ  พร๎อมที่จะ
ก๎าวออกจากบ๎านหลังนี้ด๎วยความรู๎ ความสามารถ เต็มความภาคภูมิใจ 
 ขอบคุณ  ทุกทําน ทุกฝุาย ทุกการกระท า  และภารกิจ  ที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งของ   
การรํวมกันพัฒนาเด็กๆ และเยาวชน ด๎วยความรัก ความเมตตา 
 
                (นางมุกดา เทวารุทธ นิลสาคร) 
                                                              ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

ขอแสดงความยินดีกับทํานผู๎ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามที่          
ทํ านผู๎ปกครองได๎มีความตั้ งใจให๎บุตรหลานของทํ านเป็นนักเรียน                               
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) นั้น                    

ผมในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขอยืนยันวําทํานผู๎ปกครองคิดถูกต๎องด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้  
1. หนํวยงานต๎นสังกัด คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราซึ่ง คุณกลยุทธ  ฉายแสง และคณะผู๎บริหารของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีนโยบายสํงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยํางเต็มที่ ต๎องการจัดการศึกษา             
ตามหลักสูตรและจัดเสริมให๎นักเรียนทุกคนพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนนักเรียนทุกคนได๎รับการเรียนเพิ่ม               
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมต๎น  

2. คณะผู๎บริหารและคุณครูทุกคน ของโรงเรียนให๎ความเอาใจใสํในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร                 
ที่ก าหนดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสํงเสริมให๎ลูกหลานของทํานได๎รับการพัฒนาทั้งความรู๎และทักษะ
อาชีพมีเจตคติที่ดีตํอการด ารงชีวิตมุํงสร๎างเสริมให๎บุตรหลานของทํานเกิดพัฒนาการทางวิชาการจากกิจกรรม   
การแขํงขันการประกวดทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่งบุตรหลานของทํานก็มีความสามารถ
ชนะเลิศในประเภทตํางๆ  ดังที่ทราบกันหลายรางวัล ทํานนายกเทศมนตรี ทํานกลยุทธ  ฉายแสง ได๎มอบรางวัล
ให๎แกํนักเรียนและคุณครูที่ไปแขํงขันในแตํละครั้งอยํางนําประทับใจ  อยํางไรก็ดีในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้
จะให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่โรงเรียนจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากทํานผู๎ปกครอง ชํวยดูแลเอาใจใสํบุตร
หลานรํวมกัน เชํน หาโอกาสให๎บุตรหลานได๎ท างานบ๎านด๎วย คุณพํอคุณแมคํวรมอบหมายงานให๎ลูกชํวยท าอยําง
เหมาะสม  ให๎บุตรหลานออกก าลังกาย เชํน กีฬา ไมํเลํนเกมมากเกินไป อยําสนใจยาเสพติด เป็นต๎น  ในโอกาสเริ่ม
เปิดเรียนปีการศึกษา 2559  นี้ขอให๎นักเรียนทุกคนจงประสบความส าเร็จในการศึกษาเลําเรียนเป็นอยํางดี               
ไมํน าความทุกข์ใจให๎ทํานผู๎ปกครอง และคุณครูนะครับ 
 
 

                                    ด๎วยความปรารถนาดีจาก 
 
 

                   
                                                 (ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
                              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     
สวัสดีครับทํานผู๎ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน  
 

ในนามโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น๎ อย  อาจารยางกูร )  ขอกลํ าวค าวํ ายินดีต๎อนรับและ
ขอขอบคุณผู๎ปกครองทุกทํานที่ ให๎ความไว๎วางใจในการสํงบุตรหลานเข๎าศึกษาใน
สถานศึกษาแหํงนี้  

ผมพร๎อมด๎วยคณะครูทุกคน มีความตั้งใจจริงและมุํงมั่น ในการจัดการศึกษา             
เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ตามเปูาหมายของการศึกษาชาติ นโยบายของคณะผู๎บริหารเทศบาล และ
นโยบายที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งโรงเรียนฯ ได๎น านโยบาย ปัญหาและความต๎องการ ข๎อเสนอแนะ 
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มารํวมกันวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งได๎วิสัยทัศน์คือ               
“ลูกพระยาศรีฯ ลายมือดี มีปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น าสู่สากล  ทุกคนมีส่วนร่วม”  

ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางโรงเรียนฯ จึงได๎มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควบคูํกับการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม             
การสํงเสริม พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ก าหนด ตลอดจนเน๎น
การบริหารแบบมีสํวนรํวม โดยรํวมกับทุกฝุาย ทั้งหนํวยงานต๎นสังกัด คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
เ พ่ื อ ชํ ว ย กั น พัฒนาสถานศึ กษ าแหํ ง นี้ ใ ห๎ มี คุ ณภ าพ ได๎ ม าต ร ฐ านยิ่ ง ๆ  ขึ้ น ไป                            
ทางโรงเรียนต๎องขอขอบพระคุณส าหรับความรํวมมือจากทุกๆ ทําน ไว๎ ณ โอกาสนี้ 

 
 

                       (นายพนมไพร  ค าขจร) 
                ผู๎อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 

                โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
 

ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ลูกพระยาศรีฯ ลายมือดี มีปัญญา สํงเสริมการเรียนรู๎ คูํคุณธรรม 
น าสูํสากล  ทุกคนมีสํวนรํวม” 

 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ 
2. สร๎างเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
3. สํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณภาพ    
4. สนับสนุนด๎านทรัพยากรและแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ 
5. สํงเสริมและพัฒนาให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมใน 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยํางแท๎จริง 
6. สร๎างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให๎สวยงามและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพบุคลากร 
3. ยุทธศาสตร์การสร๎างขวัญก าลังใจของบุคลากร และนักเรียน 
4. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
6. ยุทธศาสตร์การสร๎างอัตลักษณ์ของผู๎เรียนให๎เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
7. ยุทธศาสตร์การสร๎างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให๎สวยงาม                                     

เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
8. ยุทธศาสตร์ การสํงเสริมด๎านบริการที่ดีผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ 
9. ยุทธศาสตร์ การสํงเสริมและพัฒนาความเข๎มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น 
2. บุคลากรมีคุณภาพ 
3. นักเรียนและบุคลากรมีขวัญก าลังใจ 
4. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่น าไปสูํการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. นักเรียนมีคุณภาพ 
6. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให๎มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให๎สวยงาม เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
8. สถานศึกษามีการบริการที่ดี และผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ    
9. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข๎มแข็ง 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น๎อย อาจารยางกูร) เริ่มกํอสร๎างเมื่อ พ.ศ.2536  โดย
เทศบาลรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให๎กํอสร๎างอาคารเรียน
เป็นเงิน 4,626,000 บาท  โดยกํอสร๎างอาคารเรียน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ันมีขนาดกว๎าง 10.50 x 
30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลช้ัน 2 และช้ัน 3 
แบํงเป็นห๎องเรียนขนาด 6 x 8 เมตร ช้ันละ 5 ห๎องเรียน  

รวมเป็น 10 ห๎องเรียน ช้ันลํางเป็นห๎องโถงอเนกประสงค์ ขนาดกว๎าง 8 x 30 เมตร พร๎อมกํอสร๎างโรง
อาหารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวตามแบบแปลนของเทศบาลขนาดกว๎าง 5 x 25 เมตร  สิ้นคํากํอสร๎าง 
460,000 บาท และกํอสร๎างส๎วมคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวตามแบบแปลนเทศบาลขนาดกว๎าง   4.50 
x 12 เมตร จ านวน 9 ห๎อง เป็นส๎วมหญิง 5 ห๎อง ชาย 4 ห๎อง  สิ้นคํากํอสร๎าง 187,200 บาท ได๎
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่   22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2536                                
โดยทํานนายกสุทิน เผือกพูลผล  เมื่อเวลา 11.25 น.  มีนายกลยุทธ  ฉายแสง เป็นเทศมนตรีฝุาย
การศึกษา 

เทศบาลได๎ตั้งช่ือโรงเรียนที่สร๎างวํา “โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจาร
ยางกูร)” โดยได๎อัญเชิญบรรดาศักดิ์ราชทินนามพระยาศรีสุนทรโวหาร ต๎นสกุล “อาจารยางกูร”                         
ซึ่ ง เป็นนักปราชญ์ทางภาษาและหนังสือมาตั้ ง เป็นช่ือโรงเรียน ซึ่ งทํานเป็นชาวฉะเชิงเทรา                         
โดยก าเนิดที่ต าบลโสธร แขวงเมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) แผํนดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ในสมัย
รัชกาลที่ 2  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยเปิด ท าการสอนตั้งแตํระดับช้ัน
อนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มีนักเรียนรวม 208 คน  มีครู 9 คน  
 การพัฒนาด๎านอาคารสถานท่ี ที่ส าคัญ มีดังนี ้
  ปีงบประมาณ 2539 ได๎รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให๎กํอสรา๎งตํอเติมอาคารเรียนตาม
แบบแปลนของเทศบาลเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน ขนาด 10.50 x 18 เมตร พร๎อม
ห๎องมุขช้ัน 2  ขนาด 4 x 6 เมตร เพื่อจัดเป็นห๎องบริหาร จ านวน 1 ห๎อง สํวนช้ัน 2 และช้ัน 3 จัดเป็น
ห๎องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ช้ันละ 2 ห๎องเรียนรวมเป็น 4 ห๎องเรียน ช้ันลํางจัดเป็นห๎องสมุดขนาด 8 x 
18 เมตร จ านวน 1 ห๎อง สิ้นคํากํอสร๎าง 2,690,000 บาท (เงินอุดหนุน 1,963,700 บาท เป็นเงินรายได๎
เทศบาลสมทบ 726,300 บาท) และได๎รับงบประมาณตํอเติมโรงอาหารตามแบบแปลนเทศบาล เป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาด 15 x 25 เมตร สิ้นคํากํอสร๎าง 1,345,600 บาท 
 
 

  ปีงบประมาณ 2541 ได๎รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจให๎กํอสร๎างตํอเติมอาคารเรียนตาม
แบบแปลนของเทศบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน ขนาด 10.50 x 18 เมตร ช้ัน 1 ,ช้ัน 2 
และช้ัน 3 จัดเป็นห๎องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ช้ันละ 2  ห๎องเรียน รวมเป็น 6 ห๎องเรียน เริ่มกํอสร๎าง
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2541 แล๎วเสร็จเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
  ปีงบประมาณ 2545 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สูง 4  ช้ัน 
ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4 / 12 เริ่มกํอสร๎าง 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545   แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2546  ปีงบประมาณ 2546 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบ
มาตรฐาน สน.ศท. ช้ันลอย (ปรับปรุง 2545) ใช๎งบประมาณ 8,165,000 บาท (จํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปของรัฐบาล เป็นเงิน 4,685,000 บาท และเงินจํายขาดเงินสะสมเทศบาล 3,480,000 บาท) 
  ปีงบประมาณ 2548  ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4/12 
เริ่มกํอสร๎างวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ขอขยายเวลาการกํอสร๎าง 93 วัน แล๎วเสร็จตามสัญญาวันที่ 14  
กันยายน พ.ศ. 2549 ใช๎งบประมาณ 9,290,000 บาท (โดยจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,910,000 บาท  
บาท และเงินจํายขาดเงินสะสมเทศบาล 2,380,000) 
  ส าหรับงบประมาณคํากํอสร๎างที่เป็นเงินงบประมาณของเทศบาลทีไ่ด๎จัดสรรเป็นคํากํอสร๎าง
ตั้งแตํเปิดเรียนมีดังนี ้

1. กํอสร๎างเสาธงขนาด ฐานกว๎าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  ตัวเสาธงท าด๎วยเหล็กสูง 16 เมตร                          
ใช๎งบประมาณการกํอสรา๎ง เป็นเงิน 130,000 บาท 

2. กํอสร๎างปูายช่ือโรงเรียนขนาดสูง 2  เมตร ยาว 10 เมตร ใช๎งบประมาณในการกํอสร๎าง 
เป็นเงิน 100,000  บาท 

3. กํอสร๎างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดสูง  7  เมตร  เส๎นผาํศูนย์กลาง 1.50  เมตร  
จ านวน 4 ถังใช๎งบประมาณในการกํอสร๎าง เป็นเงิน 25,000  บาท 

4. กํอสร๎างถนนคอนกรีตพร๎อมทํอระบายน้ าหน๎าอาคารเรยีนขนาดกว๎าง  7  เมตร  ยาว  
150  เมตร  ใช๎งบประมาณการกอํสร๎าง เป็นเงิน 858,800  บาท 

5. กํอสร๎างอํางล๎างหน๎า  ล๎างมือใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 20,000  บาท 
ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแตํระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพนักงานครู   

50 คน นักเรียน 1,147 คน  โดยมีนายพนมไพร ค าขจร  เป็นผู๎อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ  มีรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๓ คน ประกอบด๎วย นางญาณิฐา  
พิชฌา โชติภั ช   รองผู๎ อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู๎ อ านวยการช านาญ การ ,                      
นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ                            
และนางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ   รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู๎อ านวยการ                   
ช านาญการพิเศษ 
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รายนามผู้บริหาร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   

                  

ล าดับที ่            ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 
ด ารงต าแหน่ง 

       ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

1 นายบ าเหน็ฎ เพื่อนงาม    10 ต.ค. 2538 
- 

30 ก.ย. 2558 

ผอ.สถานศึกษา  

2 นางอรทิพา เกตุมะยรู 1 ต.ค. 2558 
- 

1  พ.ย. 2558 

รองผอ.สถานศึกษา รักษาราชการใน
ต าแหนํง ผอ.สถ. 

3 นายพนมไพร ค าขจร   2  พ.ย. 2558 
– 

ปัจจุบัน 

ผอ.สถานศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงาน 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจ 
- งานเกณฑ์เด็กเขา้เรียน 
  นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์ 
- งานบริการด้านสุขภาพ 
  นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์ (หน.) 
  นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา 
- งานบริการอาหารกลางวัน 
  นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
- งานบริการแนะแนว 
  นางพนอ วงศ์ถีระพงษ ์
- งานบริการห้องสมดุ 
  นางสาววัชรี  สิงภิรมย์ 
- งานระบบดูแลนกัเรียน 
   นางสุพัตรา ศิริวรรณ 
- งานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า 
  นางเสริม รักชื่อ (หน.) 
  นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  นางส ารวย พนมไพรรัตน์ 
- งานส่งเสริมความปลอดภัย 
   จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์ 
- งานป้องกันยาเสพตดิ 
    นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์ 
- งานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางสมสุข เขตแวงควง   
  นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต 
  นางสาวรัตนา พลอยสกุล   
  นายศักดา สุวรรณวงษ์  
 
   

ภารกิจ 
- งานชุมชนมีส่วนร่วม 
  นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- งานร่วมกิจกรรมชุมชน 
  นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ
- งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 
  นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์(หน.) 
  นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง 
 - งานให้บริการชุมชน 
  นางดลธชา วัจนะเจริญ 
- งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
  นางรัชฎาวรรณ จุลศักด์ิ 
- งานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางสาวบุศรินทร์ พูลสวัสดิ์ 
  นายพรศักด์ิ ทับทิม 
  นายบุญมี ศรีไพบูลย์  
 
 

จ านวน(คน) 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นางแสงเดอืน อศิรานันทศิริ 

ภารกิจ 
- งานธุรการทางวิชาการ 
  นางสาวจิตลดา กองแก้ว 
- งานกิจกรรมการเรียนการสอน 
  นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์ 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
  นางอรญา พรมแดน 
- งานกลุ่มประสบการณ ์  
  นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว 
- งานวัดผลและประเมินผล 
  นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  นายนริศ ลาภังยะวิทย์ (หน.) 
  นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 
- งานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางกัญญา จรุตานันท์ (หน.) 
  นางสาวกฤษณา คนไว 
  นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์ 
  นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล 
  นายวิชยวัฒน์ ท าแกว 
  นายณเอก อึ้งเสือ 
   

ภารกิจ 
- งานธุรการทั่วไป 
  นางมารุจี สิงห์สวัสดิ ์
- งานสารบรรณ 
  นางสาวธัญพร แก้วแสนสขุ 
- งานการเงิน และบญัช ี
   นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ 
- งานพัสดุและครุภัณฑ ์
   นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ 
- งานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  นางสาวธภัทร เรืองฉาย 
   นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข 
   นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง 
   นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ 
 

ภารกิจ 
- งานแผนงานโครงการเกี่ยวกบับคุลากร 
    นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์ 
- งานจัดบคุลากร 
    นางอรทิพา  เกตุมะยูร 
- งานสร้างขวัญและบ ารุงขวญั 
    นางสาววิภาวดี วาปีเน 
- งานอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหน 
    นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 

ภารกิจ 
- งานวางแผนด้านอาคาร 
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งานรักษาความสะอาดและสุขาภบิาล 
  นางลัดดา สวัสดี (หน.) 
  นางสาวธีนาถ ยศย่ิงยง 
- งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
  นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช 
- งานการใช้อาคารสถานที ่
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งานจัดสถานทีบ่ริการ 
  นางนฤมล ด ารงพานิช 
- งานอื่นๆที่สถานศึกษาก าหนด 
   นายธานี แสงอรุณ 
   นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ 
   นางจิตต์ฐิตา จันทรา 
   นางทัศสุวรรณ ทองชู 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

เทศบาลต าบลบางวัว 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

งานวิชาการ 
งานกจิการนกัเรียน งานธุรการ การเงินและพัสด ุงานบคุลากร งานอาคารสถานที่ฯ งานความสัมพันธก์บัชุมชน 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบคุคล ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายพนมไพร   ค าขจร 

นางญาณิฐา พิชฌาโชติภชั 

 

 

 

 นางเรณู กู้เกียรติกาญจน ์

 

นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ 

 

นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ 

 

นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 

 

นางเบญจวรรณ แสวงศิริ
ผล 

 

หมายเหตุ   แผนภูมกิารบริหารงานโรงเรียน  ปรับปรุง              
ตามแนวทางการบริหารงาน  ขององคก์ร
ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

                   กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นางอรทิพา เกตุมะยูร 

นายนริศ ลาภังยะวิทย์ 

 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 25 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 26 

 

คณะครูระดับปฐมวัย 1-3 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ท าเนียบบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล ๒  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  

 ปีการศึกษา 2559 
 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน.ระดบัปฐมวัย / ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 2/1 

นางสาวธนีาถ  ยศยิ่งยง 

 
ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 1/1 

นางมารุจี  สิงห์สวัสดิ ์
ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 1/2 

 

นางสาววภิาวดี วาปีเน 
ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 2/2 

 

ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 2/3 

 

นางจิตต์ฐิตา จันทรา 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ  เกรียงไกรสิริกุล นางสาวธญัพร แก้วแสนสุข 
ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 3/1 

 

นางธัญญลกัษณ์  วิรยิะไกรกุล 

ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 3/2 

 

ครปูระจ าช้ันปฐมวัย 3/3 

 

นางรัชฎาวรรณ จุลศักด์ิ 

นายพนมไพร  ค าขจร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3) 

นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ 
รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา (คศ.2) รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3)  

     e-mail : panomprai_2516@hotmail.com 

     Tel. 087-1386892 

Tel. 085-9401463 Tel. 086-3877368 

นางอรทิพา  เกตุมะยูร              
รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3) 

 Tel. 096-5963645 
ฝุายบริหารทัว่ไป ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหารแผนและงบประมาณ, ฝาุยบุคลากร 



คณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
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คณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
หน.ระดบัชั้น ป.1-3 / ครูประจ าช้ัน ป.3/1 

นางดลธชา วัจนะเจริญ 

 

ครปูระจ าช้ัน ป.1/1 
นางลัดดา สวัสด ี
ครปูระจ าช้ัน ป.1/2 

นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา 
ครปูระจ าช้ัน ป.1/3 

นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์ 

นายศักดา สุวรรณวงษ์ 
ครปูระจ าช้ัน ป.2/2 

นางส ารวย พนมไพรรัตน ์
ครปูระจ าช้ัน ป.2/3 

นายพรศักดิ์ ทับทิม 
ครปูระจ าช้ัน ป.2/3 

นางเสริม  รักช่ือ 
ครปูระจ าช้ัน  ป.2/1 

จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ ์นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ินายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ นางสมสุข เขตแวงควง 

ครปูระจ าช้ัน ป.1/2 
นายวิชยวฒัน์ ท าแกว 

ครปูระจ าช้ัน ป.1/3 

ครปูระจ าช้ัน  ป.2/1 
นางสุพัตรา ศิริวรรณ 

ครปูระจ าช้ัน  ป.3/1 ครปูระจ าช้ัน  ป.3/2 ครปูระจ าช้ัน  ป.3/2 ครปูระจ าช้ัน  ป.3/3 

นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ 
หน.ระดบัชั้น ป.4-6 / ครูประจ าช้ัน ป.6/2 

นางสาวรัตนา พลอยสกุล 
ครปูระจ าช้ัน ป.4/1 

นางไพเราะ ส าเนยีงหงษ์ 
ครปูระจ าช้ัน ป.4/2 

นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล 
ครปูระจ าช้ัน ป.4/2 

นางทัศสุวรรณ ทองชู 
ครปูระจ าช้ัน ป.4/3 

นางสาวกฤษณา คนไว 

นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต   นางนฤมล ด ารงพานิช 

 

ครปูระจ าช้ัน  ป.4/3 
นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์ 

นางพนอ วงศ์ถีระพงษ์ 

ครปูระจ าช้ัน ป.5/1 

นางสาวกสุาวดี คณุแก้ว นางนพวรรณ์ แจ้งสวา่ง 

ครปูระจ าช้ัน ป.4/1 

ครปูระจ าช้ัน ป.5/2 ครปูระจ าช้ัน ป.5/2 
นางสาวสกุลรัตน ์ยืนยง 

ครปูระจ าช้ัน ป.5/3 
นางกัญญา จรุตานันท์ 

ครปูระจ าช้ัน ป.5/3 ครปูระจ าช้ัน ป.6/1 ครปูระจ าช้ัน ป.6/3 



บุคลากรสนับสนุนการสอน 
 

 

คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
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นายณเอก อึ้งเสือ 

หน.ระดบัชั้น ม.1-3 / ครปูระจ าช้ัน ม.2/1 

ครปูระจ าช้ัน ม.2/2 
นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ 

ครปูระจ าช้ัน ม.1/1 
นายธาณี แสงอรุณ 

นายนริศ ลาภังยะวิทย ์

นางนรินทร์ทิพย์ ปยิะจันทร ์

 

นางอรญา พรมแดน 

ครปูระจ าช้ัน ม.1/1 

ครปูระจ าช้ัน ม.2/2 

ครปูระจ าช้ัน ม.3/1 ครปูระจ าช้ัน ม.3/1 ครปูระจ าช้ัน ม.3/2 ครปูระจ าช้ัน ม.3/2 
นายบญุมี ศรีไพบูลย ์ นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ นางสาวจิตลดา กองแก้ว 

นายอภิชาติ สมชื่อ 
นักการภารโรง 

 ประจ าอาคาร 3 
 

นักการภารโรง 
 ประจ าอาคาร 2 

 

นายประสาน วรพันธ ์ นางร าพวน วรพันธ ์

นางสาวธภัทร  เรืองฉาย นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข 
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าท่ีการเงินและบัญชี ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าท่ีการเงินและบัญชี ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  

นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกจิ 
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 

 

นักการภารโรง 
 ประจ าอาคาร 1 

นางสาวดลนภาณ ์เลิศสนธิ ์
ครปูระจ าช้ัน ม.1/2 

นางสาววัชรี  สงิภิรมย ์
บรรณารักษ์ 
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ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 

ระดับปฐมวัย 
ตารางเวลา กิจกรรม 

07.20 น.-08.00 น. 
08.00 น.-08.30 น. 

 
08.30 น.-08.40 น. 
08.40 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.00 น. 
10.00 น.-10.30 น. 

 
10.30 น.-11.30 น. 

 
11.30 น.-14.00 น. 
14.00 น.-14.30 น. 

 
          14.30 น.-14.50 น. 
          14.50 น.-15.20 น. 
          15.20 น.-15.30 น. 
 
  

ครูประจ าช้ันรับเด็กเป็นรายบุคคลจากผู๎ปกครอง 
กิจกรรมหนา๎เสาธง (เคารพธงชาต ิ สวดมนต์  นั่งสมาธิ) 
 
สนทนาขําว  เหตุการณ ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
กิจกรรมสร๎างสรรค ์
กิจกรรมกลางแจ๎ง 
 
พักรับประทานอาหาร (ล๎างหน๎า แปรงฟัน) 
 
นอนพักผํอน 
เก็บที่นอน  ล๎างหน๎า  ดื่มนม 
 
กิจกรรมเกมศึกษา 
กิจกรรมเสร ี
สรุปกิจกรรมประจ าวัน 
นักเรียนกลบับ๎าน 

 

หมายเหตุ  1.กิจกรรมและก าหนดการ อาจปรับเปลีย่นได๎ตามความเหมาะสม 
   2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 1 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูตํางชาติ, เสริมดนตรีและขับร๎อง) 
   3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 2 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูตํางชาติ, เสริมศิลปศึกษา) 
   4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 3 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูตํางชาติ, เสริมคอมพิวเตอร์) 

 
 

 
 

ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
ตารางเวลา กิจกรรม ตารางเวลา 

(ระดับชั้น ป.1-3)  (ระดับชั้น ป.4-6/ ม.1-3) 
07.30 น.-08.00 น. 

 
08.00 น.-08.20 น. 

 
08.20 น.-08.30 น. 

 
 

08.30 น.-09.20 น. 
09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.-11.00 น. 

 
11.00 น.-11.50 น. 
11.50 น.-12.10 น. 

 

12.10 น.–13.00 น 
. 

13.00 น.-13.50 น. 
13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.-15.30 น. 
15.30 น.-15.40 น. 

กิจกรรมการสร๎างคนด ี
(การฝึกนักเรียนดูแลความสะอาดพื้นที่ของห๎องตนเอง) 

 

กิจกรรมหนา๎เสาธง 
(เคารพธงชาติ, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรม) 

 

กิจกรรมโฮมรูม/นักเรียนพบครูประจ าชัน้ 
 
 

เรียนตามตาราง คาบที ่1 
เรียนตามตาราง คาบที ่2 
เรียนตามตาราง คาบที ่3 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กิจกรรมลกูพระยาศรฯี ลายมือสวยด๎วยมือเรา 
 

เรียนตามตาราง คาบที ่4 
 

เรียนตามตาราง คาบท่ี 5 
เรียนตามตาราง คาบท่ี 6 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 
กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย 

(เข๎าแถว  /กลบับ๎าน) 

07.30 น.--08.00 น. 
 

08.00 น.-08.20 น. 
 

08.20 น.-08.30 น. 
 
 

08.30 น.-09.20 น. 
09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.-11.00 น. 
11.00 น.-11.50 น. 

 
11.50 น.-12.40 น. 
12.40 น.-13.00 น. 

 
13.00 น.-13.50 น. 
13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.-15.30 น. 
15.30 น.-15.40 น. 

 
 

หมายเหตุ  1.กิจกรรมและก าหนดการ อาจปรับเปลีย่นได๎ตามความเหมาะสม 
   2. นักเรียนทุกชั้นเรียนเสริมภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ) โดยครูตํางชาติ  
   3. นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เรียนภาษาตาํงประเทศ (ภาษาจีน) โดยครูตํางชาติ 
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แผนผังแสดงการจัดห้องเรียน /ห้องพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
ปีการศึกษา 2559 
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การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
 

เรียน......ทํานผู๎ปกครองทุกทําน  
 
 ด๎วยในปัจจุบันอุบัติเหตุตํางๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันน้ันมีมากมายหลายชนิด 
อีกทั้งทวีความรุนแรงมากข้ึนกวําเดิม ถึงขั้นเป็นมหัตภัยที่สร๎างความสูญเสียให๎กับผู๎คนในวงกว๎างเกินกวํา
ที่จะปูองกันได๎ การระมัดระวังดูแลเป็นทางหนึ่งที่จะปูองกันหรือลดความรุนแรงได๎  แตํส าหรับ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนศึกษาอยูํเป็นจ านวนมาก อีกทั้งจะต๎องกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอก
สถานศึกษา การประกันอุบัติเหตุให๎แกํนักเรียน  จึงเป็นความจ าเป็นอยํางหนึ่งในการที่จะชํวยชดเชย
บรรเทาความสูญเสียให๎แกํนักเรียนที่อาจต๎องโชคร๎ายประสบภัยให๎ได๎รับการเยียวยาตามสมควร ทั้ง
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตํางมีนโยบายสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีความคุ๎มครองการประกัน
อุบัติเหตุอยํางถ๎วนหน๎าด๎วย 
 ตลอดชํวงระยะเวลาที่ผํานมา บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจ ากัด ได๎ด าเนินการท าประกัน
อุบัติเหตุกลุํมเป็นประจ าทุกปี และในปีการศึกษา 2559 ได๎เสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุํมภายใต๎ช่ือ 
“โครงการโรงเรียนอุํนใจ” ให๎กับโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร)                 
เพื่อเป็นการประกันอุบัติเหตุให๎กับนักเรียน โดยมีระยะเวลาคุ๎มครอง 1 ปี (นับตั้งแตํ 16 พ.ค. 2559 -             
15 พ.ค. 2560) คุ๎มครองทั่วโลกตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยมีความคุ๎มครองดังนี้ 
    

ผลประโยชน์ ทุนประกันชีวิต (บาท) 
1. เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะ จากอุบัติเหต ุ 60,000 
2. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ จากการถูก
ฆาตกรรมหรือขับข่ีหรือซ๎อนท๎ายรถจักรยานยนต ์

60,000 

3. คําปลงศพ เสียชีวิตจาก โรคภัยไข๎เจ็บ 10,000 
4. ความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีมีตํอนักเรียน 
   - ตํอคน 
   - ตลอดป ี

 
60,000 

6,000,000 
5. การรักษาพยาบาลแตลํะครั้ง 6,000 

อัตราค่าเบี้ยประกัน 200 บาท/คน/ปี  
  

 
 
 

โครงสรา้งหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) ปกีารศกึษา 2559 
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  ทั้งนี้ทางโรงเรียนพิจารณาเห็นวํา เพื่อความสะดวกตํอการจัดกิจกรรมนักเรียน เชํน กรณีการ
พานักเรียนไปศึกษาหรือจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เชํน การไปทัศนศึกษาประจ าปี, การเข๎าคําย
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, การเข๎าคํายตํางๆ, การพานักเรียนไปประกวด แขํงขัน เป็นต๎น นอกจากนี้ยัง
สะดวกตํอการดูแลนักเรียนของคณะครู ระหวํางอยูํในโรงเรียน และเมื่อเกิดเหตุยังสามารถตัดสินใจ             
พานักเรียนไปรับบริการในสถานพยาบาลได๎ทันที ทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนฯ จึงได๎รํวมกันพิจารณาบริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย               
เพื่อให๎บริการ โดยค านึงถึงความสะดวกและการบริการนักเรียนอยํางรวดเร็ว  

 

   ขั้นตอนการเข๎ารับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
       1.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให๎เข๎ารับการบริการสถานพยาบาล หรือคลินิกท่ีใกล๎ที่สุด 

2. รักษาพยาบาลตามปกติ เมื่อเสร็จจากการรักษาพยาบาลแล๎ว ใหผ๎ู๎ปกครอง                 
ส ารองเงินจํายกํอนลํวงหน๎า 

       3. น าใบเสร็จรับเงิน และใบรบัรองแพทย์ (โปรดตรวจความถูกต๎อง)  
           เชํนช่ือ-สกุล จ านวนเงิน ข๎อความการรักษา ฯลฯ อยํางละเอียดทุกครั้ง)  
           สํงให๎ผู๎ประสานงานประกนัท่ีโรงเรียนฯ 
       4. ทางโรงเรยีนจะสํงรายละเอียดให๎ตัวแทนของบริษัททันที เพื่อเบิกเงินคํารักษาพยาบาล
คืนให๎ผู๎ปกครอง (อาจใช๎เวลา ประมาณ 1-4 สัปดาห์) และทางโรงเรยีนจะตดิตํอกับผู๎ปกครองมารับเงินท่ี
ส ารองจํายลํวงหน๎าคืน 
 

 ระยะเวลาการคุ้มครอง ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตํวันท่ี 16 พ.ค.2559 – 15 พ.ค. 2560 (ตลอด 24 ชม.) 
 (เฉพาะผู๎ที่แจ๎งความจ านงในชํวงระยะเวลาที่ก าหนดเทํานั้น) กรณีนกัเรียนที่แจ๎งท าภายหลัง 
จะเริม่คุ๎มครองวันท่ีสํงเงินให๎บริษทั จนถึงวันสิ้นปีการศึกษา 2559 
 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถสอบถามข๎อมูลกํอนการรักษาได๎ เพื่อสิทธิประโยชน์             
ของทําน)  

1. คุณทัศนัย แย้มสุข โทร 06-1392-2828 
2. นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจนัทร์ ต าแหนํง ครู  

      ผู๎ประสานงานประกันของโรงเรียน โทร 0-3851-7340 มือถือ 09-2489-1117 
 

หมายเหตุ 1. โปรดตดิตํอขอรับแบบฟอร์มได๎ที่ครูประจ าชั้น ด าเนินการภายในวันท่ี 28 พ.ค. 59 
 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช 2559 

 
อ๎างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และมติ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร)  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เห็นชอบให๎โรงเรียนใช๎ประกาศวําด๎วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พุทธศักราช 2559 โดยยึดหลักการให๎สอดคล๎องกับปรัชญา และค าขวัญของโรงเรียน ในอันที่จะสํงเสริม
พัฒนาการด๎านความประพฤตินักเรียนให๎เป็นผู๎มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย เป็น
ทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณคําของสังคมตามเปูาหมายของโรงเรียน จึงได๎ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรสีนุทรโวหาร                              
(น๎อย อาจารยางกูร) วําด๎วยแนวทางการปฏิบัติของนักเรยีน พุทธศักราช 2559” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับแกํนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร                       
(น๎อย อาจารยางกรู) ตั้งแตํปีการศกึษา 2559 เป็นต๎นไป 

ข้อ 3 ให๎ยกเลิกประกาศ และข๎อบงัคับอื่นๆ ของโรงเรียน ท่ีขัดแย๎งกบัประกาศนี้และให๎ใช๎
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 การแตํงกาย นักเรียนต๎องแตํงกายโดยใช๎เครื่องแบบให๎ถูกต๎องตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังตํอไปนี ้
 

4.1  ระดับปฐมวัย 
4.1.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

(1) เสื้อ  เสื้อสีขาวคอเชิ้ต ผําอกตลอด ติดกระดุมขาว 4 เม็ด แขนสั้น สูงพ๎น
ข๎อศอก อกเสื้อด๎านขวาปักอักษรยํอช่ือโรงเรียน ท.ฉช.๒ (ตามแบบโรงเรียน)  และปักช่ือ-สกุล ที่อกเสื้อ
ด๎านซ๎ายเหนือกระเป๋าประมาณ 1 ซม.ตามขนาดทีโ่รงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงาม
พอเหมาะหรือประมาณ 1 ซม. ด๎วยไหมสีน้ าเงิน)  

(2) กางเกง  กางเกงผ๎าสีแดงขาสัน้เหนือเขํา สํวนกว๎างของขากางเกง
พอสมควรตดิกระดุมสีขาวที่เอวข๎างละ 2 เม็ด ข๎างหลังเป็นเอวยางยดื 

(3) รองเท้า รองเท๎าหนังสีด าหัวมน 
(4) ถุงเท้า ถุงเท๎าสีขาวไมํพับขอบ ไมํมลีวดลาย ห๎ามใช๎ถุงเท๎าที่ท าดว๎ย

ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท๎าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 
4.1.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 

(1) เสือ้ เสื้อสีขาวคอกลมปกบัว สวํนประกอบอ่ืนๆ ใช๎แบบเดียวกับนักเรียน
ชาย 
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(2) กระโปรง กระโปรงสีแดงจีบรอบเอว ยาวพองาม สวมกระโปรงทับเสื้อ 
ติดกระดุมเอว 

(3) รองเท้า รองเท๎าหนังสีด า หัวมน 
(4) ถุงเท้า ถุงเท๎าสีขาวไมํพับขอบ ไมํมลีวดลาย ห๎ามใช๎ถุงเท๎าที่ท าดว๎ย

ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท๎าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ เวลาสวมให้พับขอบถุงเท้า 
4.1.3 เอี๊ยม นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จะต๎องสวมเอี๊ยมตามแบบโรงเรียน 

(ห๎องละสี) พร๎อมกับการแตํงชุดนักเรียน 
 

4.2  ระดับประถมศึกษา 
4.2.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

(1) เสื้อ  เสื้อเช้ิตคอตั้ง ผ๎าขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินควร ตัดตัวตรงไมํรัดรูป ไมํมี
เกล็ดด๎านหลัง ผําอกตลอด มีสาบที่อกตลบออกนอก กระดุมสีขาวกลม แขนสั้นเพียงข๎อศอกมีกระเป๋า  
อกซ๎าย 1 กระเป๋า ไมํอนุญาตให๎ใช๎ผ๎าดิบหรือผ๎าลินิน การสวมเสื้อต๎องไมํดึงขอบเสื้อออกจากเอวและ
กางเกงมากจนปิดทับมองไมํเห็นเข็มขัด อกเสื้อด๎านขวาปักอักษรยํอช่ือโรงเรียน ท.ฉช.๒ (ตามแบบ
โรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต๎ช่ือโรงเรียน ด๎วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อด๎านซ๎าย
เหนือกระเป๋าประมาณ 1 ซม. ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงามพอเหมาะหรือ
ประมาณ 1 ซม. ด๎วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน  าเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.  ตรงกลางเหนือ
ช่ือและนามสกุล ระดับชั นละจุด เมื่อครบ 3 จุดให้เริ่มแถวใหม่ ดังภาพ 

 
 
 
 

(2) กางเกง  กางเกงผ๎าโทเร สีกากี  ขาสั้นเหนือเขํา  พ๎นจากลูกสะบ๎า
ประมาณ  5 ซม. เมื่อยืนตรงมีจีบข๎างละ 2 จีบ ความกว๎างของขากางเกงเมื่อยืนตรงหํางจากขาตั้งแตํ 8 ซม. 
ผําตรงหน๎า ส าหรับติดซิปซํอนไว๎ข๎างใน มีกระเป๋าด๎านข๎างแนวตะเข็บข๎างละ 1 กระเป๋า ห๎ามมีกระเป๋า
หลัง ด๎านหลังต๎องตัดให๎เปูากางเกงเพ่ือคาดเข็มขัดได๎ ตรงเอวมหีูเข็มขัด กว๎าง 1 ซม. 7 หู ไมํใช๎ หูเขม็ขัดคูํ 
ไมํอนุญาตให๎ใช๎ผ๎าเวสปูอยท์ ผ๎าลายสองและผ๎ายีนส์ 

(3) เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองหรือสีเงนิ
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแบบชนิดหัวกลดัมปีลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดั 

(4) รองเท้า  รองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาล หุ๎มส๎นชนิดมีเชือกผูก ไมํมลีวดลาย     
เวลาสวมห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า เชือกรองเท๎าให๎ผูกตามแบบท่ีโรงเรยีนก าหนด 

(5) ถุงเท้า  ถุงเท๎าสีน้ าตาล ความยาวไมํเกินครึ่งแข๎ง ห๎ามใช๎ถุงเท๎าที่ท าด๎วย
ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท๎าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 

4.2.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
(1) เสื้อ เสื้อผ๎าขาวเกลี้ยง ใช๎ผ๎าหนาพอที่จะไมํเห็นเสื้อช้ันใน ปกคอบัว 

(ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4) หรือปกทหารเรือ (ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.5-ป.6) ติดกระดุมสีขาวกลม
เส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 1 ซม. แขนสั้นเหนือศอกเล็กน๎อย  ตัวเสื้อเลยเอวพองาม โดยชายเสื้อหํางจาก
ข๎อมือเหยียดตรง 10 ซม. ด๎านขวาตอนลํางติดกระเป๋า 1 ใบ อกเสื้อด๎านขวาปักอักษรยํอช่ือโรงเรียน 
ท.ฉช.๒ (ตามแบบโรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต๎ชื่อโรงเรียน ด๎วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่
อกเสื้อด๎านซ๎าย ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงามพอเหมาะหรือ
ประมาณ 1 ซม. ด๎วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน  าเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลาง
เหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละจุด เมื่อครบ 3 จุดให้เริ่มแถวใหม่ เหมือนเสื อเครื่องแบบนักเรียนชาย 

(2) กระโปรง  กระโปรงผ๎าสีกรมทําเกลี้ยงไมํมีลวดลาย ด๎านหน๎าและหลัง         
มีจีบข๎างละ 3 จีบ หันจีบออกด๎านนอก เย็บเกล็ดทับจีบต่ าจากขอบ 6 ซม. ความยาวของกระโปรงคลุม
เขําประมาณ 5 ซม. ไมํใช๎ผ๎าลินิน ผ๎าเวสปูอยท์ ผ๎าลายสองและผ๎าฝูาย 

(3) รองเท้า รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด าหัวมน  มีสายรัดหลังเท๎า ไมํมีลวดลาย 
ส๎นสูงไมํเกิน 2 ซม. เวลาสวมห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า 

(4) ถุงเท้า  ถุงเท๎าใช๎ถุงเท๎าสั้นสีขาว แบบเรียบไมํมลีวดลาย หรือ
เครื่องหมายใดๆ ห๎ามใช๎ถุงเท๎าท าด๎วยลูกฟูกชนิดหนาและให๎พับถุงเท๎าลงเหนือข๎อเท๎า 

 

4.3 ระดับมัธยมศึกษา 
4.3.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

(1) เสื้อ เสื้อเช้ิตคอตั้ง ผ๎าขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินควร ตัดตัวตรงไมํรัดรูป ไมํมี
เกล็ดด๎านหลัง ผําอกตลอด  มีสาบท่ีอกตลบออกนอก กระดุมสีขาวกลม แขนสั้นเพียงข๎อศอก มีกระเป๋า
อกซ๎าย 1 กระเป๋า ไมํอนุญาตให๎ใช๎ผ๎าดิบหรือผ๎าลินิน การสวมเสื้อต๎องไมํดึงขอบเสื้อ ออกจากเอวและ
กางเกงมากจนปิดทับมองไมํ เห็นเข็มขัด อกเสื้อด๎านขวาปักอักษรยํ อ ช่ือโรงเรียน ท.ฉช.๒                       
(ตามแบบโรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต๎ช่ือโรงเรียน ด๎วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อ
ด๎านซ๎ายเหนือกระเป๋า 1 ซม. ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงาม
พอเหมาะหรือประมาณ 1 ซม. ด๎วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด๎วยไหมสีน้ าเงินที่ เส๎นผํานศูนย์กลาง 
0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ช้ันละ 1 จุด  

(2) กางเกง  กางเกงผ๎าโทเร สีน้ าตาล ขาสั้นเหนือเขํา พ๎นจากลูกสะบ๎า
ประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรงมีจีบข๎างละ 2 จีบ ความกว๎างของขากางเกงเมื่อยืนตรงหํางจากขาตั้งแตํ              
8 ซม. ผําตรงหน๎า ส าหรับติดซิปซํอนไว๎ข๎างในมีกระเป๋าด๎านข๎างแนวตะเข็บข๎างละ 1 กระเป๋า ห๎ามมี
กระเป๋าหลัง ด๎านหลังต๎องตัดให๎เปูากางเกงเพ่ือคาดเข็มขัดได๎ ตรงเอวหูเข็มขัด กว๎าง 1 ซม. 7 หู ไมํใช๎หู
เข็มขัดคูํ ไมํอนุญาตให๎ใช๎ผ๎าเวสปูอยท์ ผ๎าลายสองและผ๎ายีนส์ 
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(3) เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองหรือสีเงนิ
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแบบชนิดหัวกลดัมปีลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดั 

(4) รองเท้า รองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาล หุ๎มส๎นชนิดมเีชือกผูก ไมมํีลวดลาย                 
เวลาสวมห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า ตอ๎งผูกเชือกรองเท๎าตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

(5) ถุงเท้า  ถุงเท๎าสีน้ าตาล ไมํมลีวดลาย ความยาวไมํเกินครึ่งแข๎ง ห๎ามใช๎ถุง
เท๎าที่ท าด๎วยลูกฟูกชนิดหนาหรือถงุเท๎าที่มีลวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 

4.3.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  
(1) เสื้อ เสื้อขาวเกลี้ยง ใช๎ผ๎าหนาพอที่จะไมํเห็นเสื้อช้ันใน ปกทหารเรือ           

ติดกระดุมสีขาวกลมเส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 1 ซม. แขนสั้นเหนือศอกเล็กน๎อย ตัวเสื้อเลยเอวพองาม  
โดยชายเสื้อหํางจากข๎อมือเหยียดตรง 10 ซม. ด๎านขวาตอนลํางติดกระเป๋า 1 ใบ อกเสื้อด๎านขวา              
ปักอักษรยํอช่ือโรงเรียน ท.ฉช.๒ (ตามแบบโรงเรียน ) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต๎ช่ือโรงเรียน               
ด๎วยตัวเลขไทย  และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อด๎านซ๎ายตามขนาดโรงเรียนก าหนดด๎วยไหมสีน้ าเงิน                  
ปักจุดวงกลมด๎วยไหมสีน้ าเงิน เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล                     
ระดับชั้นละดวง ผูกโบว์หรือคอซองสีน้ าเงินที่ใต๎กระดุมเม็ดแรกด๎านบนสุด   

(2) กระโปรง  กระโปรงผ๎าสีกรมทําเกลี้ยงไมํมลีวดลาย ด๎านหน๎าและหลังมี
จีบข๎างละ 2 จีบ หันจีบออกด๎านนอก เย็บเกล็ดทับจีบต่ าจากขอบ 6 ซม. ความยาวของกระโปรงคลุมเขํา
ประมาณ 5 ซม. ไมํใช๎ผ๎าลินิน ผ๎าเวสปูอยท์ ผ๎าลายสองหรือผ๎าฝูาย 

(3) รองเท้า รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด าหัวมน  มีสายรัดหลังเท๎า ไมํมีลวดลาย 
ส๎นสูงไมํเกิน 2 ซม. เวลาสวมห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า 

(4) ถุงเท้า  ใช๎ถุงเท๎าสั้นสีขาว แบบเรียบไมํมลีวดลาย หรือเครื่องหมายใดๆ 
ห๎ามใช๎ถุงเท๎าท าด๎วยลูกฟูกชนิดหนาและให๎พับถุงเท๎าลงเหนือข๎อเท๎า 

 

4.4 ชุดพลศึกษา 
4.4.1 ระดับปฐมวัย นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จะต๎องมีชุดฝึกพลศึกษาและ

แตํงในวันที่มีการเรียน พลศึกษา โดยสวมเสื้อยืดคอปกตามแบบที่ก าหนด มีตราโรงเรียน ปักช่ือ-สกุล 
ด๎วยไหมสีขาว เหนือกระเป๋าด๎านซ๎าย สวมกางเกงวอร์มขาสั้นสีกรมทําตามแบบของโรงเรียน รองเท๎า
ผ๎าใบสีขาว มีเชือกส าหรับผูกรัดและเก็บปลายเชือกให๎เรียบร๎อย และถุงเท๎าสีขาวไมํมีลวดลาย 

4.4.2 ระดับประถม นักเรียนระดับประถมจะต๎องมีชุดฝึกพลศึกษาและ                  
แตํงในวันที่มีการเรียนพลศึกษา โดยสวมเสื้อโปโล (ผ๎าโทเร) ตามแบบที่ก าหนด มีตราโรงเรียน                
ปักช่ือ-สกุล ด๎วยไหมสีขาว ด๎านซ๎ายเหนือกระเป๋า ปักจุดวงกลมด้วยไหมตามสีขาวตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละดวง สวมกางเกงวอร์ม               
ขายาวสีกรมทําตามแบบของโรงเรียน รองเท๎าผ๎าใบสีขาวส าหรับนักเรียนหญิงและรองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาล
ส าหรับนักเรียนชาย มีเชือกส าหรับผูกรัดและเก็บปลายเชือกให๎เรียบร๎อย และถุงเท๎าสีขาวไมํมีลวดลาย 

4.4.3 ระดับมัธยม นักเรียนระดับมัธยมจะต๎องมีชุดฝึกพลศึกษาและแตํงในวันที่
มีการเรียนพลศึกษา โดยสวมเสื้อโปโล (ผ๎าโทเร) ตามแบบที่ก าหนด มีตราโรงเรียน ปักช่ือ-สกุล ด๎วยไหม
สีขาว ด๎านซ๎ายเหนือกระเป๋า ปักจุดวงกลมด้วยไหมตามสีขาวตามแบบที่โรงเรียนก าหนด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละดวง สวมกางเกงวอร์มขายาวสีกรมทํา 
รองเท๎าผ๎าใบสีขาวส าหรับนักเรียนหญิงและรองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาลส าหรับนักเรียนชาย มีเชือกส าหรับผูก
รัดและเก็บปลายเชือกให๎เรียบร๎อย และถุงเท๎าสีขาวไมํมีลวดลาย 

4.5 ชุดลูกเสือ 
4.5.1 นักเรียนชาย ป.1- ป.3 ใช๎เครื่องแบบลูกเสือส ารอง ประกอบด๎วย 

(1) เครื่องแบบนักเรียนปกติ 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม. ติดปูายช่ือ
โรงเรียน และติดเครื่องหมายหน๎าเสือ หน๎าอกเสื้อด๎านซ๎ายเหนือช่ือนักเรียน  

(2) หมวกทรงกลมมีกะบังหน๎า ท าด๎วยผ๎าสีกรมทําขลิบเหลือง ตรงหน๎า
หมวก ติดรูปหน๎าเสือและมีอักษรใต๎หน๎าเสือวํา “ลูกเสือ” สีเหลือง 

 

(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีฟูาขลิบเหลือง ติดเครื่องหมายจงัหวัด  
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 

4.5.2 นักเรียนชาย ป.4-ป.6 ใช๎เครื่องแบบลูกเสือสามญั ประกอบด๎วย 
     (1) ชุดลูกเสือ เสื้อ-กางเกง สีกากี 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม.            

ติดปูายช่ือโรงเรียน  ปักช่ือด๎วยไหมสีน้ าเงินใสํผ๎าสีขาวน ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข๎างขวา  บริเวณสาบ
กระเป๋าด๎านซ๎ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋าด๎านซ๎ายติดปูาย     คติพจน ์

(2) หมวกปีกกว๎างสีกากี พับปีกข๎างขวา ประดับด๎วยดอกจันช้ันเดียว 
(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 
(5) รองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาล ถุงเท๎าสกีากียาว 

4.5.3 นักเรียนชาย ม.1-ม.3 ใช๎เครื่องแบบลูกเสือสามญัรุํนใหญํ ประกอบด๎วย 
(1) ชุดลูกเสือ เสื้อ-กางเกง สีกากี 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม. ติดปูาย

ช่ือโรงเรียน  ปักช่ือด๎วยไหมสีเหลืองลงบนผ๎าสีเลือดหมู น ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข๎างขวา บริเวณสาป
กระเป๋าด๎านซ๎ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและเหนือกระเป๋าด๎านซ๎ายติดปูายคติพจน์ มีอินทธนูสีเลือด
หมู ด๎านบนมีตัวอักษรยํอ “ลญ” กางเกงขาสั้นสีกากี มีจีบข๎างละ 2 จีบ หูเข็มขัด 7 หู ความยาวเหนือ
เขํา 1-2 นิ้ว 

(2) ใช๎หมวกใบเลํสีเลือดหมูและหน๎าเสือตดิข๎างหมวกเหนือคิ้วซ๎าย 
(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด  และใช๎

วอคเกิ้ลหน๎าเสือ 
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 43 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 44 

 

(5) รองเท๎าผ๎าใบสีน้ าตาล ถุงเท๎าสกีากีชนิดยาวไมมํีลวดลาย พูํสีเลือดหมู
สวมที่ใต๎เขําท้ังสองข๎าง หันพูํออกด๎านข๎างล าตัว 

4.6 ชุดเนตรนารี 
4.6.1 นักเรียนหญิง ป.1-ป.3 ใช๎เครื่องแบบเนตรนารีส ารอง ประกอบด๎วย 

(1) เครื่องแบบนักเรียนปกติ 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม. ติดปูายช่ือ
โรงเรียน หน๎าอกเสื้อด๎านซ๎ายติดเหนือช่ือนักเรียนติดเครื่องหมาย “นน.” 

(2) หมวกทรงกลมมีกะบังหน๎า ท าด๎วยผ๎าสีกรมทําขลิบแดง ตรงหน๎าหมวกติด
เครื่องหมาย นน.  

(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีกรมน้ าเงินขลิบเหลือง ติดเครื่องหมาย
จังหวัด  

4.6.2 นักเรียนหญิง ป.4-ป.6 ใช๎เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด๎วย 
(1) ชุดเนตรนารี เสื้อ-กระโปรง สีเขียว 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม. 

ติดปูายช่ือโรงเรียนติดปูายช่ือโรงเรียน  ปักช่ือด๎วยไหมสีน้ าเงินใสํผ๎าสีขาวน ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข๎าง
ขวา บริเวณสาบกระเป๋าด๎านซ๎ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋าด๎านซ๎ายติดปูายคติพจน์   

(2) หมวกผ๎าสีเขียว ประดับด๎วยเขม็ นน. 
(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะรปู นน. 
(5) รองเท๎าหนังสีน้ าด าหัวมน ถุงเท๎าสั้นสีขาว 

4.6.3 นักเรียนหญิง ม.1-ม.3 ใช๎เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุํนใหญ ํ
ประกอบด๎วย 

(1) ชุดเนตรนารี เสื้อ-กระโปรง สีเขียว 1 ชุด ใต๎สาบเสื้อแขนข๎างขวา 1 ซม.   
ติดปูายช่ือโรงเรียน ปักช่ือด๎วยไหมสีเหลืองลงบนผ๎าสีเลือดหมู น ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข๎างขวา  
บริเวณสาปกระเป๋าด๎านซ๎ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋าด๎านซ๎ายติดปูายคติพจน์   มี
อินทรธนูสีเลือดหมูด๎านบนมีตัวอักษรยํอ “นน” กระโปรงสั้นความยาวคลุมเขํา มีจีบด๎านหน๎า 2 จีบ 
ด๎านหลัง 2 จีบ  

(2) หมวกผ๎าสีเขียว ประดับด๎วยเข็ม นน. 
(3) ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 
(4) เข็มขัดหนังสดี า หัวโลหะรูป นน. 
(5) รองเท๎าหนังสีด าหัวมน ชนิดมสีายรดั ถุงเท๎าสั้นสีขาวไมมํีลวดลาย     
 

4.7 ชุดกีฬาส ี
        นักเรียนตั้งแตรํะดับปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะต๎องมีเสื้อสีคนละ 1 
ตัว แบบและสีตามที่โรงเรียนก าหนดแตํละปี โดยใช๎กับกางเกงวอร์มที่ใช๎เรียนพลศึกษา ใช๎ส าหรับ

กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายโรงเรยีน หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งทางโรงเรยีนจะแจ๎งให๎
นักเรียนทราบภายหลัง 
 

4.8 เคร่ืองประดับ 
                ห๎ามนักเรยีนใสํเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน หากต๎องคล๎องพระให๎ใช๎สร๎อยเงิน
หรือ สแตนเลส ขนาดเล็กลายสภุาพใสํในเสื้ออยํางมิดชิด 
 

4.9  ทรงผม 
4.9.1 ระดับปฐมวัย  

(1) นักเรียนชาย ทรงผมเป็นแบบทรงนักเรียนหรือแบบทรงสูง ด๎านข๎าง
เกรียนติดหนังศีรษะ   ด๎านหน๎ายาวไมํเกิน 4 เซนติเมตร หรือไว๎ผมรองทรงได๎ กรณีไว๎รองทรงนักเรียน
ต๎องไมํมีเหา 

(2) นักเรียนหญิง สามารถไว๎ผมสั้นหรือผมยาวได๎ กรณีไว๎ผมสั้น ให๎ความ
ยาวผมไมํเกินริมฝีปากทั้ง  2 ข๎าง กรณีไว๎ผมยาว ต๎องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข๎มหรือสีกรมทําที่
ปลายเปียเทํานั้น ห๎ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย๎อมผมให๎สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว๎ผม
ยาวต๎องไมํมีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได๎  

4.9.2 ระดับประถมศึกษา  
(1) นักเรียนชาย  ทรงผมเป็นแบบทรงนักเรียนหรือแบบทรงสูง ด๎านข๎าง

เกรียนติดหนังศีรษะ   ด๎านหน๎ายาวไมํเกิน 4 เซนติเมตร ไมํอนุญาตให๎ตัดผมรองหวีหรือทรงอเมริกัน 
รวมถึงโกนศีรษะ โดยไมํมีเหตุอันควร ห๎ามใสํน้ ามัน ครีม เยล ห๎ามท าสีผมให๎ผิดไปจากธรรมชาติโดย
เด็ดขาด  

(2) นักเรียนหญิง  สามารถไว๎ผมสั้นหรือผมยาวได๎ กรณีไว๎ผมสั้น ให๎ความ
ยาวผมไมํเกินริมฝีปากทั้ง  2 ข๎าง กรณีไว๎ผมยาว ต๎องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข๎มหรือสีกรมทําที่
ปลายเปียเทํานั้น ห๎ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย๎อมผมให๎สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว๎ผม
ยาวต๎องไมํมีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได๎ 

4.9.3 ระดับมัธยมศึกษา  
(1) นักเรียนชาย   ทรงผมเป็นแบบทรงสูง   ด๎านข๎างเกรียนติดหนังศีรษะ  

ด๎านหน๎ายาวไมํเกิน 4 เซนติเมตร ไมํอนุญาตให๎ตัดผมรองหวีหรือทรงอเมริกัน รวมถึงโกนศีรษะ โดยไมํมี
เหตุอันควร ห๎ามใสํน้ ามัน ครีม เยล ห๎ามท าสีผมให๎ผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด 

 
(2) นักเรียนหญิง  สามารถไว๎ผมสั้นหรือผมยาวได๎ กรณีไว๎ผมสั้น ให๎ความ

ยาวผมไมํเกินริมฝีปากทั้ง  2 ข๎าง กรณีไว๎ผมยาว ต๎องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข๎มหรือสีกรมทํา    
ที่ปลายเปียเทํานั้น ห๎ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย๎อมผมให๎สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว๎
ผมยาวต๎องไมํมีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได๎ 
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ข้อ 5 การมาโรงเรียน การประกอบพิธีหน๎าเสาธง และการกลบับ๎าน ให๎ปฏิบัติดังนี ้
5.1 นักเรียนต๎องแตํงกายชุดนักเรยีน, พลศึกษา, ลูกเสือ, เนตรนารีให๎ถูกต๎องตาม

ระเบียบของโรงเรียน 
5.2 นักเรียนจะต๎องมาให๎ทันกํอนสัญญาณที่ให๎นักเรียนเข๎าแถว (08.00น.)  ถ๎ามาไมํทัน

ให๎ถือวําสายและต๎องรายงานตัวตํอครูเวรประจ าวันและได๎รับการลงโทษตามมาตรการของโรงเรียน
ก าหนด 

5.3 กํอนเวลาเข๎าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนต๎องมาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือเวรประจ าวันตามที่โรงเรียนก าหนด   

5.4 นักเรียนจะต๎องรํวมกิจกรรมการเข๎าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับการ
อบรมจากครูเวร และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ก าหนดเป็นประจ าทุกวัน 

5.5 นักเรียนที่มาสายครูเวรประจ าวันจะจดช่ือนักเรียนไว๎และให๎นักเรียนเข๎าแถวแยก
ตํางหาก เพื่อท ากิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ฯลฯ ภายหลัง และต๎องมีการให๎ท ากิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.6 นักเรียนทุกคนจะต๎องเดินเข๎า-ออกโรงเรียนทางประตูด๎านหน๎า โดยเข๎าแถวเมื่อถึง
ประตูให๎ท าความเคารพครูที่ท าหน๎าท่ีเวรประตู 

5.7 ให๎นักเรียนเดินบนทางเท๎า อยาํงเป็นระเบยีบ ขณะเปลีย่นคาบเรยีน 
5.8 นักเรียนจะกลับบ๎านได๎ ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดเทํานั้น ยกเว๎นมีผู๎ปกครองมาขอ

อนุญาต กํอนกลับบ๎านนักเรียนต๎องมาเข๎าแถวรวมกันบริเวณสนาม เพื่อสวดมนต์ ชักธงชาติ รับการ
อบรมช้ีแจงตํางๆ จากครูเวรประจ าวันทุกครั้ง 

ข้อ 6 การท าความเคารพ 
6.1 เมื่อครูเข๎าช้ันเรียน หัวหน๎าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนชาย-หญิง ยืนตรง 

นักเรียนชายกลําว “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงกลําว “สวัสดีคํะ” (ถ๎าแตํงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
ให๎ท าวันทยหัตถ์ด๎วย) 

6.2 เมื่อครูออกช้ันเรียน หัวหน๎าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนชายหญิง ยืนตรง 
นักเรียนชายกลําว “ขอบคุณครับ” นักเรียนหญิงกลําว “ขอบคุณคํะ” (ถ๎าแตํงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตร
นารี ให๎ท าวันทยหัตถ์ด๎วย) 

6.3 ส าหรับช่ัวโมงภาษาอังกฤษ หรือภาษาตํางชาติอื่นๆ ให๎ใช๎ถ๎อยค าตามที่ครูประจ า
วิชาได๎ฝึกไว๎ 

6.4 เมื่อพบครูในบริเวณโรงเรียน ให๎นักเรียนชาย-หญิง ปฏิบัติเชํนเดียวกัน คือ ไหว๎หรือ
ยืนตรง และกลําวค าวํา “สวัสดีครับ” “สวัสดีคํะ” 

6.5 ขณะขึ้นหรือลงบันได ถ๎าครูผํานให๎นักเรียนหยุดยืนตรงชิดริมบันได จนกวําครูจะ
ผํานเลยไป 

6.6 เมื่อพบนอกบริเวณโรงเรียนใหน๎ักเรียนชายและนักเรียนหญิงไหว๎ตามเหมาะสมกลาํว
ค าวํา “สวัสดีครับ” “สวัสดีคํะ” 

6.7 นักเรียนที่ขับขี่ยานพาหนะ ถ๎าพบครูสวนทางมาให๎แสดงความเคารพ โดยค านับทั้ง
นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง 

6.8 ขณะที่นักเรียนท างานหรือนั่งอยูํที่ระเบียงอาคาร หากครูเดินผํานไปให๎ท าความ
เคารพโดยยืนตรงหรือไหว๎ 

6.9 เมื่อครูเรียกไปพบ หรือติดตํอกับครูที่โต๏ะท างาน นักเรียนท าความเคารพแล๎วให๎
นักเรียนนั่งคุกเขํา จนกวําจะเสร็จธุระที่ติดตํอกับครู 

6.10 การท าความเคารพครูเวรหน๎าประตู นักเรียนชายและนักเรียนหญิงปฏิบัติ
เหมือนกัน คือ ให๎วางสิ่งของแล๎วไหว๎ ถ๎าฝนตกให๎ยืนตรงแล๎วกลําวค าวํา “สวัสดีครับ” “สวัสดีคํะ” 

 

ข้อ 7 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและการลาโรงเรยีน 
        เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนตอนเช๎าแล๎ว จะออกไปนอกบริเวณโรงเรียนไมํได๎จนกวําจะถึง
เวลาที่ก าหนด ยกเว๎นแตํมีผู๎ปกครองมารับเทํานั้น โดยปฏิบัติดังนี้ 

7.1 นักเรียนขออนุญาตครูประจ าวิชาแล๎วจึงขออนุญาตหัวหน๎าสายช้ัน/ชํวงช้ัน เพื่อรับ
ใบอนุญาตให๎ออกนอกโรงเรียน โรงเรียนจะอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่มีความจ าเป็นจริงๆ เทํานั้น 

7.2 การลากิจหรือลาปุวย นักเรียนต๎องน าใบลาที่ผู๎ปกครองลงช่ือรับรองมายื่นขอ
อนุญาตตํอครูประจ าชั้น การลากิจ นักเรียนต๎องยื่นใบลาลํวงหน๎ากํอนหยุดเรียน อยํางน๎อย ๑ วัน สํวน
การลาปุวย นักเรียนหรือผู๎ปกครอง อาจโทรมาลาปุวยในวันที่ลาก็ได๎ และเมื่อมาเรียนวันแรก ให๎ เขียน
ใบลาสํงให๎ครูประจ าช้ันด๎วย 

ข้อ 8 การปฏิบัตตินในห๎องเรียน และอาคารเรยีน 
8.1 ต๎องตั้งใจเรียน รักษากริิยา วาจา มารยาทให๎เรียบร๎อย 
8.2 รักษาความสะอาดของห๎องเรยีนและอาคารเรียน ไมํขดีเขียนบนโต๏ะเรียนและผนัง

ห๎องเรียน 
8.3 รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์การเรยีนตํางๆ หากท าเสียหาย โดยจงใจ หรือด๎วยความ

เลินเลํอ ต๎องแจ๎งครูผูส๎อนหรือครหูัวหน๎าสายช้ัน/ชํวงช้ันทราบทันที เพื่อพิจารณาการชดใช๎ตามสมควร 
8.4 ไมํน าอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรยีน 
 

ข้อ 9 การรับประทานอาหารกลางวัน 
9.1 นักเรียนทุกคนต๎องรับประทานอาหารที่โรงอาหารเทํานั้น ห๎ามน าภาชนะใสํอาหาร

ออกนอกบริเวณโรงอาหาร ส าหรับนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยให๎ครูประจ าช้ันเป็นผู๎ควบคุมดูแล ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ให๎ครูประจ าวิชาสุดท๎ายภาคเช๎าเป็นผู๎ควบคุมดูแล 
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9.2 เมื่อรับประทานอาหารเรยีบร๎อยแล๎ว ให๎น าภาชนะเก็บไว๎ในที่ท่ีโรงเรียนก าหนด และ
น าวัสดุภาชนะที่หํอหรือใสํอาหาร เชํน ใบตอง กระดาษ ถุงพลาสติกไปทิ้งในถังขยะไมํปลํอยให๎สกปรก 
รกรุงรัง 

9.3 การซื้ออาหารและการรับประทานอาหาร ต๎องท าด๎วยความมีวัฒนธรรมอันดีงาม 
เขาแถวอยํางเป็นระเบียบไมํยื้อแยํงท าหกเลอะเทอะ มูมมาม สํงเสียงดัง และไมํเดินรับประทานอาหาร  
 
        ประกาศ ณ วันท่ี   25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
    
           (นายพนมไพร   ค าขจร) 

                ผู๎อ านวยการสถานศกึษา  วิทยฐานะผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ชุดนักเรียน (ปฐมวัย 1-3) 

 

ชุดนักเรียน (ประถม 1-4) 

 

ชุดนักเรียน (มัธยม 1-3) 

 

ชุดลูกเสือส ารอง(ป.1-3) 

 

ชุดลูกเสือสามัญ/เนตรนารี(ป.4-6) 

 

ชุดลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่(ม.1-3) 

 

ชุดพลศึกษา (ปฐมวยั1-3) 

 

ชุดพลศึกษา (ประถม/มัธยม) 

 

ชุดนักเรียน (ประถม 5-6) 

 

ตัวอย่างการปักชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน และเคร่ืองหมายฯ 

 

เสื้อนกัเรียนชาย 

 

เสื้อนกัเรียนหญิง 

 

เสื้อพลศึกษา 

 

ชื่อยํอ ร.ร. 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 
เลขประจ าตัว (เลขไทย) 

 

เลขประจ าตัว (เลขไทย 

 

ชื่อยํอ ร.ร. 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 

ปักจุดสีน้ าเงิน 

 

ปักจุดสีน้ าเงิน 

 

ปักจุดสีขาว 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอ านาจความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกวํา “ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษ นักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548” 
 ข๎อ 2 ระเบยีบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต๎นไป 
 ข๎อ 3 ให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา                
พ.ศ. 2543 
 ข๎อ 4 ในระเบียบนี ้
 “ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวํา ครูใหญํ อาจารย์ใหญํ ผู๎อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน๎าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหนํงที่เรียกช่ืออยํางอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาน้ัน 
 “กระท าความผิด” หมายความวํา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ 
ข๎อบังคับของสถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความวํา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความ
มุํงหมายเพื่ออบรมสั่งสอน 
 ข๎อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผดิ มี 4 สถาน ดังนี ้

(1) วํากลําวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤต ิ
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข๎อ 6 ห๎ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด๎วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล๎ง หรือลงโทษด๎วย

ความโกรธ หรือด๎วยความพยาบาท โดยให๎ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร๎ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด๎วย 

 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให๎เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก๎นิสัยและความประพฤติไมํดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให๎รู๎ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตํอไป 

ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู๎ที่ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย           
เป็นผู๎มีอ านาจในการลงโทษนักเรยีน นักศึกษา 

ข๎อ 7 การวํากลําวตักเตือน ใช๎ในกรณีหรือนักศึกษากระท าความผดิไมํร๎ายแรง 
ข๎อ 8 การท าทัณฑ์บนใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมกับสภาพ

นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีท าให๎เสื่อม
เสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได๎รับโทษวํากลําว
ตักเตือนแล๎ว แตํยังไมํเข็ดหลาบ 

การท าทัณฑ์บนให๎ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว๎ด๎วย 

ข๎อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วยการตัดคะแนน              
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตํละสถานศึกษาก าหนด และให๎ท าบันทึกข๎อมูลไว๎เป็น
หลักฐาน 

ข๎อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช๎ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควรต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจัดกิจกรรมใหเ๎ป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข๎อ 11 ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และให๎มีอ านาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
 
 
       อดิศัย  โพธารามิก 
        รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการพิจารณาลงโทษนักเรียน พ.ศ.2559  

 
 ด๎วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให๎
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถใช๎ชีวิตใน
โรงเรียนได๎อยํางมีความสุข รวมถึงการสํงเสริมวินัยของนักเรียนให๎เครํ งครัดยิ่งขึ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) จึงได๎ออกประกาศวําด๎วยการควบคุมความประพฤติ และ
การพิจารณาลงโทษนักเรียน ดังตํอไปนี้ 
 ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร)      
วําด๎วยการควบคุม ความประพฤติและการพิจารณาการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2559” ตั้งแตํวันที่ใช๎
ประกาศนี้ยกเลิก ระเบียบ กฎ ข๎อบังคับและหลักปฏิบัติอื่นใดของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น๎อย อาจารยางกูร) ที่ขัดแย๎งกับประกาศนี ้
 ข้อที่ 2 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรสีุนทรโวหาร  
(น๎อย อาจารยางกูร) 
          “ครู” หมายถึง ครูที่ประจ าท าการสอนอยูํในโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุทรโวหาร     
(น๎อย อาจารยางกรู) 
 ข้อที่ 3 นักเรียนท่ีประพฤติขัดตํอระเบียบนี้ ถือวํามคีวามผดิ 
  3.1 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับพ้ืนฐาน 
   3.1.1 ไมํเขา๎แถวกํอนเข๎าเรียน 
   3.1.2 เข๎าห๎องเรียนช๎าเกิน 15 นาที 
   3.1.3 สํงเสยีงอึกทึก กํอความร าคาญในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 
   3.1.4 ไมรํักษาความสะอาดในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 
           (ใกล๎เคียงกับห๎องเรียน) 
   3.1.5 ขาดเรยีนระหวํางช่ัวโมง 
   3.1.6 รับประทานอาหาร ขนม ในห๎องเรียน 
   3.1.7 เลํนในท่ีโรงเรียนหวงห๎าม 
   3.1.8 แตํงกายผดิระเบียบข๎อบังคบัของโรงเรียน 
   3.1.9 ไว๎ผมผดิระเบียบตามที่โรงเรียนก าหนด หรือไว๎หนวดเครา 
   3.1.10 การใช๎เครื่องประดับที่ไมมํคีวามจ าเป็น 
   3.1.11 การน าโทรศัพท์, ยานพาหนะเข๎ามาใช๎ในโรงเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต 
   3.1.12 การแตํงกายไมํเหมาะสมเข๎ามาในโรงเรยีนในวันหยุดราชการ 
   3.1.13 การใช๎วาจาหยาบคาย 

   3.1.14 ไมํรํวมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไมํมีเหตผุลอันควร 
  3.2 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าความผิด ระดับร้ายแรง 
   3.2.1 ขาดโรงเรียนโดยไมํแจ๎งเหตผุลให๎โรงเรยีนทราบ 
   3.2.2 ออกนอกบริเวณโรงเรยีนโดยไมไํด๎รบัอนุญาต 
   3.2.3 หนีโรงเรียน 
   3.2.4 น าหนังสือ หรือสิ่งลามก อนาจารเขา๎มาในโรงเรียน 
   3.2.5 การปลอมตนหรือเอกสาร เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและผู๎อื่น 
   3.2.6 แอบอ๎างช่ือโรงเรียน หรือครู จัดทัศนาจร 
   3.2.7 การขัดขวางการปฏิบัติหน๎าที่ของครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีโดยชอบ 
   3.2.8 สักภาพหรือลวดลายใดๆ บนรํางกาย 
  3.3 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับร้ายแรงท่ีสุด 
   3.3.1 เลํนการพนัน ซึ่งต๎องห๎ามตามกฎหมายการพนันทุกชนิด 
   3.3.2 แสดงกิรยิา วาจา ไมํสุภาพ ขาดความเคารพคร ู
   3.3.3 แสดงกิรยิาก๎าวร๎าว ยุยง เสยีดสี กํอให๎เกิดความเสียหายตํอครู ทั้ง
วาจาและการขีดเขยีน 
   3.3.4 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ลักขโมยทรัพยส์ินของโรงเรียน หรือ
ของเพื่อนนักเรียนด๎วยกัน 
   3.3.5 ปาวัตถุระเบิด จดุประทดั หรือวัตถุอ่ืนๆ ท าให๎เกิดเสียงดังกํอความ
ร าคาญหรือเป็นอันตรายแกผํู๎อื่น 
   3.3.6 เข๎าไปมั่วสุมในท่ีสาธารณะหรือในสถานเริงรมย์ (เว๎นแตํมีบ๎านพักในนั้น) 
   3.3.7 กํอการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน 
   3.3.8 สูบบุหรี่ กัญชา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยํางใดอยํางหนึ่ง 
   3.3.9 ประพฤติชั่ว หรือกระท าใดๆ ที่ท าความเสื่อมเสยีชื่อเสียงเกยีรติยศ
ให๎แกํโรงเรียน 
   3.3.10 การบีบบังคับหรือขูํเขญ็เพือ่นนักเรียนด๎วยกันตลอดจนนักเรยีน 
รุํนน๎องเพื่อประสงค์ทรัพย์ หรือเจตนาอื่นๆ ท่ีไมไํดร๎ับการยินยอม 
   3.3.11 ถูกลงโทษฐานประพฤตผิิดกฎหมายบ๎านเมือง 
   3.3.12 ช๎ูสาว, มีเพศสมัพันธ์ ฯลฯ 
 ข้อที่ 4 เกณฑ์การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าผดิระเบียบ 
  4.1 การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับพืน้ฐาน 
   4.1.1 วํากลําวตักเตือน 
   4.1.2 ลงโทษสถานเบาตามที่เห็นสมควร หรือท ากิจกรรม 
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   4.1.3 แจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบ 
  4.2 การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับร๎ายแรง 
   4.2.1 วํากลําวตักเตือน สั่งสอน 
   4.2.2 ลงโทษสถานเบา หรือท ากิจกรรม 
   4.2.3 เชิญผู๎ปกครองมาท าทัณฑ์บน 
   4.2.4 พักการเรยีน, ย๎ายโรงเรยีน 
  4.3 การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับร๎ายแรงท่ีสดุ 
   4.3.1 เชิญผู๎ปกครองมาท าทัณฑ์บน 
   4.3.2 พักการเรยีน 
   4.3.3 ย๎ายโรงเรียน, ให๎ออก 
 ข๎อที่ 5 ผู๎มีอ านาจพิจารณาการลงโทษ 
  5.1 ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ครปูระจ าวิชา ตลอดจนครูทุกทํานในโรงเรียน 
  5.2 หัวหน๎าเวรประจ าวัน หรือหัวหน๎าช้ันหรือหัวหน๎าระดับ 
  5.3 รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
  5.4 คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียน 
  5.5 ผู๎อ านวยการหรือผู๎ที่ไดร๎ับมอบหมายจากผู๎อ านวยการ 
 ข๎อที่ 6 การพิจารณาเมื่อนักเรียนกระท าความผิด ถึงแม๎วําจะเป็นความผิดครั้งแรก แตํถ๎าเป็น
ความผิดร๎ายแรงท่ีจงใจกระท าหรอืในกรณีที่มีการกระท าความผดิรา๎ยแรงนอกเหนือจากที่กลําวใน
ประกาศนี้คณะกรรมฝุายกิจการนกัเรียนมีอ านาจการพิจารณาลงโทษตามความร๎ายแรงท่ีกระท าผดิ 
 ความผิดตั้งแตํขั้นท าทัณฑบ์นและพักการเรียน ใหผ๎ํานมติของคณะกรรมการฝุายกิจการ
นักเรียนแล๎วน าเสนอผู๎อ านวยการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ถ๎าผู๎ปกครองไมํมาพบตามก าหนด 3 ครั้งแล๎ว ให๎ฝาุยกิจการนักเรียนท าเรื่องเสนอผู๎อ านวยการ
เพื่อพิจารณาด าเนินการตํอไป 
 ข๎อที่ 7 ให๎รองผู๎อ านวยการฝุายบรหิารทั่วไป เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี ้
 ข๎อที่ 8 ให๎ใช๎ประกาศนี้ตั้งแตํปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

    (นายพนมไพร  ค าขจร) 
                                      ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                                         โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรึสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 
 

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน  
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

ส าหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 

 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ประกาศให๎ใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
และก าหนดให๎สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต๎องจัดท าหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตัใิน
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน จึงวางข๎อก าหนดไว๎ดังตํอไปนี ้
 ข๎อ 1 ข๎อก าหนดนี้เรียกวาํ “ข๎อก าหนดโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร         
(น๎อย อาจารยางกูร) วําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551”    
 ข๎อ 2 ข๎อก าหนดนี้ให๎ใช๎บังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา  2559 เป็นต๎นไป 
 ข๎อ 3 บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดในสํวนท่ีก าหนดไว๎แล๎วในระเบยีบนี้ หรือ
ขัดแย๎งกับระเบยีบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ 4 ให๎ใช๎ระเบียบนี้ควบคูํกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ข๎อ 5 ให๎หัวหน๎าสถานศึกษารักษาการให๎เป็นไปตามระเบยีบนี ้
 

หมวด 1 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข๎อ 6 ให๎สถานศึกษามีหน๎าที่วดัผลการศึกษา ตัดสิน และอนุมัตผิลการเรียนทุกระดับชั้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของเกณฑ์และแนวด าเนินการ
ประเมินผลการเรียน 
 ข๎อ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนต๎องสอดคล๎องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวช้ีวัดทีก่ าหนดในหลักสูตร 
 ข๎อ 8 การวัดและประเมินผลการเรียนต๎องประกอบด๎วย การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาผู๎เรียน ปรับปรุงการเรยีนการสอนและวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรยีน 
 ข๎อ 9 การวัดและประเมินผลเป็นสวํนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ต๎อง
ด าเนินการด๎วยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต๎องการวดั ธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู๎เรยีน 
 ข๎อ 10 จัดให๎มีการวดัและประเมินผลผู๎เรยีนในด๎านตําง ๆ ดังนี ้

10.1 วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
10.2 วัดและประเมินความสามารถของผู๎เรยีนในการอํานคิดวเิคราะห์และเขียนใน

แตํละระดบั 
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10.3 วัดและประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนในแตํละระดับ 
10.4 วัดและประเมินผลการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

ข๎อ 11 การวัดและประเมินผลต๎องมีหลักฐานชัดเจน ผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องสามารถตรวจสอบได๎ 
ข๎อ 12 ให๎มีการเทียบโอนผลการเรียนระหวํางสถานศึกษาและการศกึษาในรูปแบบตําง ๆ 

 

หมวด 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

ข๎อ 13 การวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุมํสาระการเรยีนรู๎ ใหถ๎ือปฏิบัติดังนี้ 
  13.1 ให๎มีการวัดและประเมินเป็นรายวิชา โดยแจ๎งใหผ๎ู๎เรยีนทราบเกีย่วกับมาตรฐาน
การเรยีนรู๎ ตัวช้ีวัด วิธีการจดัการเรียนรู๎ การประเมินผลการเรยีนจากอัตราสํวนคะแนนตามรายวิชา           
ตําง ๆ ซึ่งมีอัตราสํวนดังน้ี 

13.1.1 รายวิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาตํางประเทศ อัตราสํวน
คะแนน 70 : 30 

13.1.2 รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน๎าท่ีพลเมือง อัตราสํวนคะแนน 80 : 20 

ทั้งนี้ ครูผู๎สอนแตลํะรายวิชาก าหนดภาระงานในการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนตามอัตราสํวนคะแนนและสภาพวิชากํอนท าการสอน 

13.2 ให๎มีการวัดและประเมินผลกอํนเรียนทุกรายวิชาซึ่งครูผูส๎อนด าเนินการ  
ประเมินตามสภาพแตํละรายวิชา 

13.3 การวัดและประเมินผลต๎องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร
ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

13.4 การวัดและประเมินผลต๎องด าเนินการด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสิ่งที่
ต๎องการวัดตามธรรมชาติของรายวิชา ซึ่งเน๎นตามสภาพจริงของผู๎เรยีนด าเนินการอยํางตํอเนื่องควบคูไํป
ในกิจกรรมการเรยีนรู๎ของผู๎เรียน ทั้งนี้การวัดและประเมินผลจะต๎องเหมาะสมกับระดับของผูเ๎รียน 

13.5  ให๎มีการวัดและประเมินผล ระหวาํงปี /ภาคเรียน  โดยก าหนดให๎ด าเนินการ 
ดังนี ้

13.5.1 ให๎มีการวัดผลระหวํางเรียนเป็นระยะ เพื่อเป็นการวดัศักยภาพของ
ผู๎เรยีนจากผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังตามรายวิชาที่ก าหนด หากพบวําผู๎เรยีนไมผํํานเกณฑ์จาก ตัวช้ีวัดใด 
ครูผูส๎อนจะต๎องท าการซํอมเสริมให๎ผู๎เรยีนผํานเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับตัวช้ีวัดข๎อใดท่ีมีการเก็บคะแนน
หลังจากซํอมเสรมิจนผาํนเกณฑ์ ให๎ได๎คะแนนไมเํกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข๎อน้ัน 

13.5.2 ให๎สถานศึกษาจัดใหม๎ีการสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 1 และปลายภาค
เรียนที่ 2 ในระดับประถมศึกษา รวมเฉลี่ย เป็นผลสมัฤทธ์ิรายป ีและจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 และ

ปลายภาคเรยีนที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษาต๎อนต๎น เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรยีน รายภาค โดยจดั
ให๎ครอบคลุม ตัวช้ีวัด 

13.6 การตัดสินผลการเรียน  ให๎น าคะแนนระหวํางภาคเรียน รวมกับคะแนน
ปลายปี /ปลายภาคเรียน  ตามอตัราสํวนท่ีก าหนด 

13.7 ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตํละรายวิชา  ดังนี้ 
ระดับผลการ

เรียนรู ๎
ชํวงคะแนนเป็น

ร๎อยละ 
ความหมาย สรุปผล 

4 80-100 ผลการเรยีนดีมาก ผําน 
3.5 75-79 ผลการเรยีนเกือบดมีาก ผําน 
3 70-74 ผลการเรยีนด ี ผําน 
2.5 65-69 ผลการเรยีนเกือบด ี ผําน 
2 60-64 ผลการเรยีนปานกลาง ผําน 
1.5 55-59 ผลการเรยีนผํานเกณฑ์ขั้นต่ าระดบัดี ผําน 
1 50-54 ผลการเรยีนผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ผําน 
0 0-49 ผลการเรยีนต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด ไมํผาํน 

 
  ให๎ใช๎อักษรแสดงผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขในแตํละรายวิชา  ดังนี ้
   มส    หมายถึง  ไมํมสีิทธ์ิเข๎ารับการประเมินผลปลายปี / ปลายภาค 
   ร       หมายถึง  ยังตัดสินผลการเรียนไมํได ๎

ข๎อ 14 การวัดและประเมินผลการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให๎ถือปฏิบัติดังนี ้
14.1 ให๎ครูผูส๎อนทุกรายวิชาเป็นผู๎ประเมินตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
14.2 ให๎มีการประเมินผลเป็นระยะ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผู๎เรียนในกรณีที่ผูเ๎รียนมผีล

การประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ไมํผํานเกณฑต์ามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ให๎ครผููส๎อน
ด าเนินการปรับปรุง  แก๎ไขใหผ๎ํานเกณฑ์ที่ก าหนด 

14.3  การสรุปผลการประเมินปลายปี / ปลายภาค ให๎ใช๎ฐานนิยม (MODE) ของ
การประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียนทั้งสองภาคเรียน 

14.4  น าผลสรุปจากการประเมินการอาํน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ของผู๎เรยีน
รายบุคคลแสดงผลการประเมินดังนี้ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ สรุปผล 
3 ดีเยี่ยม มีความสามารถอําน คดิวิเคราะห์ ได๎อยํางมีหลักเกณฑ์ มี

ประสิทธิภาพ น าความรูไ๎ปใช๎งาน เขียนสื่อความ สังเคราะห์
หรือประเมินคําได๎อยํางสร๎างสรรค ์

ผําน 

2 ด ี มีความสามารถอําน คดิวิเคราะห์ ได๎อยํางมีหลักเกณฑ์ มี
ประสิทธิภาพ น าความรูไ๎ปใช๎งาน หรืออธิบายความหมาย 
สื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได ๎

ผําน 

1 ผํานเกณฑ ์ มีความสามารถ อําน คิดวเิคราะห ์ได๎พอสมควรและสื่อ
ความไดร๎ะดับความจ า 

ผําน 

 

ข๎อ 15 การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
15.1 ให๎ครูผูส๎อนมีการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีส่ถานศึกษา

ก าหนด  โดยวิธีการประเมินผลใหส๎ังเกตพัฒนาการในแตลํะพฤติกรรมตั้งแตตํ๎นจนสิ้นสุด ระดับประถม
พิจารณาเป็นรายปี  ระดับมัธยมพจิารณาเป็นรายภาค  โดยใช๎ตัวเลขแทนระดับคณุภาพ  ดังนี ้
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ สรุปผล 

3 ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมตามตัวบํงช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระหวํางร๎อยละ 80-100 เป็นสมาชิกท่ีกลุํมเพื่อนยอมรับ มี
คุณภาพชีวิตดีและไดร๎ับการยกยํองวําเป็นตัวอยํางด ี

ผําน 

2 ด ี มีพฤติกรรมตามตัวบํงช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระหวํางร๎อยละ 60-79 และเป็นสมาชิกที่กลุํมเพื่อนยอมรับ 
และมีคณุภาพชีวิตด ี

ผําน 

1 ผํานเกณฑ ์ มีพฤติกรรมตามตัวบํงช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ต่ า
กวําร๎อยละ 60 และมีความประพฤติ 
บางประการต๎องปรับปรุง 

ผําน 

 

15.2 ในกรณีที่นักเรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์บางข๎อไมผํํานเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดให๎ครูผูส๎อนด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขให๎ผาํนเกณฑ์ที่ก าหนด 

15.3 การสรุปผลการประเมิน ใช๎ฐานนิยม (MODE) ของผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งสองภาคเรยีนส าหรับประถม สํวนมัธยมใช๎เพียงภาคเรยีนเดียว 

ข๎อ 16 การวัดและประเมินการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎ถือปฏบิัติดังนี ้
16.1   ให๎ผู๎รับผดิชอบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นผู๎วัดและประเมินผลเป็น                  

รายกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  โดยก าหนดผลประเมนิเป็น 2 เกณฑ์  คือ   ผู๎เรียน                

ต๎องมีเกณฑเ์วลาและการเข๎ารํวมกิจกรรมและผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์กิจกรรม
แบํงเป็น 3  ระดบัคุณภาพ  ดังนี ้

 

เวลาเข๎ารํวมกิจกรรม
ทั้งหมด 

ระดับ คะแนน คําเฉลีย่ คุณภาพ ผลการประเมิน 

มากกวําร๎อยละ 80 
3 2.3-3 ดีเยี่ยม ผําน 
2 1.1-2.2 ดี ผําน 

น๎อยกวําร๎อยละ 80 1 1 ต๎องปรับปรุง ไมํผาํน 
16.2 ให๎ครูประจ าช้ันของแตํละระดับเปน็ผู๎สรุปผลการประเมินการผํานระดับ 

หมวด  3 
การตัดสินผลการเรียน 

ข๎อ 17 การวัดและประเมินผลการผาํนระดับที่ศึกษาและการจบหลักสตูรของสถานศึกษาใน
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรสีุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) ผู๎เรียนต๎องผํานการศึกษาแตลํะชั้นปี
และระดับตามเกณฑด์ังนี้ 

17.1 ผู๎เรยีนต๎องมีเวลาเรยีนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
17.2  ผู๎เรียนต๎องผํานการประเมินท้ัง 8 กลุํมสาระตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
17.3 ผู๎เรยีนต๎องผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์  และเขียนตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
17.4 ผู๎เรยีนต๎องผํานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
17.5 ผู๎เรยีนต๎องผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียนตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 
ข๎อ 18 การตัดสินผลการเรียน ให๎ถือปฏิบัติดังนี้ 

18.1 ผู๎เรยีนที่มีเวลาเรยีนไมํถึงร๎อยละ  80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น                
จะไมไํดร๎ับอนุญาตให๎เข๎าประเมินปลายภาคเรยีน/ปลายปี  และให๎ผลการ
เรียน  “มส” 

18.2 การตัดสินผลการเรียนกลุํมสาระการเรยีนรู๎  8  กลุํม  ประเมินให๎ระดับผล
การเรยีนเป็นรายวิชา  (รายภาค / รายป)ี 

18.3 การประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ประเมินใหร๎ะดับคณุภาพ  
“ดีเยี่ยม”  “ด”ี ถือวํา “ผําน”  ไมํผํานเกณฑ์ให๎  “มผ” 

18.4 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ประเมินให๎ระดับคณุภาพ              
“ดีเยี่ยม”  “ด”ี  ถือวํา  “ผําน”    ไมํผํานเกณฑ์ให๎  “มผ” 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 60 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 59 

 

18.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ประเมินให๎ระดับคณุภาพ  “ดีเยีย่ม”  
“ด”ี  ถือวํา  “ผําน”  ไมํผาํนเกณฑ์ให๎  “มผ” 

ข๎อ 19   การเปลี่ยนระดับผลการเรียน 
19.1  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” แยกเป็น 2 กรณี 

19.1.1 กรณไีดผ๎ลการเรยีน  “มส”  เพราะมีเวลาเรยีนไมํถึงร๎อยละ 80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด  แตํไมํน๎อยกวําร๎อยละ  60  ให๎
สถานศึกษาจัดใหผ๎ู๎เรียนเรียนเพิ่มเติม  หรือมอบหมายงานให๎
ศึกษาด๎วยตนเอง แล๎วด าเนินการสอบไดไ๎มเํกิน  2  ครั้ง และให๎
ระดับผลการเรียน  “1” 

19.1.2 กรณไีดผ๎ลการเรยีน  “มส”  เพราะมีเวลาเรยีนไมํถึงร๎อยละ 60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  ถ๎าเป็นรายวิชาพื้นฐานให๎เรียนซ้ า              
ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให๎อยูํท่ีดลุยพินิจของหัวหน๎า
สถานศึกษา วําให๎เรียนซ้ าหรือเปลีย่นรายวิชาเรียนใหมํและ
หมายเหตุหลักฐานด๎วยวําเรียนแทนวิชาใด  ให๎ได๎ระดบัผลการ
เรียนตั้งแตํ  1-4 

19.2 การเปลี่ยนผลการเรยีน “0” ให๎ครูผู๎สอนจดัสอนซํอมเสริมและด าเนินการ
แก๎ไขไดไ๎มเํกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใหไ๎ดร๎ะดบัผลการ
เรียน “1” เมื่อซํอมเสรมิแล๎วยังได ๎0 อีก ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให๎เรยีนซ้ า 
ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให๎อยูํทีดุ่ลยพินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาวําให๎เรียนซ้ า
หรือเปลีย่นรายวิชาเรียนใหม ํ

19.3 การเปลี่ยนผลการเรยีน “ร” เมื่อไดร๎ับผลการซํอมเสริมสํวนท่ีบกพรํองแล๎ว 
ให๎ได๎ระดับผลการเรยีนตั้งแตํ 1-4   

19.4 การเปลี่ยนผลการเรยีน “มผ” ให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมและด าเนินการแก๎ไขได๎
ไมํเกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและให๎ผลการประเมิน “ด”ี 

หมวด  4 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ข๎อ 20 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ๎รียน โดยการน าความรู๎ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ไดจ๎ากการศึกษาในรูปแบบตําง ๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผล
การเรยีนของหลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยูํการพิจารณาการเทียบโอนสถานศึกษา
สามารถด าเนินการได๎ดังนี ้

20.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซึ่งจะให๎ข๎อมูลที่แสดงความรู๎   
ความสามารถของผู๎เรียนในด๎านตาํง ๆ  

20.2 พิจารณาจากความรู๎และประสบการณต์รงจากการปฏิบัตจิริง การทดสอบ  
การสัมภาษณ์ ฯลฯ 

20.3 พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัตไิดจ๎ริง 
20.4 การเทียบโอนผลการเรียนให๎น ารายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล๎องกันไมํนอ๎ยกวํา

ร๎อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรยีนได๎ และพิจารณาใหร๎ะดับผลการเรียน
ให๎สอดคล๎องกับหลักสตูรที่ รับเทยีบโอน 

    หมวด  5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

ข๎อ 21 ให๎สถานศึกษาจัดให๎มีเอกสารการประเมินผลการเรียนตําง ๆ ดังนี ้
  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

21.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.1) 
21.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ.2) 
21.3 แบบรายงานผู๎ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 

เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด 
21.1 ใบรับรองผลการศึกษา  (ปถ.01) 
21.2 แบบบันทึกการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ปถ.02) 
21.3 แบบบัญชีเรียกช่ือนักเรียน (ปถ.03) 
21.4 แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.04) 
21.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายวิชา (ปถ.05) 
21.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล (ปถ.06) 
21.7 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.07) 
21.8 แบบระเบียนสะสม (ปถ.08) 
21.9 แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู๎ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (ปถ.09) 

ข๎อ 22 ในการด าเนินการให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดนี้ ให๎ใช๎ควบคูํกับค าอธิบายระเบียบโรงเรียน
เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) วําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
    
                   (นายพนมไพร   ค าขจร) 
                      ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                                           โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรึสนุทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 

 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559  หน้า 62 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558   หน้า 64 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559   หน้า 61 

 
 

ตอนที่ 3 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2559 (เวลาเรียน 11 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

13 (ศุกร์) ประชุมครูกํอนเปิดภาคเรียน/Big 
Cleaning Day 

16 (จันทร)์ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

11 (พุธ) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มาพํนยา
ไลํยุงลาย 

17 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 

15 (อาทิตย์) ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน  25 (พฤหัสฯ) สถานพินิจฯ จัดอบรมนักเรียนชั้น                   
ป.5-6 ณ อาคารเอนกประสงค์ 

10 (อาทิตย์) ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
 

31 (อังคาร) ประชุมครูและบุคลากร                    
ประจ าเดือน พ.ค. 2559 

 

เดือนมิถุนายน 2559 (เวลาเรียน 22 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

2 (พฤหัสฯ) -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1/2559 

24 (ศุกร์) โครงการเนื่องใน “วันสุนทรภูํ /             
วันตํอต๎านยาเสพติดโลก”  (26 มิ.ย.) 

7 (อังคาร) -ประชุมหัวหน๎า 27 (จันทร)์ เร่ิมโครงการเข๎าวัดวันพระ 
9 (พฤหัสบดี) -พิธีไหว๎ครู ประจ าปี 2559 30 (พฤหัสบดี) ประชุมครูและบุคลากร                    

ประจ าเดือน มิ.ย.2559 
13 (จันทร)์ เริ่มโครงการสํงเสริมศักยภาพทางด๎านกีฬา                                             

 

เดือนกรกฎาคม 2559 (เวลาเรียน 19 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

1 (ศุกร์) กิจกรรมเน่ืองใน  
“วันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ” 

19 (อังคาร) 
20 (พุธ) 

หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
หยุดเรียนเนื่องในวันเข๎าพรรษา 

4 (จันทร์) -ประชุมหัวหน๎างาน 21-22 (พฤ-ศ.) ประเมนิผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558   
5 (อังคาร) โครงการท าบุญวันพระยาศรีสุนทร

โวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 
28 (พฤหัสฯ) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน 

ก.ค. 2559 
18 (จันทร์) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยในท๎องถิ่น (แหํเทียนพรรษา) 
  

 

    เดือนสิงหาคม 2559 (เวลาเรียน 22 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

9 (อังคาร) ประชุมครูหัวหน๎างาน 18 (พฤหัสฯ) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

11 (พฤหัสฯ) กิจกรรมวันแมแํหํงชาต ิ(12 ส.ค.59) 19 (ศุกร์) โครงการเข๎าคํายคณิตศาสตร์ 
12 (ศุกร์) หยุดเรียนเนื่องในวันแมํแหํงชาต ิ 22 (จันทร์) โครงการคํายสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

ปฐมวัย 
16(อังคาร) โครงการสํงเสริมความสามารถและ

ทักษะการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
23-26 

31 (พุธ) 
โครงการกีฬาสีภายใน 
ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน ส.ค. 2559 

    เดือนกันยายน 2559 (เวลาเรียน 22 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

2 (ศุกร)์ ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ครั้งที่ 
2 ภาคเรียนที่ 1/59 

21-26 สํงข๎อสอบพร๎อมเฉลยที่ฝุายวิชาการ 

6 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 17 (พฤหัสบดี) ประชุมหน.งาน/หน.ฝุาย /หน.ระดับ 
5-9 กิจกรรมเน่ืองใน “สัปดาห์หอ๎งสมุด” 30 (ศุกร์) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน 

ก.ย. 2559 

    เดือนตุลาคม 2559 (เวลาเรียน 11 วัน : เทอม 1 = 6 วัน, เทอม 2 = 5 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

4 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 24 (จันทร์) วันปิยมหาราช 
5-7 

(พุธ-ศุกร์) 
สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 
1/2559 

25 (อังคาร) เปิดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

11-24 
(พุธ-ศุกร์) 

 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 28(ศุกร์) ประชุมครูและบุคลากร                 
ประจ าเดือน ต.ค. 2559 

    เดือนพฤศจิกายน 2559 (เวลาเรียน 22 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที่ รายการ/กิจกรรม 

3 (พฤหัสฯ) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 

11 (ศุกร)์ งานนมัสการหลวงพํอพุทธโสธร  

7 (จันทร)์ เร่ิมโครงการเยี่ยมบ๎าน 14 (จันทร์) วันลอยกระทง 
8 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 30 (พุธ) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน 

พ.ย. 2559 

    เดือนธันวาคม 2559 (เวลาเรียน 20 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

2 (ศุกร์) โครงการวันพํอแหํงชาติ และวันสิ่งแวดล๎อมไทย 12 (จันทร์) หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 
5 (จันทร์) หยุดเรียนเนื่องในวันพํอแหํงชาต ิ 23 (ศุกร์) โครงการคํายภาษาอังกฤษ 
6 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 30 (ศุกร์) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน ธ.ค. 2559 
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เดือนมกราคม 2560 (เวลาเรยีน 21 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

2 (จันทร์) หยุดชดเชยวันสิ้นป ี 20 (ศุกร์) โครงการประกวดมารยาท 
6 (ศุกร์) ประชุมหัวหนา๎งาน 27-28  กิจกรรมวันตรุษจีน (ทม.ฉะเชิงเทรา) 
13 (ศุกร์) โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ 31 (อังคาร) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน ม.ค. 2560 

16 (จันทร์) หยุดเรียนวันคร ู   
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (เวลาเรียน 20 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที่ รายการ/กิจกรรม 

7 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 27 (จันทร์) โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน 
16-19 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎วิชา

ลูกเสือ-เนตรนารี 
28 (จันทร)์ ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน 

ก.พ. 2560 
22-24 โครงการเข๎าคํายอบรมพัฒนาจิต   

 

เดือนมีนาคม 2560 (เวลาเรียน 13 วัน) 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

7 (อังคาร) ประชุมหัวหนา๎งาน 28 (อังคาร) ประกาศผลสอบ 

8-10 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 29 (พธุ) โครงการวันอ าลาสถานศึกษา 
(พุธ-ศุกร์) ป.6/ม.3 31 (ศุกร์) ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน มี.ค. 2560 

14-16 
(อังคาร-พฤหัสฯ) 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 
ป.1-5, ม.1-2 

  

 

เดือนเมษายน 2560 
วันที ่ รายการ/กิจกรรม วันที ่ รายการ/กิจกรรม 

12 (อังคาร) รํวมงานประเพณีสงกรานต์ 24 (อาทิตย์) รํวมกิจกรรมวันสถาปนาเทศบาล 
21 (พฤหัสฯ) ประชุมหัวหนา๎งาน   

หมายเหตุ ก าหนดการดังกลําวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 4 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ปีการศึกษา 2558 
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                    รางวัล / ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
1 23 - 25 

มิถุนายน 
2558 

การประกวดแขํงขันการกลําวสุนทรพจน์ 
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดบัภาค
ตะวันออก ปกีารศึกษา 2558  
(ณ ต านานปุารีสอร์ท  จังหวัดระยอง) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ญ.ภัสสุฏา  น๎อยค าม ี

2 23 - 25 
มิถุนายน 
2558 

การประกวดแขํงคัดชายมอื ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 
1-3 โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
ตะวันออก ปกีารศึกษา 2558              
(ณ ต านานปุารีสอร์ท  จังหวัดระยอง) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  

ด.ญ.กัญญารัตน์  บวัทอง 

3 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันการเลํานิทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา  2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

ด.ญ.ปิ่นมนัส  อํอนเกิด 

4 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันปั้นดินน้ ามัน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

ด.ช.พรรษา  อารัตน ์
ด.ช.คมจักร  วังสันต์ 
ด.ช.พันศักดิ์ กฤตเฉลิมไทย 

5 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันตอบปญัหา “เรียนรู๎สํูอาเซียน” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน  
“60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารุ SLC” ปี
การศึกษา 2558 
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

ด.ญ.อรัญญา  กลบักลั่น 

6 วันที่ 10 
กันยายน 
2558 

การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 

7 10 กันยายน 
2558 

การการแขํงขันสร๎างภาพดว๎ยการฉกี ตดั ปะ ภาพ 
ระดับการศึกษาปฐมวัยการแขํงขันทกัษะวิชาการฯ 
ในงาน “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี 
SLC” ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ญ.นาฏยา  จ านงค์ 
ด.ญ.ไอริน  มูลเมือง 
ด.ญ.นวรัตน์  วัดหินกอง 

 
 
 

 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
8 10 กันยายน 

2558 
การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดบัการศึกษา
ปฐมวัย การแขํงขันทกัษะวิชาการฯ ในงาน “60 
พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปี
การศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ญ.หทัยรัตน์  วงษ์นิ่ม 

9 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันคิดเลขรูปเร็ว (tangram) กลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น  การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน 
“60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปี
การศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ช.จักรพันธ์  แกว๎พิกุล 
ด.ช.เทพปิยะ  ปญัญาเผือ 

10 10 กันยายน 
2558 

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา 
2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ช.กฤษฎา  พูนสิน 
ด.ช.อภิชัย  ไชยมงคล  

11 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขัน สะกดค าระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่
4 – 6 การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 
พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC”  ปี
การศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ญ.อารียา  วสุทิทย ์

12 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันการใช๎โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation By MS PowerPoint 2013) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การแขํงขนัทักษะ
วิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา มหาสดุดี                
เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ช.อนุภัทร  หาญปูอ 
ด.ญ.จรีย์พร  แก๎วมณีวงศ์ 

13 10 กันยายน 
2558 

การประกวดวาดภาพ  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 
พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC”           
ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

ด.ญ.พัชราภรณ์  อุดมศิลป ์
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
14 วันที่ 10 

กันยายน 
2558 

การแขํงขัน อํานออกเสียงร๎อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 การ
แขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา มหา
สดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC”  ปีการศึกษา 2558 
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ด.ญ.ณัฐรุจา  อ๎วนภักด ี

15 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันร๎องเพลงจีน  ป.1 – ป.6                
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC”                     
ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ด.ญ.นิชาภัทร  เนตรแกว๎ 

16 10 กันยายน 
2558 

การแขํงขันการแสดง ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC” ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ด.ญ.วันวิสาข์  จอมค าสิงห์ 
ด.ญ.อลิสา  หลํอเภรี 
ด.ญ.ปวันรัตน์  เทพมงคล 
ด.ญ.พิชชาพร  อุดมศิลป 
ด.ญ.จอย  โทท า 
ด.ญ.ปุณณมา  วันทอง 
ด.ญ.อริสรา  สุขเกษม 
ด.ญ.ธญาภัท  วจันะเจริญ 

17 10 กันยายน 
2558 

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 – 3 การแขํงขันทักษะ
วิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิม
ราชกุมารี SLC”  ปีการศึกษา 2558  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชมเชย ด.ช.สิทธิพงศ์  หลํอค า 
ด.ช.ชนุดม  ผดุงกรรจ์ 

18 10 กันยายน 
2558 

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 – 6 
การแขํงขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “60 พรรษา 
มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC”  ปีการศึกษา 
2558                                                                          
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ชมเชย ด.ญ.ภัสสุฎา  น๎อยค าม ี
ด.ญ.ชญาดา  เชิดช ู

19 14 – 16 
ตุลาคม 
2558 

การประกวดแขํงขันคัดลายมอื ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต๎น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น 
ประจ าป ี2558                                                            
ณ ศูนย์การแสดงสินค๎าและการประชุม                   
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ด.ญ.กัญญารัตน์  บวัทอง 

 
 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
20 16 – 18 

พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันวงปี่พาทย์ไม๎แข็งเครื่องคํู  
ระดับชั้น ม.1 – 3 งานแขํงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน  การ
แสดงผลงานครูและนักเรียน “ศิลปะหัต
กรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทยฉลาด 
พัฒนาชาติสูํสากล ”   
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ญ.กชกร  เอี่ยมลออ 
ด.ช.กษณะ  พงษ์มะณ ี
ด.ช.ชานนท์  รอดรัตนะ 
ด.ช.ณรงศักดิ์  ชัยเสนา 
ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
ด.ช.ปรีชา  ค าบรรจง 
ด.ช.ภูวนัย  สุขสวาํง 
ด.ช.ศุภกร  นาเจริญ 
ด.ช.สุทธิศักดิ์  มิศิริ 
ด.ช.สโรชา   ชูลาภ 
ด.ช.อดิเทพ  เหมือนเทพ 
นายเสถียร  เชิดชู 
ครูผ๎ูควบคุม 
นายธาณี  แสงอรุณ 
นายนริศ  ลาภังยะวิทย ์

21 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันเด่ียวฆ๎องวงเล็ก  
ระดับชั้น ม.1 – 3  งานแขํงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน             
การแสดงผลงานครูและนักเรียน “ศิลปะหัต
กรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทยฉลาด 
พัฒนาชาติสูํสากล ”                                          
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ชัยเสนา 
ครูผ๎ูควบคุม 
นายธาณี  แสงอรุณ 
นายนริศ  ลาภังยะวิทย ์

22 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันเด่ียวฆ๎องวงใหญํ  
ระดับชั้น ม.1 – 3 งานแขํงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน              
การแสดงผลงานครูและนักเรียน “ศิลปะหัต
กรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทยฉลาด 
พัฒนาชาติสูํสากล ”                               
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิริ 
ครูผ๎ูควบคุม 
นายธาณี  แสงอรุณ 
นายนริศ  ลาภังยะวิทย ์
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
23 16 – 18 

พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1 – 3 งาน
แขํงขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียน  การแสดงผลงานครูและนักเรียน “ศิลปะ
หัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทยฉลาด 
พัฒนาชาติสูํสากล”                                                     
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิริ 
ครผูู๎ควบคุม 
นายธาณี  แสงอรุณ 
นายนริศ  ลาภังยะวิทย ์

24 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ป.1 – 3 งานแขํงขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานครูและ
นักเรียน “ศิลปะหัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ 
เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสูํสากล”                            
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ด.ญ.พัชราภรณ์ อุดมศิลป์ 
ครูผ๎ูควบคุม 
นางทัศสุวรรณ  ทองชู 

25 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ป.4 – 6 งานแขํงขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานครูและ
นักเรียน “ศิลปะหัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ 
เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสูํสากล ”                                
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 
ครูผ๎ูควบคุม 
นางทัศสุวรรณ  ทองชู 

26 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.1 – 3 งานแขํงขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานครูและ
นักเรียน “ศิลปะหัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ 
เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสูํสากล ”                             
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ด.ช.กฤษณา  พูนสิน 
ครูผ๎ูควบคุม 
นางทัศสุวรรณ  ทองชู 

27 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.1 – 3 งานแขํงขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานครูและ
นักเรียน “ศิลปะหัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ 
เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสูํสากล ”                         
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
 

ด.ช.จักรกฤษ  รัตนยานนท ์
ด.ญ.สุวลี  งัดกระโทก 
ครูผ๎ูควบคุม 
นางนรินทร์ทิพย์  ปยิะจันทร ์

 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
28 16 – 18 

พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันร๎องเพลงไทยลูกทุํงชาย  
ระดับชั้น ม.1 – 3 งานแขํงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน         
การแสดงผลงานครูและนักเรียน “ศิลปะหัต
กรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทยฉลาด 
พัฒนาชาติสูํสากล ”                                        
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
ครูผ๎ูควบคุม 
นายธาณี  แสงอรุณ 

29 16 – 18 
พฤศจิกายน 
2558 

การแขํงขันการใช๎โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation)  ระดับชั้น ป.4 – 6 งาน
แขํงขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียน  การแสดงผลงานครูและนักเรียน 
“ศิลปะหัตกรรม เสิศล้ าความสามารถ เด็กไทย
ฉลาด พัฒนาชาติสูํสากล ”                       
(ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

ระดับเหรียญ
ทอง 
 

ด.ญ.จรีย์พร  แก๎วมณีวงษ ์
ด.ญ.อนุภัทร  หาญปูอ 
ครูผ๎ูควบคุม 
นางสาวจิตลดา  กองแก๎ว 

30 5 – 7 
ธันวาคม 
2558 

การแขํงขันประกวดร๎องเพลงวัยใสหวัใจลูกทุํง  
งานสํงเสริมอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ๎าน สืบ
สานวัฒนธรรมไทย – จีน ตลาดบ๎านใหมํ เมือง
แปดร้ิว ป ี2558   (ชมรมรักษ์ตลาดบ๎านใหมํ) 

ชนะเลิศ 
 

ด.ช.นพกิจ กาญจนเกต ุ

31 5 – 7 
ธันวาคม 
2558 

การแขํงขันประกวดร๎องเพลงวัยใสหวัใจลูกทุํง  
งานสํงเสริมอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ๎าน สืบ
สานวัฒนธรรมไทย – จีน ตลาดบ๎านใหมํ เมือง
แปดร้ิว ป ี2558  (ชมรมรักษ์ตลาดบ๎านใหมํ) 

รองชนะเลิศ
อันดับ2 
 

ด.ช.ชานนท์ รอดรัตนะ 

32 5 – 7 
ธันวาคม 
2558 

การแขํงขันประกวดหนูนอ๎ยขวัญใจตลาดบ๎าน
ใหมํ  งานสํงเสริมอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ๎าน 
สืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน ตลาดบ๎านใหมํ 
เมืองแปดร้ิว ปี 2558 (ชมรมรักษ์ตลาดบ๎าน
ใหมํ) 

ชมเชย 
 

ด.ช.ปิ่นมนัส   อํอนเกิด 

33 20 มกราคม 
2559 

การประกวดวาดภาพ  โครงการศิลปะ 
วัฒนธรรมสูํชุมชน  ประจ าป ี2559 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น หวัข๎อ สถานที่ส าคัญที่
พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูหํัว  เสด็จพระราช
ด าเนินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท๎องถิ่นมหาวทิยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  

ชมเชย ด.ช.กฤษณา  พูนสิน 
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
34 20 มกราคม 

2559 
การประกวดวาดภาพ  โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสูํ
ชุมชน  ประจ าปี 2559 ระดับประถมศึกษา               
หัวข๎อ สถานที่ส าคัญทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวั  เสด็จพระราชด าเนินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท๎องถิ่นมหาวทิยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์  

ชนะเลิศ ด.ญ.เรวดี   สุขประเสริฐ 

35 29 – 31  
มกราคม 
2559 

การแขํงขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาต ิครั้งที่ 65             
ปีการศึกษา 2558  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับ
เหรียญทอง 

ด.ช.ภูวนัย  สุขสวาํง 

36 29 – 31  
มกราคม 
2559 

การแขํงขันวงปี่พาทย์ไม๎แข็งเครื่องคํู ระดับชั้น ม.1 
- ม.3  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดบัชาติ               
ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับ
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ช.ภูวนัย  สุขสวาํง 
ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิร ิ
ด.ช.กฤษณะ พงษ์มณี 
ด.ช.ศุภกร นาเจริญ 
ด.ช.อดิเทพ เหมือนเพชร 
ด.ญ.สโรชา  ชูลาภ 
ด.ช.เทพปิยะ ปัญญาเผือ 
ด.ช.ชานนท์  รอดรัตนะ 
ด.ช.ณรงศักดิ์  ชัยเสนา 
ด.ช.ปรีชา  ค าบรรจง 

37 19 
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดวาดภาพด๎วยสีเทียน งานสาธิตวิชาการ 
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ              
ราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.หทัยรัตน์  วงษ์นิ่ม 
 

38 19 
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดการสร๎างภาพดว๎ยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 2   ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นวรัตน์  วัดหินกอง 
ด.ญ.ไอริน  มูลเมือง 
ด.ญ.นาฏยา  จ านงค์ 
 

39 19
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดการแขํงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นรีรัตน์  ผลพานิช 
ด.ญ.อารียา  วสวุิทย ์
ด.ญ.สุดารัตน์  เกษหอม 

40 19  
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดการแขํงขันอํานท านองเสนาะ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย งานสาธิตวิชาการ คร้ังที่ 2    
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธัญภรณ์ เดชะสูงเนิน 
 

 
 
 
 
 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงาน รางวัล ผู้รับ 
41 19  

กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดมารยาทไทย  ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย งานสาธิตวิชาการ 
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั             
ราชภัฏราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ฟูาใส  แกว๎มีแสง 
ด.ช.ประกาย  กองแก๎ว 

42 19  
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดการใช๎โปรแกรมน าเสนอ 
Power point   งานสาธิตวิชาการ คร้ังที่ 2 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อนุภัทร  หาญปูอ 
ด.ญ.จรีย์พร  แก๎วมณีวงศ์ 

43 19  
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดการแขํงขันคัดลายมือ                 
ระดับประถมศึกษาตอนต๎น งานสาธิต
วิชาการ คร้ังที่ 2  ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1 

ด.ญ.จิตสุภา  โสภา 

44 19  
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดฆ๎องวงใหญ ํ งานสาธิตวิชาการ 
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั               
ราชภัฏราชครินทร์  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1 

ด.ญ.วราภรณ์  ซิวฮะหลี 

45 19  
กุมภาพันธ์  
2559 

การประกวดมารยาทไทย                             
ระดับประถมศึกษาตอนต๎น                             
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 2                     
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
ราชนครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พิชญาพร  แตงอํอน 
ด.ช.คฑาทอง เชียงเครือ 

 
 
 
 


