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     กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีความยินดี 
และภาคภูมิใจที่ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร  

(น้อย อาจารยางกูร) ของเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน
คุณธรรมและจริยธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 
2560 นี้ โรงเรียนได้น าคุณธรรมของพระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เจ้าของนาม
โรงเรียนผู้เป็นปราชญ์ภาไทย ปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้มีเกียรติประวัติอันงดงาม
ยิ่งด้านความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มีวินัย กตัญญู และความเพียร มาเป็น
ต้นแบบก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม โดยน าไป     
บูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล ๒  
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร ซึ่งทางโรงเรียนมีผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
คณะครูที่พร้อมจะเสียสละ ทุ่มเท ดูแลบุตรหลานของท่านให้มีความรู้  เสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการพัฒนาโดยรอบให้ เกิดในตัวเด็ก เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ น าไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
 
       ด้วยความปรารถนาดีจาก                     
 

          
                                               (นายกลยุทธ ฉายแสง) 
                                         นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นำยพงศธร ถำวรวงศ์ 

 
ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นำยสุเทพ อังเกิดโชค 

 

นำยสมชำย มณฑำพงษ์ 

 

นำงมุกดำ เทวำรุทธ นิลสำคร 

 

รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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 รองนำยกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรำ   
(ฝ่ำยกำรศึกษำ) 
 

 เรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒  
        พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 

 จากวิสัยทัศน์ของท่านกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ที่ท่านตั้งใจให้     
เมืองแปดริ้วเป็น “เมืองสวยงามน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม” จะเห็นว่าการศึกษา             
หาความรู้เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเมื่อประชาชนมีคุณภาพ 
จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเทศบาลตั้งใจให้เด็กนักเรียนในสังกัดเป็น “คนไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล” กล่าวคือ 
เป็นคนไทยที่รักภาษาไทย รักขนบธรรมเนียมไทย รักศิลปวัฒนธรรมไทย ท่านนายกลยุทธ ฉายแสง 
มุ่งหวังที่จะให้เด็กมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านดนตรีเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับ ม.1 – ม.3                  
ในระดับชาติ และการจัดให้เด็กทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง  
เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียน
เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งทางโรงเรียนมีผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
คณะครูที่พร้อมจะเสียสละ ทุ่มเท ดูแลบุตรหลานของท่านให้มีความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ 
และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวเด็ก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ 
น าไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

    ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง 
 
 
 
 

              (ดร.วิโรจน์ ศรโีภคา) 
                                                           รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปลัดเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ                                                              

 
 
 
 
 

 
 

          สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน ในปีที่ผ่านมา   
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)    

 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ได้มุ่งมั่นโดย  การบูรณาการการร่วมกัน
พัฒนางานด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้น่าเรียนยิ่งขึ้น การให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
รวมถึงการให้บริการด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันโรงเรียนอย่างดียิ่ง 
จึงเป็นการร่วมกันพัฒนาให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนที่เป็น
ลูกหลานของท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้  จะเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นถึง                   
การบริหารงาน ตลอดจนแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนตั้งใจจัดการศึกษาให้นักเรียน
อย่างเต็มที่ในปีการศึกษานี ้
 สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ 
พร้อมอ านาจบารมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ไดโ้ปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ 
  
 

     ด้วยความปรารถนาดีจาก 
                        
              (นายพงศธร ถาวรวงศ)์ 
                                       ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

 
 

 

 เมื่อพูดถึงเปิดเทอม ส าหรับเด็กๆ หลายคนคาดหวังในสิ่ง
ที่ตนจะพบเจอในวันแรกของการเรียนในมุมมองที่แตกต่างกันไป 
และด้วยต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกัน และสิ่งที่เหมือนกันที่จะได้รับ
คือ การต้อนรับจากคณะผู้บริหารฯ ครู บุคลากรของโรงเรียนฯ ด้วยหวังว่าจะให้เด็กๆ      
ที่เปรียบเสมือนต้นไม้หลากหลายพรรณที่จะมาเบ่งบานอยู่ในรั้วโรงเรียนฯ ได้รับปุ๋ย ได้รับ
การรดน้ า พรวนดิน ดักจับแมลง ที่มาเกาะกินใบ ดอก จนต้นไม้ต่างๆ เกิดความสวยงาม   
มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา นาฏศิลป์ – ดนตรี และฟูมฟักคุณธรรม-จริยธรรม     
ที่มีอยู่ในตัวเด็ก ได้งอกงามตามวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การที่คนมาอยู่ร่วมกันจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบ โดยที่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน จะต้องมีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ผู้ปกครองก็ต้องรับทราบ
ข้อปฏิบัติในการมอบเด็กในปกครองให้โรงเรียนดูแล คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จึง
เป็นแนวทางเพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น กอปรกับ นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ผลักดัน
องค์ประกอบที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้เด็กๆ ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด
เทศบาล สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขั้น มีอนาคตที่ดี ตามความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ตัวเด็กเอง 
 
    
                                      (นางมุกดา เทวารุทธ นิลสาคร) 
                                                           ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

     

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามท่ีท่าน
ผู้ปกครองได้มีความตั้งใจให้บุตรหลานของท่านเป็นนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) น้ันผมในนามของ

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน และเห็นว่าท่านผู้ปกครองคิดถูกต้อง
ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี  

1. หน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราซ่ึง คุณกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรี      
เมืองฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีนโยบายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา           
ของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี ต้องการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดเสริมให้นักเรียนทุกคนพร้อมเข้า สู ่                      
ประชาคมอาเซียนนักเรียนทุกคนได้รับการเรียนเพิ่มท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. คณะผู้บริหารและคุณครูทุกคน ของโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ี
ก าหนดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านได้รับการพัฒนาท้ังความรู้และทักษะ
อาชีพมีเจตคติท่ีดีต่อการด ารงชีวิตมุ่งสร้างเสริมให้บุตรหลานของท่านเกิดพัฒนาการทางวิชาการจากกิจกรรม   
การแข่งขันการประกวดท้ังระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซ่ึงบุตรหลานของท่านก็มี
ความสามารถชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังท่ีทราบกันหลายรางวัล ท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบรางวัลให้แก่
นักเรียนและคุณครูท่ีไปแข่งขันในแต่ละครั้ง อย่างน่าประทับใจ  อย่างไรก็ดีในการจัดการศึกษาในปัจจุบันน้ีจะให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ช่วยดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน
ร่วมกันเช่นหาโอกาสให้บุตรหลานได้ท างานบ้านด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรมอบหมายงานให้ลูกช่วยท าอย่าง
เหมาะสม ให้บุตรหลานออกก าลังกายแล่นกีฬา ไม่เล่นเกมมากเกินไป ไม่สนใจยาเสพติด เป็นต้น  ในโอกาสเริ่ม
เปิดเรียนปีการศึกษา 2560 น้ีขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี               
ไม่น าความทุกข์ใจให้ท่านผู้ปกครอง และคุณครูนะครับ 

 
                                              ด้วยความปรารถนาดีจาก 
 
                
                                                          (ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
                              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

     
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนท่ีรักทุกคน  
 

ในนามโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขอกล่าวค าว่ายินดี
ต้อนรับและขอขอบคุณ  ผู้ปกครองทุกท่านที่ ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา                            
ในโรงเรียนของเรา 

ตลอดระยะเวลาที่ผมได้เข้ามาบริหารโรงเรียนแห่งนี้ หลายท่านคงได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นหลายประการ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านอ่ืนๆ และสิ่งที่ส าคัญคือด้านการขับเคลื่อนให้ลูกพระยาศรีฯ 
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาคนที่ส าคัญที่สุด กล่าวคือ โรงเรียนเทศบาล ๒ 
พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันนี้                
การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจะส่งผลให้สังคม 
ประเทศชาติมีความสงบสุข  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560  ทางโรงเรียนฯ มีนโยบายเน้น การต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแบบยั่งยืน ดังนั้นโรงเรียนจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและปลูก
จิตส านึกให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่าน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 สุดท้ายนี้ ในนามของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน
ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาส
ต่อไป 

 
 

                      (นายพนมไพร  ค าขจร) 
                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

                    โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
 

ข้อมูลทั่วไปสถำนศึกษำ 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
 

“ลูกพระยาศรีฯ ลายมือดี มีปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
น าสู่สากล  ทุกคนมีส่วนร่วม” 

 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
2. สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ    
4. สนับสนุนด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมใน 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
6. สร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบุคลากร 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร และนักเรียน 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
6. ยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
7. ยุทธศาสตร์การสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม                                     

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้านบริการที่ดีผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ (Goals) 
 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. บุคลากรมีคุณภาพ 
3. นักเรียนและบุคลากรมีขวัญก าลังใจ 
4. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่น าไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. นักเรียนมีคุณภาพ 
6. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษามีการบริการที่ดี และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ    
9. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2536  โดย
เทศบาลรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างอาคารเรียน
เป็นเงิน 4,626,000 บาท  โดยก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ันมีขนาดกว้าง 10.50 x 
30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลช้ัน 2 และช้ัน 3 
แบ่งเป็นห้องเรียนขนาด 6 x 8 เมตร ช้ันละ 5 ห้องเรียน  

รวมเป็น 10 ห้องเรียน ช้ันล่างเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 x 30 เมตร พร้อมก่อสร้าง      
โรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวตามแบบแปลนของเทศบาลขนาดกว้าง 5 x 25 เมตร ค่าก่อสร้าง 
460,000 บาท และก่อสร้างส้วมคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวตามแบบแปลนเทศบาลขนาดกว้าง     
4.50 x 12 เมตร จ านวน 9 ห้อง เป็นส้วมหญิง 5 ห้อง ชาย 4 ห้อง  สิ้นค่าก่อสร้าง 187,200 บาท     
ได้ ป ระก อบ พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ อ าค าร เรี ย น เมื่ อ วัน พ ฤหั ส บ ดี ที่  22 กรกฎ าค ม  พ .ศ .2536                                
โดยท่านนายกสุทิน เผือกพูลผล เมื่อเวลา 11.25 น. มีนายกลยุทธ ฉายแสง เป็นเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา 

เทศบาลได้ตั้ ง ช่ือโรงเรียนที่ สร้างว่า “โรงเรียนเทศบาล ๒  พระยาศรีสุนทรโวหาร           
(น้อย อาจารยางกูร)” โดยได้อัญเชิญบรรดาศักดิ์ราชทินนามพระยาศรีสุนทรโวหาร ต้นสกุล       
“อาจารยางกูร” ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและหนังสือมาตั้งเป็นช่ือโรงเรียน ซึ่งท่านเป็นชาว
ฉะเชิงเทรา โดยก าเนิดที่ต าบลโสธร แขวงเมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-
นภาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 2  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยเปิด ท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มีนักเรียนรวม 208 คน  มีครู 9 คน  
 การพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ที่ส าคัญ มีดังนี ้
  ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน ขนาด 10.50 x 18 เมตร 
พร้อมห้องมุขช้ัน 2  ขนาด 4 x 6 เมตร เพื่อจัดเป็นห้องบริหาร จ านวน 1 ห้อง ส่วนช้ัน 2 และช้ัน 3 
จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ช้ันละ 2 ห้องเรียนรวมเป็น 4 ห้องเรียน ช้ันล่างจัดเป็นห้องสมุด
ขนาด 8 x 18 เมตร จ านวน 1 ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง 2,690,000 บาท (เงินอุดหนุน 1,963,700 บาท   
เป็นเงินรายได้เทศบาลสมทบ 726,300 บาท) และได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหารตามแบบแปลน
เทศบาล เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาด 15 x 25 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 1,345,600 บาท 
 
 

  ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนตาม
แบบแปลนของเทศบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน ขนาด 10.50 x 18 เมตร ช้ัน 1, ช้ัน 2 
และช้ัน 3 จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ช้ันละ 2  ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้าง
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2541 แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
  ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สูง 4 ช้ัน 
ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4 / 12 เริ่มก่อสร้าง 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545   แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2546  ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบ
มาตรฐาน สน.ศท. ช้ันลอย (ปรับปรุง 2545) ใช้งบประมาณ 8,165,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปของรัฐบาล เป็นเงิน 4,685,000 บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 3,480,000 บาท) 
  ปีงบประมาณ 2548  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4/12 
เริ่มก่อสร้างวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ขอขยายเวลาการก่อสร้าง 93 วัน แล้วเสร็จตามสัญญาวันท่ี 14  
กันยายน พ.ศ. 2549 ใช้งบประมาณ 9,290,000 บาท (โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,910,000 บาท  
และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 2,380,000) 
  ส าหรับงบประมาณค่าก่อสร้างที่เป็นเงินงบประมาณของเทศบาลทีไ่ด้จัดสรรเป็นค่าก่อสร้าง
ตั้งแต่เปิดเรียนมีดังนี ้

1. ก่อสร้างเสาธงขนาด ฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  ตัวเสาธงท าด้วยเหล็กสูง 16 เมตร                          
ใช้งบประมาณการก่อสรา้ง เป็นเงิน 130,000 บาท 

2. ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียนขนาดสูง 2  เมตร ยาว 10 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 
เป็นเงิน 100,000  บาท 

3. ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดสูง  7  เมตร  เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.50  เมตร  
จ านวน 4 ถังใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 25,000  บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ าหน้าอาคารเรยีนขนาดกว้าง  7  เมตร   
ยาว  150  เมตร  ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 858,800  บาท 

5. ก่อสร้างอ่างล้างหน้า  ล้างมือใช้งบประมาณ เป็นเงิน 20,000  บาท 
ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพนักงานครู   

50 คน นักเรียน 1,147 คน  โดยมีนายพนมไพร ค าขจร  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย นางญาณิฐา  
พิ ชฌ าโชติ ภั ช   รองผู้ อ าน วยการสถานศึ กษา  วิทยฐานะรองผู้ อ าน วยการช าน าญ การ ,                      
นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                            
และนางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 
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รำยนำมผู้บริหำร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   

                  

ล ำดับที ่            ชื่อ-สกุล ระยะเวลำ 
ด ำรงต ำแหน่ง 

       ต ำแหน่ง  หมำยเหตุ 

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 าแหน่ง ผอ.สถ. 

3 นายพนมไพร ค าขจร   2  พ.ย. 2558 
– 

ปัจจุบัน 

ผอ.สถานศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนเทศบำล ๒ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำรกิจ 
- งำนเกณฑ์เด็กเขำ้เรียน 
  นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์ 
- งำนบริกำรด้ำนสุขภำพ 
  นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์  
  นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา 
- งำนบริกำรอำหำรกลำงวัน 
  นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
- งำนบริกำรแนะแนว 
  นางพนอ วงศ์ถีระพงษ ์
- งำนบริกำรห้องสมดุ 
  นางสาววัชรี  สิงภิรมย์ 
- งำนระบบดูแลนกัเรียน 
   นางสุพัตรา ศิริวรรณ 
- งำนกิจกรรมสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
  นางเสริม รักชื่อ 
- งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
  นางส ารวย พนมไพรรัตน์ 
- งำนส่งเสริมควำมปลอดภัย 
   จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์ 
- งำนป้องกันยำเสพตดิ 
    นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์ 
- งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  นางสมสุข เขตแวงควง   
  นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต 
  นางสาวรัตนา พลอยสกุล   
  นายศักดา สุวรรณวงษ์  
 
   

ภำรกิจ 
- งำนชุมชนมีส่วนร่วม 
  นางมารุจี สิงห์สวัสด์ิ 
- งำนร่วมกิจกรรมชุมชน 
  นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะล ิ
- งำนประชำสัมพันธโ์รงเรียน 
  นางสาวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ 
  นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง 
  นายณเอก อึ้งเสือ 
 - งำนให้บริกำรชุมชน 
  นางดลธชา วัจนะเจริญ 
- งำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชน 
  นางรัชฎาวรรณ จุลศักด์ิ 
- งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์ 
  นายพรศักด์ิ ทับทิม 
  นายบุญมี ศรีไพบูลย์  
 
 

จ ำนวน(คน) 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

นำงแสงเดอืน อศิรำนันทศิริ 

ภำรกิจ 
- งำนธุรกำรทำงวิชำกำร 
  นางสาวจิตลดา กองแก้ว 
- งำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
  นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์ 
- งำนส่งเสริมวิชำกำร 
  นางอรญา พรมแดน 
- งำนกลุ่มประสบกำรณ ์  
  นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว 
- งำนวัดผลและประเมินผล 
  นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ 
- งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
  นายนริศ ลาภังยะวิทย์  
  นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 
- งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  นางสาวกฤษณา คนไว 
  นางไพเราะ ส าเนียงหงษ์ 
  นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล 
  นายวิชยวัฒน์ ท าแกว 
  นายณเอก อึ้งเสือ 
  นายโกศล พิมพ์วงศ ์
   

ภำรกิจ 
- งำนธุรกำรทั่วไป 
  นางมารุจี สิงห์สวัสด์ิ 
- งำนสำรบรรณ 
  นางสาวธัญพร แก้วแสนสขุ 
- งำนกำรเงิน และบญัช ี
   นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ 
- งำนพัสดุและครุภัณฑ ์
   นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ 
- งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  นางสาวธภัทร เรืองฉาย 

   นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข 

   นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง 
   นางสาวสิริจันทร์ เกริงก าจรกิจ 

 

ภำรกิจ 
- งำนแผนงำนโครงกำรเกี่ยวกบับคุลำกร 
    นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์ 
- งำนจัดบคุลำกร 
    นางอรทิพา  เกตุมะยูร 
- งำนสร้ำงขวัญและบ ำรุงขวญั 
    นางสาววิภาวดี วาปีเน 
- งำนอื่นๆ ที่สถำนศึกษำก ำหน 
    นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล 

ภำรกิจ 
- งำนวำงแผนด้ำนอำคำร 
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งำนรักษำควำมสะอำดและสุขำภบิำล 
  นางลัดดา สวัสดี (หน.) 
  นางสาวธีนาถ ยศย่ิงยง 
- งำนจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม 
  นางญาณิฐา พิชฌาโชติภัช 
- งำนกำรใช้อำคำรสถำนที ่
  นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง 
- งำนจัดสถำนทีบ่ริกำร 
  นางนฤมล ด ารงพานิช 
- งำนอื่นๆที่สถำนศึกษำก ำหนด 
   นายธาณี  แสงอรุณ 
   นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ 
   นางจิตต์ฐิตา จันทรา 
   นางทัศสุวรรณ ทองชู 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ 

เทศบาลต าบลบางววั 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสตูรและวิชำกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน 

 

งำนวิชำกำร 
งำนกจิกำรนกัเรียน งำนธุรกำร กำรเงินและพัสด ุงำนบคุลำกร งำนอำคำรสถำนที่ฯ งำนควำมสัมพันธก์บัชุมชน 

ผู้บริหำรเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล ฝ่ำยบริหำรแผนและงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

นำยพนมไพร   ค ำขจร 

นำงญำณิฐำ พิชฌำโชติภชั 

 

 

 

 นำงเรณู กู้เกียรติกำญจน ์

 

นำงสำวกรรณิกำ เวฬุรัตนะ 

 

นำงสำวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ 

 

นำงนพวรรณ์ แจ้งสว่ำง 

 

นำงเบญจวรรณ แสวงศิริผล 

 

หมำยเหตุ   แผนภูมกิำรบริหำรงำนโรงเรียน  ปรับปรุง              
ตำมแนวทำงกำรบริหำรงำน  ขององคก์ร
ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

                   กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

นำงอรทิพำ เกตุมะยูร 

นำยนริศ ลำภังยะวิทย์ 

 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 25 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 26 

 

คณะครูระดับปฐมวัย 1-3 

คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ท ำเนียบบุคลำกร 
โรงเรียนเทศบำล ๒  พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย  อำจำรยำงกูร)  

 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน.ระดบัปฐมวัย / ครปูระจ ำชั้นปฐมวัย 2/1 

นำงสำวธนีำถ  ยศยิ่งยง 
ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 1/1 

นำงมำรุจี  สิงห์สวัสดิ ์
ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 1/2 

 

นำงสำววภิำวดี วำปีเน 
ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 2/2 

 

ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 2/3 

 

นำงจิตต์ฐิตำ จันทรำ 

นำงสำวจนัทร์เพ็ญ  เกรียงไกรสิริกุล นำงสำวธญัพร แก้วแสนสุข 
ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 3/1 

 

นำงธัญญลกัษณ์  วิรยิะไกรกุล 

ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 3/2 

 

ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 3/3 

 

นำงรัชฎำวรรณ จุลศักด์ิ 

นำยพนมไพร  ค ำขจร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (คศ.3) 

นำงญำณิฐำ  พิชฌำโชติภัช นำงแสงเดือน  อิศรำนันทศิริ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3)  

     e-mail : panomprai_2516@hotmail.com 

     Tel. 087-1386892 

Tel. 085-9401463 Tel. 086-3877368 

นำงอรทิพำ  เกตุมะยูร              
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3) 

 Tel. 096-5963645 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ, ฝา่ยบคุลากร 

ครปูระจ ำช้ันปฐมวัย 2/1 

 

นำงอุบล  สุขเจริญ 



คณะครูระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 

       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 27 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 

คณะครูระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 

นำงเบญจวรรณ แสวงศิริผล 
หน.ระดบัชั้น ป.1-3 / ครูประจ ำช้ัน ป.3/1 

นำงดลธชำ วัจนะเจริญ 

 

ครปูระจ ำช้ัน ป.1/1 
นำงลัดดำ สวัสด ี
ครปูระจ ำช้ัน ป.1/2 

นำงพรพิรุณ เปลี่ยนเดชำ 
ครปูระจ ำช้ัน ป.1/3 

นำงสำวบุศริน พูลสวัสดิ์ 

นำยศักดำ สุวรรณวงษ์ 
ครปูระจ ำช้ัน ป.2/2 

นำงส ำรวย พนมไพรรัตน์ 
ครปูระจ ำช้ัน ป.2/3 

นำยพรศักดิ์ ทับทิม 
ครปูระจ ำช้ัน ป.2/3 

นำงเสริม  รักช่ือ 
ครปูระจ ำช้ัน  ป.2/1 

จ่ำสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ ์ นำงสำวชญำพัฒน์ ดอกมะล ิ นำยสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ นำงสมสุข เขตแวงควง 

ครปูระจ ำช้ัน ป.1/2 
นำยวิชยวฒัน์ ท ำแกว 

ครปูระจ ำช้ัน ป.1/3 

ครปูระจ ำช้ัน  ป.2/1 
นำงสุพัตรำ ศิริวรรณ 

ครปูระจ ำช้ัน  ป.3/1 ครปูระจ ำช้ัน  ป.3/2 ครปูระจ ำช้ัน  ป.3/2 ครปูระจ ำช้ัน  ป.3/3 

นำงสำวกรรณิกำ  เวฬุรัตนะ 
หน.ระดบัชั้น ป.4-6 / ครูประจ ำช้ัน ป.6/2 

นำงสำวรัตนำ พลอยสกุล 
ครปูระจ ำช้ัน ป.4/1 

นำงไพเรำะ ส ำเนยีงหงษ์ 
ครปูระจ ำช้ัน ป.4/2 

นำงสำวจิตลดำ  กองแก้ว 
ครปูระจ ำช้ัน ป.4/2 

นำงทัศสุวรรณ ทองชู 
ครปูระจ ำช้ัน ป.4/3 

นำงสำวกฤษณำ คนไว 

นำงมัลลิกำ วิชชุกรอิงครัต   นำงนฤมล ด ำรงพำนิช 

 

ครปูระจ ำช้ัน  ป.4/3 
นำงเรณู กู้เกียรติกำญจน์ 

นำงพนอ วงศ์ถีระพงษ์ 

ครปูระจ ำช้ัน ป.5/1 

นำงสำวกสุำวดี คณุแก้ว นำงนพวรรณ์  แจ้งสว่ำง 

ครปูระจ ำช้ัน ป.4/1 

ครปูระจ ำช้ัน ป.5/2 ครปูระจ ำช้ัน ป.5/2 
นำงสำวสกุลรัตน ์ยืนยง 

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



บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
 

 

คณะครูระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 

       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 29 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 30 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นำยโกศล  พิมพ์วงศ ์

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

ครปูระจ ำช้ัน ม.2/2 
นำงอุรุชำ หอณรงค์ศิริ 

ครปูระจ ำช้ัน ม.1/1 

นำยธำณี แสงอรุณ นำยนริศ ลำภังยะวิทย ์

นำงนรินทร์ทิพย์ ปยิะจันทร ์

 

นำงอรญำ พรมแดน 

ครปูระจ ำช้ัน ม.2/1 ครปูระจ ำช้ัน ม.2/2 

ครปูระจ ำช้ัน ม.3/1 ครปูระจ ำช้ัน ม.3/1 ครปูระจ ำช้ัน ม.3/2 
นำยบญุมี ศรีไพบูลย ์ นำงสำวธวัลรัตน์ แกน่จันทร์ 

นำยอภิชำติ สมชื่อ 
นักการภารโรง 

 ประจ าอาคาร 2 
 

นักการภารโรง 
 ประจ าอาคาร 3 

 

นำยประสำน วรพันธ ์ นำงร ำพวน วรพันธ ์

นำงสำวธภัทร  เรืองฉำย นำงสำวรุ่งทิวำ ตันฮะเส็ง นำงสำวสุพรรษำ บังเกิดสุข 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

นำงสำวสิริจันทร์ เกริงก ำจรกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

นักการภารโรง 
 ประจ าอาคารเอนกประสงค์ 

อาคารเมธัลชีท 

นำงสำวดลนภำณ ์เลิศสนธิ ์
ครปูระจ ำช้ัน ม.1/2 

นำงสำววัชรี  สงิภิรมย ์
บรรณารักษ์ 

นำยณเอก อึ้งเสือ 
ครปูระจ ำช้ัน ม.1/1 

นำยกิจจำ  ควรประกอบกิจ 
นักการภารโรง 
ประจ าอาคาร 1 
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ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 
 

ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 
 

ระดับปฐมวัย 
ตำรำงเวลำ 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 าช้ันรับเด็กเป็นรายบุคคลจากผู้ปกครอง 
กิจกรรมหนา้เสาธง (เคารพธงชาต ิ สวดมนต์  นั่งสมาธิ) 
 
สนทนาข่าว  เหตุการณ ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
พักรับประทานอาหาร (ล้างหน้า แปรงฟัน) 
 
นอนพักผ่อน 
เก็บที่นอน  ล้างหน้า  ดื่มนม 
 
กิจกรรมเกมศึกษา 
กิจกรรมเสร ี
สรุปกิจกรรมประจ าวัน 
นักเรียนกลบับ้าน 

 

หมายเหตุ  1.กิจกรรมและก าหนดการ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
   2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 1 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ, ศิลปะ) 
   3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 2 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ, เสริมคอมพิวเตอร์) 
   4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวยั 3 (เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ, เสริมคอมพิวเตอร์) 

 
 

 
 

ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
ตำรำงเวลำ กิจกรรม ตำรำงเวลำ 

(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. 

กิจกรรมการสร้างคนด ี
(การฝึกนักเรียนดูแลความสะอาดพื้นที่ของห้องตนเอง) 

 

กิจกรรมหนา้เสาธง 
(เคารพธงชาติ, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรม) 

 

กิจกรรมโฮมรูม/นักเรียนพบครูประจ าชัน้ 
 
 

เรียนตามตาราง คาบที ่1 
เรียนตามตาราง คาบที ่2 
เรียนตามตาราง คาบที ่3 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กิจกรรมลกูพระยาศรฯี ลายมือสวยด้วยมือเรา 
 

เรียนตามตาราง คาบที ่4 
 

เรียนตามตาราง คาบท่ี 5 
เรียนตามตาราง คาบท่ี 6 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย 

(เข้าแถว  /กลบับ้าน) 

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 อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
   2. นักเรียนทุกชั้นเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) โดยครูต่างชาติ  
   3. นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เรียนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน) โดยครูต่างชาติ 
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กำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
 

เรียน......ท่านผู้ปกครองทุกท่าน  
 
 ด้วยในปัจจุบันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันน้ันมีมากมายหลายชนิด 
อีกทั้งทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม ถึงขั้นเป็นมหัตภัยที่สร้างความสูญเสียให้กับผู้คนในวงกว้างเกินกว่า
ที่จะป้องกันได้ การระมัดระวังดูแลเป็นทางหนึ่งที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้  แต่ส าหรับ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งจะต้องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา การประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างหนึ่งในการที่จะช่วยชดเชย
บรรเทาความสูญเสียให้แก่นักเรียนที่อาจต้องโชคร้ายประสบภัยให้ได้รับการเยียวยาตามสมควร        
ทั้งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ต่างมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความคุ้มครองการประกัน
อุบัติเหตุอย่างถ้วนหน้าด้วย 
 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจ ากัด ได้ด าเนินการท าประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มเป็นประจ าทุกปี และในปีการศึกษา 2560 ได้เสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มภายใต้ช่ือ 
“โครงการโรงเรียนอุ่นใจ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)                 
เพื่อเป็นการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี (นับตั้งแต่ 15 พ.ค. 2560-             
14 พ.ค. 2561) คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยมีความคุ้มครองดังนี้ 
    

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

60,000 

3. ค่าปลงศพ เสียชีวิตจาก โรคภัยไข้เจ็บ 10,000 
4. ความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีมีต่อนักเรียน 
   - ต่อคน 
   - ตลอดป ี

 
60,000 

6,000,000 
5. การรักษาพยาบาลแตล่ะครั้ง 6,000 

อัตรำค่ำเบี้ยประกัน 200 บำท/คน/ปี  
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  ทั้งนี้ทางโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า เพื่อความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมนักเรียน เช่น กรณีการ
พานักเรียนไปศึกษาหรือจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เช่น การไปทัศนศึกษาประจ าปี, การเข้าค่าย
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, การเข้าค่ายต่างๆ, การพานักเรียนไปประกวด แข่งขัน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สะดวกต่อการดูแลนักเรียนของคณะครู ระหว่างอยู่ในโรงเรียน และเมื่อเกิดเหตุยังสามารถตัดสินใจ             
พานักเรียนไปรับบริการในสถานพยาบาลได้ทันที ทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจ ากัด 
เพื่อให้บริการ โดยค านึงถึงความสะดวกและการบริการนักเรียนอย่างรวดเร็ว  

 

   ขั้นตอนการเข้ารับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
       1.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้เข้ารับการบริการสถานพยาบาล หรือคลินิกท่ีใกล้ที่สุด 

2. รักษาพยาบาลตามปกติ เมื่อเสร็จจากการรักษาพยาบาลแล้ว ใหผู้้ปกครอง                 
ส ารองเงินจ่ายก่อนล่วงหน้า 

       3. น าใบเสร็จรับเงิน และใบรบัรองแพทย์ (โปรดตรวจความถูกต้อง)  
           เช่นช่ือ-สกุล จ านวนเงิน ข้อความการรักษา ฯลฯ อย่างละเอียดทุกครั้ง)  
           ส่งให้ผู้ประสานงานประกนัท่ีโรงเรียนฯ 
       4. ทางโรงเรยีนจะส่งรายละเอียดให้ตัวแทนของบริษัททันที เพื่อเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
คืนให้ผู้ปกครอง (อาจใช้เวลา ประมาณ 1-4 สัปดาห์) และทางโรงเรยีนจะตดิต่อกับผู้ปกครองมารับเงินท่ี
ส ารองจ่ายล่วงหน้าคืน 
 

 ระยะเวลำกำรคุ้มครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 15 พ.ค. 2560 – 14 พ.ค. 2561 (ตลอด 24 ชม.) 
 (เฉพาะผู้ที่แจ้งความจ านงในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น) กรณีนกัเรียนที่แจ้งท าภายหลัง 
จะเริม่คุ้มครองวันท่ีส่งเงินให้บริษทั จนถึงวันสิ้นปีการศึกษา 2560 
 
 ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถสอบถามข้อมูลก่อนการรักษาได้ เพื่อสิทธิประโยชน์             
ของท่าน)  

1. คุณทัศนัย แย้มสุข โทร 06-1392-2828 
2. นำงสำวธวัลรัตน์ แก่นจนัทร์ ต าแหน่ง ครู  

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

หมำยเหตุ 1. โปรดตดิต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ครูประจ าชั้น ด าเนินการภายในวันท่ี 29 พ.ค. 60 
 

 

ประกำศโรงเรียนเทศบำล ๒ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) 
ว่ำด้วยแนวทำงกำรปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักรำช 2559 

 
อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และมติ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้โรงเรียนใช้ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พุทธศักราช 2559 โดยยึดหลักการให้สอดคล้องกับปรัชญา และค าขวัญของโรงเรียน ในอันท่ีจะส่งเสริม
พัฒนาการด้านความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย เป็น
ทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณค่าของสังคมตามเป้าหมายของโรงเรียน จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรสีนุทรโวหาร                              
(น้อย อาจารยางกูร) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติของนักเรยีน พุทธศักราช 2559” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร                       
(น้อย อาจารยางกรู) ตั้งแต่ปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ และข้อบงัคับอื่นๆ ของโรงเรียน ท่ีขัดแย้งกบัประกาศนี้และให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี ้
 

4.1  ระดับปฐมวัย 
 4.1.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชำย 

(1) เสื้อ  เสื้อสีขาวคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ติดกระดุมขาว 4 เม็ด แขนสั้น สูงพ้น
ข้อศอก อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ท.ฉช.๒ (ตามแบบโรงเรียน)  และปักช่ือ-สกุล ที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าประมาณ 1 ซม.ตามขนาดทีโ่รงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงาม
พอเหมาะหรือประมาณ 1 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน)  

(2) กำงเกง  กางเกงผ้าสีแดงขาสัน้เหนือเข่า ส่วนกว้างของขากางเกง
พอสมควรตดิกระดุมสีขาวท่ีเอวข้างละ 2 เม็ด ข้างหลังเป็นเอวยางยดื 

(3) รองเท้ำ รองเท้าหนังสีด าหัวมน 
(4) ถุงเท้ำ ถุงเท้าสีขาวไม่พับขอบ ไม่มลีวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าดว้ย

ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท้าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 
  4.1.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 

(1) เสื้อ เสื้อสีขาวคอกลมปกบัว สว่นประกอบอ่ืนๆ ใช้แบบเดียวกับ                  
นักเรียนชาย 
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(2) กระโปรง กระโปรงสีแดงจีบรอบเอว ยาวพองาม สวมกระโปรงทับเสื้อ 
ติดกระดุมเอว 

(3) รองเท้ำ รองเท้าหนังสีด า หัวมน 
(4) ถุงเท้ำ ถุงเท้าสีขาวไม่พับขอบ ไม่มลีวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าดว้ย

ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท้าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ เวลาสวมให้พับขอบถุงเท้า 
4.1.3 เอ๊ียม นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จะต้องสวมเอี๊ยมตามแบบโรงเรียน  

(ห้องละสี) พร้อมกับการแต่งชุดนักเรียน 
 

4.2  ระดับประถมศึกษำ 
 4.2.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชำย 

(1) เสื้อ  เสื้อเช้ิตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ตัดตัวตรงไม่รัดรูป ไม่มี
เกล็ดด้านหลัง ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกตลบออกนอก กระดุมสีขาวกลม แขนสั้นเพียงข้อศอกมีกระเป๋า  
อกซ้าย 1 กระเป๋า ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าดิบหรือผ้าลินิน การสวมเสื้อต้องไม่ดึงขอบเสื้อออกจากเอวและ
กางเกงมากจนปิดทับมองไม่เห็นเข็มขัด อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ท.ฉ.ช.๒ (ตามแบบ
โรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต้ช่ือโรงเรียน ด้วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อด้านซ้าย
เหนือกระเป๋าประมาณ 1 ซม. ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงามพอเหมาะหรือ
ประมาณ 1 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน ้าเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.  ตรงกลางเหนือ
ช่ือและนามสกุล ระดับชั นละจุด เมื่อครบ 3 จุดให้เริ่มแถวใหม่ ดังภาพ 

 
 
 
 

(2) กำงเกง  กางเกงผ้าโทเร สีกากี  ขาสั้นเหนือเข่า  พ้นจากลูกสะบ้า
ประมาณ  5 ซม. เมื่อยืนตรงมีจีบข้างละ 2 จีบ ความกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8 ซม. 
ผ่าตรงหน้า ส าหรับติดซิปซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าด้านข้างแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ห้ามมีกระเป๋า
หลัง ด้านหลังต้องตัดให้เป้ากางเกงเพ่ือคาดเข็มขัดได้ ตรงเอวมีหูเข็มขัด กว้าง 1 ซม. 7 หู ไม่ใช้ หูเข็มขัดคู่ 
ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป้อยท์ ผ้าลายสองและผ้ายีนส์ 

(3) เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองหรือสีเงนิ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลดัมปีลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดั 

(4) รองเท้ำ  รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล หุ้มส้นชนิดมีเชือกผูก ไม่มลีวดลาย     
เวลาสวมห้ามเหยียบส้นรองเท้า เชือกรองเท้าให้ผูกตามแบบท่ีโรงเรยีนก าหนด 

(5) ถุงเท้ำ  ถุงเท้าสีน้ าตาล ความยาวไม่เกินครึ่งแข้ง ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วย
ลูกฟูกชนิดหนาหรือถุงเท้าที่มลีวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 

4.2.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
(1) เสื้อ เสื้อผ้าขาวเกลี้ยง ใช้ผ้าหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อช้ันใน ปกคอบัว 

(ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4) หรือปกทหารเรือ (ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.5-ป.6) ติดกระดุมสีขาวกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย  ตัวเสื้อเลยเอวพองาม โดยชายเสื้อห่างจาก
ข้อมือเหยียดตรง 10 ซม. ด้านขวาตอนล่างติดกระเป๋า 1 ใบ อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน 
ท.ฉช.๒ (ตามแบบโรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต้ชื่อโรงเรียน ด้วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่
อกเสื้อด้านซ้าย ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงามพอเหมาะหรือ
ประมาณ 1 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน ้าเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลาง
เหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละจุด เมื่อครบ 3 จุดให้เริ่มแถวใหม่ เหมือนเสื อเครื่องแบบนักเรียนชาย 

(2) กระโปรง  กระโปรงผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและหลัง         
มีจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บเกล็ดทับจีบต่ าจากขอบ 6 ซม. ความยาวของกระโปรงคลุม
เข่าประมาณ 5 ซม. ไม่ใช้ผ้าลินิน ผ้าเวสป้อยท์ ผ้าลายสองและผ้าฝ้าย 

(3) รองเท้ำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหัวมน  มีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย 
ส้นสูงไม่เกิน 2 ซม. เวลาสวมห้ามเหยียบส้นรองเท้า 

(4) ถุงเท้ำ  ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบเรียบไม่มลีวดลาย หรือ
เครื่องหมายใดๆ ห้ามใช้ถุงเท้าท าด้วยลูกฟูกชนิดหนาและให้พับถุงเท้าลงเหนือข้อเท้า 

 

      4.3 ระดับมัธยมศึกษำ 
4.3.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชำย 

(1) เสื้อ เสื้อเช้ิตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ตัดตัวตรงไม่รัดรูป ไม่มี 
เกล็ดด้านหลัง ผ่าอกตลอด  มีสาบท่ีอกตลบออกนอก กระดุมสีขาวกลม แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า
อกซ้าย 1 กระเป๋า ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าดิบหรือผ้าลินิน การสวมเสื้อต้องไม่ดึงขอบเสื้อ ออกจากเอวและ
กางเกงมากจนปิดทับมองไม่ เห็น เข็มขัด อกเสื้อด้ านขวาปักอักษรย่อ ช่ือโรงเรียน ท .ฉ.ช.๒                       
(ตามแบบโรงเรียน) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต้ช่ือโรงเรียน ด้วยตัวเลขไทย และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซม. ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด (ความสูงของตัวอักษรขนาดสวยงาม
พอเหมาะหรือประมาณ 1 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน) ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน้ าเงินที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ช้ันละ 1 จุด  

 (2) กำงเกง  กางเกงผ้าโทเร สีน้ าตาล ขาสั้นเหนือเข่า พ้นจากลูกสะบ้า
ประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรงมีจีบข้างละ 2 จีบ ความกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่              
8 ซม. ผ่าตรงหน้า ส าหรับติดซิปซ่อนไว้ข้างในมีกระเป๋าด้านข้างแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ห้ามมี
กระเป๋าหลัง ด้านหลังต้องตัดให้เป้ากางเกงเพื่อคาดเข็มขัดได้ ตรงเอวหูเข็มขัด กว้าง 1 ซม. 7 หู ไม่ใช้หู
เข็มขัดคู่ ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป้อยท์ ผ้าลายสองและผ้ายีนส์ 
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(3) เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองหรือสีเงนิ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลดัมปีลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดั 

(4) รองเท้ำ รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล หุ้มส้นชนิดมเีชือกผูก ไมม่ีลวดลาย                 
เวลาสวมห้ามเหยียบส้นรองเท้า ตอ้งผูกเชือกรองเท้าตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

(5) ถุงเท้ำ  ถุงเท้าสีน้ าตาล ไม่มลีวดลาย ความยาวไม่เกินครึ่งแข้ง ห้ามใช้ถุง
เท้าที่ท าด้วยลูกฟูกชนิดหนาหรือถงุเท้าที่มีลวดลายหรือเครื่องหมายใดๆ 

4.3.2 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  
 (1) เสื้อ เสื้อขาวเกลี้ยง ใช้ผ้าหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อช้ันใน ปกทหารเรือ            

ติดกระดุมสีขาวกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตัวเสื้อเลยเอวพองาม  
โดยชายเสื้อห่างจากข้อมือเหยียดตรง 10 ซม. ด้านขวาตอนล่างติดกระเป๋า 1 ใบ อกเสื้อด้านขวา              
ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ท.ฉ.ช.๒ (ตามแบบโรงเรียน ) ปักเลขประจ าตัวนักเรียน ใต้ ช่ือโรงเรียน               
ด้วยตัวเลขไทย  และปักช่ือ-สกุลที่อกเสื้อด้านซ้ายตามขนาดโรงเรียนก าหนดด้วยไหมสีน้ าเงิน                  
ปักจุดวงกลมด้วยไหมสีน้ าเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล                     
ระดับชั้นละดวง ผูกโบว์หรือคอซองสีน้ าเงินที่ใต้กระดุมเม็ดแรกด้านบนสุด   

(2) กระโปรง  กระโปรงผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มลีวดลาย ด้านหน้าและหลังมี
จีบข้างละ 2 จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บเกล็ดทับจีบต่ าจากขอบ 6 ซม. ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า
ประมาณ 5 ซม. ไม่ใช้ผ้าลินิน ผ้าเวสป้อยท์ ผ้าลายสองหรือผ้าฝ้าย 

(3) รองเท้ำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหัวมน  มีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย 
ส้นสูงไม่เกิน 2 ซม. เวลาสวมห้ามเหยียบส้นรองเท้า 

(4) ถุงเท้ำ  ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบเรียบไม่มลีวดลาย หรือเครื่องหมายใดๆ 
ห้ามใช้ถุงเท้าท าด้วยลูกฟูกชนิดหนาและให้พับถุงเท้าลงเหนือข้อเท้า 

 

4.4 ชุดพลศึกษำ 
4.4.1 ระดับปฐมวัย นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จะต้องมีชุดฝึกพลศึกษาและ

แต่งในวันที่มีการเรียน พลศึกษา โดยสวมเสื้อยืดคอปกตามแบบที่ก าหนด มีตราโรงเรียน ปักช่ือ-สกุล 
ด้วยไหมสีขาว เหนือกระเป๋าด้านซ้าย สวมกางเกงวอร์มขาสั้นสีกรมท่าตามแบบของโรงเรียน รองเท้า
ผ้าใบสีขาว มีเชือกส าหรับผูกรัดและเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

4.4.2 ระดับประถม  นักเรียนระดับประถมจะต้องมี ชุดฝึกพลศึกษาและ                  
แต่งในวันที่มีการเรียนพลศึกษา โดยสวมเสื้อโปโล (ผ้าโทเร) ตามแบบที่ก าหนด มีตราโรงเรียน                
ปักช่ือ-สกุล ด้วยไหมสีขาว ด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ปักจุดวงกลมด้วยไหมตามสีขาวตามแบบที่โรงเรียน
ก้าหนด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละดวง สวมกางเกงวอร์ม  
ขายาวสีกรมท่าตามแบบของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาวส าหรับนักเรียนหญิงและรองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล
ส าหรับนักเรียนชาย มีเชือกส าหรับผูกรัดและเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

4.4.3 ระดับมัธยม นักเรียนระดับมัธยมจะต้องมีชุดฝึกพลศึกษาและแต่งในวันที่มี
การเรียนพลศึกษา โดยสวมเสื้อโปโล (ผ้าโทเร) ตามแบบท่ีก าหนด มีตราโรงเรียน ปักช่ือ-สกุล ด้วยไหมสี
ขาว ด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ปักจุดวงกลมด้วยไหมตามสีขาวตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.3 ซม. ตรงกลางเหนือช่ือและนามสกุล ระดับชั นละดวง สวมกางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า 
รองเท้าผ้าใบสีขาวส าหรับนักเรียนหญิงและรองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลส าหรับนักเรียนชาย มีเชือกส าหรับผูก
รัดและเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

4.5 ชุดลูกเสือ 
  4.5.1 นักเรียนชำย ป.1- ป.3 ใช้เครื่องแบบลูกเสือส ารอง ประกอบด้วย 

(1) เครื่องแบบนักเรียนปกติ 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม. ติดป้ายช่ือ
โรงเรียนเหนือช่ือย่อโรงเรียนหน้าอกขวาติดรูปธงชาติ  และติดเครื่องหมายหน้าเสือ หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
เหนือช่ือนักเรียน  

(2) หมวกทรงกลมมีกะบังหน้า ท าด้วยผ้าสีกรมท่าขลิบเหลือง ตรงหน้า
หมวก ติดรูปหน้าเสือและมีอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง 

(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีฟ้าขลิบเหลือง ติดเครื่องหมายจงัหวัด  
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  4.5.2 นักเรียนชำย ป.4-ป.6 ใช้เครื่องแบบลูกเสือสามญั ประกอบด้วย 
     (1) ชุดลูกเสือ เสื้อ-กางเกง สีกากี 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม.            

ติดป้ายช่ือโรงเรียน  ปักช่ือด้วยไหมสีน้ าเงินใส่ผ้าสีขาวน ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข้างขวา เหนือป้ายช่ือ
ติดธงชาติ  บริเวณสาบกระเป๋าด้านซ้ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋าด้านซ้ายติดป้ายคติพจน ์

(2) หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวา ประดับด้วยดอกจันช้ันเดียว 
(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสกีากียาว 

  4.5.3 นักเรียนชำย ม.1-ม.3 ใช้เครื่องแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 
    (1) ชุดลูกเสือ เสื้อ-กางเกง สีกากี 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม. ติด

ป้ายช่ือโรงเรียน  ปักช่ือด้วยไหมสีเหลืองลงบนผ้าสีเลือดหมู น ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข้างขวา เหนือ
ป้ายช่ือติดธงชาติ  บริเวณสาปกระเป๋าด้านซ้ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและเหนือกระเป๋าด้านซ้ายติด
ป้ายคติพจน ์มีอินทธนูสีเลือดหมู ด้านบนมีตัวอักษรย่อ “ลญ” กางเกงขาสั้นสีกากี มีจีบข้างละ 2 จีบ  
หูเข็มขัด 7 หู ความยาวเหนือเข่า 1-2 นิ้ว 

(2) ใช้หมวกใบเล่สีเลือดหมูและหน้าเสือตดิข้างหมวกเหนือคิ้วซ้าย 
(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด  และใช้

วอคเกิ้ลหน้าเสือ 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 43 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 44 

 

(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสีทอง ลายนูนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสกีากีชนิดยาวไมม่ีลวดลาย พู่สีเลือดหมู

สวมที่ใต้เข่าท้ังสองข้าง หันพู่ออกด้านข้างล าตัว 
4.6 ชุดเนตรนำรี 

  4.6.1 นักเรียนหญิง ป.1-ป.3 ใช้เครื่องแบบเนตรนารีส ารอง ประกอบด้วย 
(1) เครื่องแบบนักเรียนปกติ 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม. ติดป้ายช่ือ

โรงเรียน เหนือช่ือย่อโรงเรียนหน้าอกขวาติดรูปธงชาติ  หน้าอกเสื้อด้านซ้ายติดเหนื อช่ือนักเรียน                
ติดเครื่องหมาย “นน.” 

(2) หมวกทรงกลมมีกะบังหน้า ท าด้วยผ้าสีกรมท่าขลิบแดง ตรงหน้าหมวกติด
เครื่องหมาย นน.  

(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีกรมน้ าเงินขลิบเหลือง ติดเครื่องหมาย
จังหวัด  
  4.6.2 นักเรียนหญิง ป.4-ป.6 ใช้เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด้วย 

(1) ชุดเนตรนารี เสื้อ-กระโปรง สีเขียว 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม. 
ติดป้ายชื่อโรงเรียนติดป้ายชื่อโรงเรียน  ปักช่ือด้วยไหมสีน้ าเงินใส่ผ้าสีขาวน ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข้าง
ขวา เหนือป้ายชื่อติดธงชาติ  บริเวณสาบกระเป๋าด้านซ้ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋า
ด้านซ้ายติดป้ายคติพจน์   

(2) หมวกผ้าสีเขียว ประดับด้วยเขม็ นน. 
(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 
(4) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะรปู นน. 
(5) รองเท้าหนังสีน้ าด าหัวมน ถุงเท้าสั้นสีขาว 

  4.6.3 นักเรียนหญิง ม.1-ม.3 ใช้เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่ประกอบด้วย 
(1) ชุดเนตรนารี เสื้อ-กระโปรง สีเขียว 1 ชุด ใต้สาบเสื้อแขนข้างขวา 1 ซม.   

ติดป้ายชื่อโรงเรียน ปักช่ือด้วยไหมสีเหลืองลงบนผ้าสีเลือดหมู น ามาเย็บติดเหนือกระเป๋าข้างขวาเหนือ
ป้ายช่ือติดธงชาติ  บริเวณสาปกระเป๋าด้านซ้ายติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และเหนือกระเป๋าด้านซ้ายติด
ป้ายคติพจน์  มีอินทรธนูสีเลือดหมูด้านบนมีตัวอักษรย่อ “นน” กระโปรงสั้นความยาวคลุมเข่า มีจีบ
ด้านหน้า 2 จีบ ด้านหลัง 2 จีบ  

(2) หมวกผ้าสีเขียว ประดับด้วยเข็ม นน. 
(3) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีไพร ตดิเครื่องหมายจังหวัด 

      (4) เข็มขัดหนังสดี า หัวโลหะรูป นน. 
  (5) รองเท้าหนังสีด าหัวมน ชนิดมสีายรดั ถุงเท้าสั้นสีขาวไมม่ีลวดลาย     
 

 

 4.7 ชุดกีฬำส ี
       นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะต้องมีเสื้อสีคนละ 1 ตัว 
แบบและสีตามทีโ่รงเรยีนก าหนดแต่ละปี โดยใช้กับกางเกงวอร์มที่ใช้เรียนพลศึกษา ใช้ส าหรับกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรยีนก าหนด ซึง่ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียน
ทราบภายหลัง 
 

 4.8 เคร่ืองประดับ 
                 ห้ามนักเรียนใส่เครือ่งประดับทุกชนิดมาโรงเรยีน หากต้องคล้องพระให้ใช้สร้อยเงินหรอื 
สแตนเลส ขนาดเล็กลายสุภาพใส่ในเสื้ออย่างมิดชิด 
 

4.9  ทรงผม 
4.9.1 ระดับปฐมวัย  

(1) นักเรียนชำย ทรงผมเป็นแบบทรงนักเรียนหรือแบบทรงสูง ด้านข้างเกรียนติด 
หนังศีรษะ  ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร หรือไว้ผมรองทรงได้ กรณีไว้รองทรงนักเรียนต้องไม่มีเหา 

(2) นักเรียนหญิง สามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ กรณีไว้ผมสั้น ให้ความยาวผมไม่ 
เกินริมฝีปากท้ัง  2 ข้าง กรณีไว้ผมยาว ต้องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่าที่ปลายเปีย
เท่านั้น ห้ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย้อมผมให้สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว้ผมยาว     
ต้องไม่มีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได้  

4.9.2 ระดับประถมศึกษำ  
(1) นักเรียนชำย  ทรงผมเป็นแบบทรงนักเรียนหรือแบบทรงสูง ด้านข้างเกรียนติด 

หนังศีรษะ  ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่อนุญาตให้ตัดผมรองหวีหรือทรงอเมริกัน รวมถึงโกน
ศีรษะ โดยไม่มีเหตุอันควร ห้ามใส่น้ ามัน ครีม เยล ห้ามท าสีผมให้ผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด  

(2) นักเรียนหญิง  สามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ กรณีไว้ผมสั้น ให้ความยาวผมไม่ 
เกินริมฝีปากทั้ง 2 ข้าง กรณีไว้ผมยาว ต้องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่าที่ปลายเปีย
เท่านั้น ห้ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย้อมผมให้สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว้ผมยาวต้องไม่
มีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได้ 

4.9.3 ระดับมัธยมศึกษำ  
(1) นักเรียนชำย   ทรงผมเป็นแบบทรงสูง   ด้านข้างเกรียนติดหนังศีรษะ   

ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่อนุญาตให้ตัดผมรองหวีหรือทรงอเมริกัน รวมถึงโกนศีรษะ โดยไม่มี
เหตุอันควร ห้ามใส่น้ ามัน ครีม เยล ห้ามท าสีผมให้ผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด 

(2) นักเรียนหญิง  สามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ กรณีไว้ผมสั้น ให้ความยาวผม 
ไม่เกินริมฝีปากท้ัง  2 ข้าง กรณีไว้ผมยาว ต้องถักเปีย 2 เปีย ผูกโบว์สีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า    ที่ปลาย
เปียเท่านั้น ห้ามดัด ซอย สไลด์ โกรก ย้อมผมให้สีผิดไปจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีไว้ผมยาว
ต้องไม่มีเหาทางโรงเรียนจึงอนุญาตได้ 
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ข้อ 5 การมาโรงเรียน การประกอบพิธีหน้าเสาธง และการกลบับ้าน ให้ปฏิบัติดังนี ้
5.1 นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรยีน, พลศึกษา, ลูกเสือ, เนตรนารีให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของโรงเรียน 
5.2 นักเรียนจะต้องมาให้ทันก่อนสัญญาณที่ให้นักเรียนเข้าแถว (08.00น.)  ถ้ามาไม่ทัน

ให้ถือว่าสายและต้องรายงานตัวต่อครูเวรประจ าวันและได้รับการลงโทษตามมาตรการของโรงเรียน
ก าหนด 

5.3 ก่อนเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนต้องมาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือเวรประจ าวันตามที่โรงเรียนก าหนด   

5.4 นักเรียนจะต้องร่วมกิจกรรมการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับการ
อบรมจากครูเวร และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ก าหนดเป็นประจ าทุกวัน 

5.5 นักเรียนที่มาสายครูเวรประจ าวันจะจดช่ือนักเรียนไว้และให้นักเรียนเข้าแถวแยก
ต่างหาก เพื่อท ากิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ฯลฯ ภายหลัง และต้องมีการให้ท ากิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.6 นักเรียนทุกคนจะต้องเดินเข้า-ออกโรงเรียนทางประตูด้านหน้า โดยเข้าแถวเมื่อถึง
ประตูให้ท าความเคารพครูที่ท าหน้าท่ีเวรประตู 

5.7 ให้นักเรียนเดินบนทางเท้า อยา่งเป็นระเบยีบ ขณะเปลีย่นคาบเรยีน 
5.8 นักเรียนจะกลับบ้านได้ ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น ยกเว้นมีผู้ปกครองมาขอ

อนุญาต ก่อนกลับบ้านนักเรียนต้องมาเข้าแถวรวมกันบริเวณสนาม เพื่อสวดมนต์ ชักธงชาติ รับการ
อบรมช้ีแจงต่างๆ จากครูเวรประจ าวันทุกครั้ง 

ข้อ 6 การท าความเคารพ 
6.1 เมื่อครูเข้าช้ันเรียน หัวหน้าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนชาย-หญิง ยืนตรง 

นักเรียนชายกล่าว “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงกล่าว “สวัสดีค่ะ” (ถ้าแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
ให้ท าวันทยหัตถ์ด้วย) 

6.2 เมื่อครูออกช้ันเรียน หัวหน้าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนชายหญิง ยืนตรง 
นักเรียนชายกล่าว “ขอบคุณครับ” นักเรียนหญิงกล่าว “ขอบคุณค่ะ” (ถ้าแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตร
นารี ให้ท าวันทยหัตถ์ด้วย) 

6.3 ส าหรับช่ัวโมงภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างชาติอื่นๆ ให้ใช้ถ้อยค าตามที่ครูประจ า
วิชาได้ฝึกไว้ 

6.4 เมื่อพบครูในบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนชาย-หญิง ปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือ ไหว้หรือ
ยืนตรง และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 

6.5 ขณะขึ้นหรือลงบันได ถ้าครูผ่านให้นักเรียนหยุดยืนตรงชิดริมบันได จนกว่าครูจะ
ผ่านเลยไป 

6.6 เมื่อพบนอกบริเวณโรงเรียนใหน้ักเรียนชายและนักเรียนหญิงไหว้ตามเหมาะสมกลา่ว
ค าว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 

6.7 นักเรียนท่ีขับข่ียานพาหนะ ถ้าพบครูสวนทางมาให้แสดงความเคารพ โดยค านับ 
ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง 

6.8 ขณะที่นักเรียนท างานหรือนั่งอยู่ที่ระเบียงอาคาร หากครูเดินผ่านไปให้ท าความ
เคารพโดยยืนตรงหรือไหว้ 

6.9 เมื่อครูเรียกไปพบ หรือติดต่อกับครูที่โต๊ะท างาน นักเรียนท าความเคารพแล้วให้
นักเรียนนั่งคุกเข่า จนกว่าจะเสร็จธุระที่ติดต่อกับครู 

6.10 การท าความเคารพครูเวรหน้าประตู นักเรียนชายและนักเรียนหญิงปฏิบัติ
เหมือนกัน คือ ให้วางสิ่งของแล้วไหว้ ถ้าฝนตกให้ยืนตรงแล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 

ข้อ 7 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและการลาโรงเรยีน 
        เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนตอนเช้าแล้ว จะออกไปนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึง
เวลาที่ก าหนด ยกเว้นแต่มีผู้ปกครองมารับเท่านั้น โดยปฏิบัติดังนี้ 

7.1 นักเรียนขออนุญาตครูประจ าวิชาแล้วจึงขออนุญาตหัวหน้าสายช้ัน/ช่วงช้ัน เพื่อรับ
ใบอนุญาตให้ออกนอกโรงเรียน โรงเรียนจะอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่มีความจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

7.2 การลากิจหรือลาป่วย นักเรียนต้องน าใบลาที่ผู้ปกครองลงช่ือรับรองมายื่นขอ
อนุญาตต่อครูประจ าช้ัน การลากิจ นักเรียนต้องยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนหยุดเรียน อย่างน้อย ๑ วัน ส่วน
การลาป่วย นักเรียนหรือผู้ปกครอง อาจโทรมาลาป่วยในวันที่ลาก็ได้ และเมื่อมาเรียนวันแรก ให้ เขียน
ใบลาส่งให้ครูประจ าช้ันด้วย 

ข้อ 8 การปฏิบัตตินในห้องเรียน และอาคารเรยีน 
8.1 ต้องตั้งใจเรียน รักษากริิยา วาจา มารยาทให้เรียบร้อย 
8.2 รักษาความสะอาดของห้องเรยีนและอาคารเรียน ไม่ขดีเขียนบนโต๊ะเรียนและผนัง

ห้องเรียน 
8.3 รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์การเรยีนต่างๆ หากท าเสียหาย โดยจงใจ หรือด้วยความ

เลินเล่อ ต้องแจ้งครูผูส้อนหรือครหูัวหน้าสายช้ัน/ช่วงช้ันทราบทันที เพื่อพิจารณาการชดใช้ตามสมควร 
8.4 ไม่น าอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรยีน 

ข้อ 9 การรับประทานอาหารกลางวัน 
9.1 นักเรียนทุกคนต้องรับประทานอาหารที่โรงอาหารเท่านั้น ห้ามน าภาชนะใส่อาหาร

ออกนอกบริเวณโรงอาหาร ส าหรับนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยให้ครูประจ าช้ันเป็นผู้ควบคุมดูแล ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้ครูประจ าวิชาสุดท้ายภาคเช้าเป็นผู้ควบคุมดูแล 

9.2 เมื่อรับประทานอาหารเรยีบร้อยแล้ว ให้น าภาชนะเก็บไว้ในที่ท่ีโรงเรียนก าหนด และ
น าวัสดุภาชนะที่ห่อหรือใส่อาหาร เช่น ใบตอง กระดาษ ถุงพลาสติกไปทิ้งในถังขยะไม่ปล่อยให้สกปรก 
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รกรุงรัง 
9.3 การซื้ออาหารและการรับประทานอาหาร ต้องท าด้วยความมีวัฒนธรรมอันดีงาม 

เขาแถวอย่างเป็นระเบียบไม่ยื้อแย่งท าหกเลอะเทอะ มูมมาม ส่งเสียงดัง และไม่เดินรับประทานอาหาร  
 
        ประกาศ ณ วันท่ี   25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
    
           (นายพนมไพร   ค าขจร) 

                ผู้อ านวยการสถานศกึษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแต่งกำยของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ชุดนักเรียน (ปฐมวัย 1-3) 

 

ชุดนักเรียน (ประถม 1-4) 

 

ชุดนักเรียน (มัธยม 1-3) 

 

ชุดลูกเสือส ำรอง(ป.1-3) 

 

ชุดลูกเสือสำมัญ/เนตรนำรี(ป.4-6) 

 

ชุดลูกเสือ/เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่(ม.1-3) 

 

ชุดพลศึกษำ (ปฐมวยั1-3) 

 

ชุดพลศึกษำ (ประถม/มัธยม) 

 

ชุดนักเรียน (ประถม 5-6) 

 ตัวอย่ำงกำรปักชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน และเคร่ืองหมำยฯ 

 

เสื้อนกัเรียนชาย 

 

เสื้อนกัเรียนหญิง 

 

เสื้อพลศึกษา 

 

ชื่อย่อ ร.ร. 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 
เลขประจ าตัว (เลขไทย) 

 

เลขประจ าตัว (เลขไทย 

 

ชื่อย่อ ร.ร. 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 

ชื่อ-สกุลนกัเรียน 

 

ปักจุดสีน้ าเงิน 

 

ปักจุดสีน้ าเงิน 

 

ปักจุดสีขาว 

 

. 

. 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอ านาจความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ นักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548” 
 ข้อ 2 ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา                
พ.ศ. 2543 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นของโร งเรียนหรือ
สถานศึกษาน้ัน 
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความ
มุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอน 
 ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผดิ มี 4 สถาน ดังนี ้

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤต ิ
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย

ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย           
เป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรยีน นักศึกษา 

ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีหรือนักศึกษากระท าความผดิไม่ร้ายแรง 
ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีท าให้เสื่อม
เสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้ รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้ว แตย่ังไม่เข็ดหลาบ 

การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน              
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน 

ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจัดกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
 
 
       อดิศัย  โพธารามิก 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวทำงปฏิบัติ 
เกี่ยวกับกำรควบคุมควำมประพฤติและกำรพิจำรณำลงโทษนักเรียน พ.ศ.2559 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถใช้ชีวิตใน
โรงเรียนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติ 
และการพิจารณาลงโทษนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อที่ 1 แนวทางปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวทางปฏิบัติการควบคุม ความประพฤติและการพิจารณา
การลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2559” ตั้งแต่วันที่ใช้แนวทางปฏิบัตินี้ ยกเลิก ระเบียบ กฎ ข้อบังคับและหลัก
ปฏิบัติอื่นใดของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่ขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี ้
 ข้อที่ 2 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรสีุนทรโวหาร  
(น้อย อาจารยางกูร) 
          “ครู” หมายถึง ครูที่ประจ าท าการสอนอยู่ในโรงเรยีนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุทรโวหาร     
(น้อย อาจารยางกูร) 
 ข้อที่ 3 นักเรียนท่ีประพฤติขัดต่อระเบียบนี้ ถือว่ามคีวามผดิ 
  3.1 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับพ้ืนฐำน 
  3.1.1 ไม่เข้าแถวก่อนเข้าเรียน 
  3.1.2 เข้าห้องเรียนช้าเกิน 15 นาที 
  3.1.3 ส่งเสียงอึกทึก ก่อความร าคาญในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน 
  3.1.4 ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    (ใกล้เคียงกับห้องเรียน) 
  3.1.5 ขาดเรียนระหว่างช่ัวโมง 
  3.1.6 รับประทานอาหาร ขนม ในห้องเรียน 
  3.1.7 เล่นในท่ีโรงเรียนหวงห้าม 
  3.1.8 แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคบัของโรงเรียน 
  3.1.9 ไว้ผมผิดระเบียบตามที่โรงเรียนก าหนด หรือไว้หนวดเครา 
  3.1.10 การใช้เครื่องประดบัท่ีไมม่ีความจ าเป็น 
  3.1.11 การน าโทรศัพท์, ยานพาหนะเข้ามาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  3.1.12 การแต่งกายไม่เหมาะสมเข้ามาในโรงเรยีนในวันหยุดราชการ 
       3.1.13 การใช้วาจาหยาบคาย 

 
   3.1.14 ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มีเหตผุลอันควร 
  3.2 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าความผิด ระดับร้ำยแรง 
   3.2.1 ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตผุลให้โรงเรยีนทราบ 
   3.2.2 ออกนอกบริเวณโรงเรยีนโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 
   3.2.3 หนีโรงเรียน 
   3.2.4 น าหนังสือ หรือสิ่งลามก อนาจารเข้ามาในโรงเรียน 
   3.2.5 การปลอมตนหรือเอกสาร เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น 
   3.2.6 แอบอ้างช่ือโรงเรียน หรือครู จัดทัศนาจร 
   3.2.7 การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 
   3.2.8 สักภาพหรือลวดลายใดๆ บนร่างกาย 
  3.3 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผดิ ระดับร้ำยแรงท่ีสุด 
   3.3.1 เล่นการพนัน ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนันทุกชนิด 
   3.3.2 แสดงกิรยิา วาจา ไม่สุภาพ ขาดความเคารพคร ู
   3.3.3 แสดงกิรยิาก้าวร้าว ยุยง เสยีดสี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อครู  
 ทั้งวาจาและการขดีเขียน 
   3.3.4 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ลักขโมยทรัพยส์ินของโรงเรียน หรือ     
  ของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
   3.3.5 ปาวัตถุระเบิด จดุประทดั หรือวัตถุอ่ืนๆ ท าให้เกิดเสียงดังก่อความ 
  ร าคาญหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น 
   3.3.6 เข้าไปมั่วสุมในท่ีสาธารณะหรือในสถานเริงรมย์ (เว้นแต่มีบ้านพักในนั้น) 
   3.3.7 ก่อการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน 
   3.3.8 สูบบุหรี่ กัญชา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   3.3.9 ประพฤติชั่ว หรือกระท าใดๆ ที่ท าความเสื่อมเสยีชื่อเสียงเกยีรติยศ 
   ให้แก่โรงเรียน 
   3.3.10 การบีบบังคับหรือขู่เขญ็เพือ่นนักเรียนด้วยกันตลอดจนนักเรยีน  
   รุ่นน้องเพื่อประสงค์ทรัพย์ หรือเจตนาอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับการยินยอม 
   3.3.11 ถูกลงโทษฐานประพฤตผิิดกฎหมายบ้านเมือง 
   3.3.12 ชู้สาว, มีเพศสมัพันธ์ ฯลฯ 
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 ข้อที่ 4 เกณฑ์การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าผดิระเบียบ 
  กรณีนักเรียนได้กระท าผดิวินัย ท้ังระดับพื้นฐาน ระดับร้ายแรง หรือระดับร้ายแรง
ที่สุด ทางเรียนฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรยีนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 ตามควรแกก่รณี ประกอบด้วย ว่ากลา่วตักเตอืน การท าทัณฑ์บน การตัดคะแนน
ความประพฤติ และการท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับพฤติกรรม  ทั้งนี้หากกรณีที่นักเรียนมีเจตนาและได้
กระท าผดิในระดับร้ายแรง ซ้ าอีก ทางโรงเรียนอาจพิจารณาลงโทษนักเรียน นอกเหนือจากที่ก าหนดอีก 
เช่น พักการเรียน การย้ายที่เรียน (ท้ังนี้ข้ึนอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียน)  
 ข้อที่ 5 ผู้มีอ านาจพิจารณาการลงโทษ 
  5.1 ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ครปูระจ าวิชา ตลอดจนครูทุกท่านในโรงเรียน 
  5.2 หัวหน้าเวรประจ าวัน หรือหัวหน้าช้ันหรือหัวหน้าระดับ 
  5.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  5.4 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  5.5 ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 
 ข้อที่ 6 การพิจารณาเมื่อนักเรียนกระท าความผิด ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดครั้งแรก แต่ถ้าเป็น
ความผิดร้ายแรงท่ีจงใจกระท าหรอืในกรณีที่มีการกระท าความผดิรา้ยแรงนอกเหนือจากที่กล่าวใน
ประกาศนี้คณะกรรมฝ่ายกิจการนกัเรียนมีอ านาจการพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงท่ีกระท าผดิ 
 ความผิดตั้งแต่ขั้นท าทัณฑบ์น ให้ผา่นมติของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรยีนแล้วน าเสนอ
ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ถ้าผู้ปกครองไม่มาพบตามก าหนด 3 ครั้งแล้ว ให้ฝา่ยกิจการนักเรียนท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ข้อที่ 7 ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 ข้อที่ 8 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 
 

    (นายพนมไพร  ค าขจร) 
                                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                                         โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  
หลักสูตรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  

ส ำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบำล ๒ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) 
 

 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
และก าหนดให้สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิ ดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตัใิน
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน จึงวางข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อก าหนดนี้เรียกวา่ “ข้อก าหนดโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร         
(น้อย อาจารยางกูร) ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551”    
 ข้อ 2 ข้อก าหนดนี้ให้ใช้บังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา  2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบยีบนี้ หรือ
ขัดแย้งกับระเบยีบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ข้อ 5 ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้
 

หมวด 1 
หลักกำรในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

 ข้อ 6 ให้สถานศึกษามีหน้าที่วดัผลการศึกษา ตัดสิน และอนุมัตผิลการเรียนทุกระดับชั้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของเกณฑ์และแนวด าเนินการ
ประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดทีก่ าหนดในหลักสูตร 
 ข้อ 8 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการเรยีนการสอนและวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรยีน 
 ข้อ 9 การวัดและประเมินผลเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ต้อง
ด าเนินการด้วยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวดั ธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู้เรยีน 
 ข้อ 10 จัดให้มีการวดัและประเมินผลผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

10.1 วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10.2 วัดและประเมินความสามารถของผู้เรยีนในการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน               

ในแต่ละระดับ 
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10.3 วัดและประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ 
10.4 วัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

ข้อ 11 การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได ้
ข้อ 12 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ 

 

หมวด 2 
วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน 

ข้อ 13 การวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ ใหถ้ือปฏิบัติดังนี ้
  13.1 ให้มีการวัดและประเมินเป็นรายวิชา โดยแจ้งใหผู้้เรยีนทราบเกีย่วกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลการเรยีนจากอัตราส่วนคะแนนตามรายวิชา           
ต่าง ๆ ซึ่งมีอัตราส่วนดังนี ้

13.1.1 รายวิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ อัตราส่วน
คะแนน 70 : 30 

13.1.2 รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าท่ีพลเมือง อัตราส่วนคะแนน 80 : 20 

ทั้งนี้ ครูผู้สอนแตล่ะรายวิชาก าหนดภาระงานในการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนตามอัตราส่วนคะแนนและสภาพวิชาก่อนท าการสอน 

13.2 ให้มีการวัดและประเมินผลกอ่นเรียนทุกรายวิชาซึ่งครูผูส้อนด าเนินการ  
ประเมินตามสภาพแต่ละรายวิชา 

13.3 การวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

13.4 การวัดและประเมินผลต้องด าเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสิ่งที่
ต้องการวัดตามธรรมชาติของรายวิชา ซึ่งเน้นตามสภาพจริงของผู้เรยีนด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคูไ่ป
ในกิจกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้การวัดและประเมินผลจะต้องเหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน 

13.5  ให้มีการวัดและประเมินผล ระหวา่งปี /ภาคเรียน  โดยก าหนดให้ด าเนินการ 
ดังนี ้

13.5.1 ให้มีการวัดผลระหว่างเรียนเป็นระยะ เพื่อเป็นการวดัศักยภาพของ
ผู้เรยีนจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามรายวิชาที่ก าหนด หากพบว่าผู้เรยีนไมผ่่านเกณฑ์จาก ตัวช้ีวัดใด 
ครูผูส้อนจะต้องท าการซ่อมเสริมให้ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับตัวช้ีวัดข้อใดท่ีมีการเก็บคะแนน
หลังจากซ่อมเสรมิจนผา่นเกณฑ์ ให้ได้คะแนนไมเ่กินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข้อน้ัน 

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

ปลายภาคเรยีนที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน รายภาค โดยจดั
ให้ครอบคลุม ตัวช้ีวัด 

13.6 การตัดสินผลการเรียน  ใหน้ าคะแนนระหว่างภาคเรียน รวมกับคะแนน
ปลายปี /ปลายภาคเรียน  ตามอตัราส่วนท่ีก าหนด 

13.7 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 
ระดับผลการ

เรียนรู ้
ช่วงคะแนนเป็น

ร้อยละ 
ความหมาย สรุปผล 

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

 
  ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขในแต่ละรายวิชา  ดังนี ้
   มส    หมายถึง  ไม่มสีิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายปี / ปลายภาค 
   ร       หมายถึง  ยังตัดสินผลการเรียนไม่ได ้

ข้อ 14 การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
14.1 ให้ครูผูส้อนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
14.2 ให้มีการประเมินผลเป็นระยะ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนในกรณีที่ผูเ้รียนมผีล

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ไม่ผ่านเกณฑต์ามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ให้ครผููส้อน
ด าเนินการปรับปรุง  แก้ไขใหผ้่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

14.3  การสรุปผลการประเมินปลายปี / ปลายภาค ให้ใช้ฐานนิยม (MODE) ของ
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนทั้งสองภาคเรียน 

14.4  น าผลสรุปจากการประเมินการอา่น  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ของผู้เรยีน
รายบุคคลแสดงผลการประเมินดังนี้ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ สรุปผล 
3 ดีเยี่ยม มีความสามารถอ่าน คดิวิเคราะห์ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มี

ประสิทธิภาพ น าความรูไ้ปใช้งาน เขียนสื่อความ สังเคราะห์
หรือประเมินค่าได้อย่างสร้างสรรค ์

ผ่าน 

2 ด ี มีความสามารถอ่าน คดิวิเคราะห์ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ประสิทธิภาพ น าความรูไ้ปใช้งาน หรืออธิบายความหมาย 
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

ผ่าน 

1 ผ่านเกณฑ ์ มีความสามารถ อ่าน คิดวเิคราะห ์ได้พอสมควรและสื่อ
ความไดร้ะดับความจ า 

ผ่าน 

 

ข้อ 15 การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
15.1 ให้ครูผูส้อนมีการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีส่ถานศึกษา

ก าหนด  โดยวิธีการประเมินผลใหส้ังเกตพัฒนาการในแตล่ะพฤติกรรมตั้งแตต่้นจนสิ้นสุด ระดับประถม
พิจารณาเป็นรายปี  ระดับมัธยมพจิารณาเป็นรายภาค  โดยใช้ตัวเลขแทนระดับคณุภาพ  ดังนี ้
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ สรุปผล 

3 ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระหว่างร้อยละ 80-100 เป็นสมาชิกท่ีกลุ่มเพื่อนยอมรับ มี
คุณภาพชีวิตดีและไดร้ับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างด ี

ผ่าน 

2 ด ี มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระหว่างร้อยละ 60-79 และเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพื่อนยอมรับ 
และมีคณุภาพชีวิตด ี

ผ่าน 

1 ผ่านเกณฑ ์ มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ต่ า
กว่าร้อยละ 60 และมีความประพฤติ 
บางประการต้องปรับปรุง 

ผ่าน 

 

15.2 ในกรณีที่นักเรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อไมผ่่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดให้ครูผูส้อนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 

15.3 การสรุปผลการประเมิน ใช้ฐานนิยม (MODE) ของผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งสองภาคเรยีนส าหรับประถม ส่วนมัธยมใช้เพียงภาคเรยีนเดียว 

ข้อ 16 การวัดและประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ถือปฏบิัติดังนี ้
16.1   ให้ผู้รับผดิชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลเป็น                  

รายกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  โดยก าหนดผลประเมนิเป็น 2 เกณฑ์  คือ   ผู้เรียน                

ต้องมีเกณฑเ์วลาและการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์กิจกรรม
แบ่งเป็น 3  ระดบัคุณภาพ  ดังนี ้

 

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

ระดับ คะแนน ค่าเฉลีย่ คุณภาพ ผลการประเมิน 

มากกว่าร้อยละ 80 
3 2.3-3 ดีเยี่ยม ผ่าน 
2 1.1-2.2 ดี ผ่าน 

น้อยกว่าร้อยละ 80 1 1 ต้องปรับปรุง ไม่ผา่น 
16.2 ให้ครูประจ าช้ันของแต่ละระดับเปน็ผู้สรุปผลการประเมินการผ่านระดับ 

หมวด  3 
กำรตัดสินผลกำรเรียน 

ข้อ 17 การวัดและประเมินผลการผา่นระดับที่ศึกษาและการจบหลักสตูรของสถานศึกษาใน
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้เรียนต้องผ่านการศึกษาแตล่ะชั้นปี
และระดับตามเกณฑด์ังนี้ 

17.1 ผู้เรยีนต้องมีเวลาเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
17.2 ผู้เรยีนต้องผ่านการประเมินทั้ง 8 กลุ่มสาระตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 
17.3 ผู้เรยีนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
17.4 ผู้เรยีนต้องผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
17.5 ผู้เรยีนต้องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 
ข้อ 18 การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้

18.1 ผู้เรยีนที่มีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ  80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น                
จะไมไ่ดร้ับอนุญาตให้เข้าประเมินปลายภาคเรยีน/ปลายปี  และให้ผลการ
เรียน  “มส” 

18.2 การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้  8  กลุ่ม  ประเมินให้ระดับผล
การเรยีนเป็นรายวิชา  (รายภาค / รายป)ี 

18.3 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ประเมินใหร้ะดับคณุภาพ  
“ดีเยี่ยม”  “ดี” ถือว่า “ผ่าน”  ไม่ผ่านเกณฑ์ให้  “มผ” 

18.4 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ประเมินให้ระดับคณุภาพ              
“ดีเยี่ยม”  “ดี”  ถือว่า  “ผ่าน”    ไม่ผ่านเกณฑ์ให้  “มผ” 



       คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 60 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2560   หน้า 59 

 

18.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประเมินให้ระดับคณุภาพ  “ดีเยีย่ม”  
“ด”ี  ถือว่า  “ผ่าน”  ไม่ผา่นเกณฑ์ให้  “มผ” 

ข้อ 19   การเปลี่ยนระดับผลการเรียน 
19.1  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” แยกเป็น 2 กรณี 

19.1.1 กรณไีดผ้ลการเรยีน  “มส”  เพราะมีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด  แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ให้
สถานศึกษาจัดใหผู้้เรียนเรียนเพิ่มเติม  หรือมอบหมายงานให้
ศึกษาด้วยตนเอง แล้วด าเนินการสอบไดไ้มเ่กิน  2  ครั้ง และให้
ระดับผลการเรียน  “1” 

19.1.2 กรณไีดผ้ลการเรยีน  “มส”  เพราะมีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ 60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ า              
ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้อยู่ท่ีดลุยพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา ว่าให้เรียนซ้ าหรือเปลีย่นรายวิชาเรียนใหม่และ
หมายเหตุหลักฐานด้วยว่าเรียนแทนวิชาใด  ให้ได้ระดบัผลการ
เรียนตั้งแต่  1-4 

19.2 การเปลี่ยนผลการเรยีน “0” ให้ครูผู้สอนจดัสอนซ่อมเสริมและด าเนินการ
แก้ไขไดไ้มเ่กิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใหไ้ดร้ะดบัผลการ
เรียน “1” เมื่อซ่อมเสรมิแล้วยังได ้0 อีก ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรยีนซ้ า 
ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ทีดุ่ลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาว่าให้เรียนซ้ า
หรือเปลีย่นรายวิชาเรียนใหม ่

19.3 การเปลี่ยนผลการเรยีน “ร” เมื่อไดร้ับผลการซ่อมเสริมส่วนท่ีบกพร่องแล้ว 
ให้ได้ระดับผลการเรยีนตั้งแต่ 1-4   

19.4 การเปลี่ยนผลการเรยีน “มผ” ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและด าเนินการแก้ไขได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและให้ผลการประเมิน “ด”ี 

หมวด  4 
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

ข้อ 20 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยการน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผล
การเรยีนของหลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่การพิจารณาการเทียบโอนสถานศึกษา
สามารถด าเนินการได้ดังนี ้

20.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้   
ความสามารถของผู้เรียนในด้านตา่ง ๆ  

20.2 พิจารณาจากความรู้และประสบการณต์รงจากการปฏิบัตจิริง การทดสอบ  
การสัมภาษณ์ ฯลฯ 

20.3 พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัตไิดจ้ริง 
20.4 การเทียบโอนผลการเรียนให้น ารายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรยีนได้ และพิจารณาใหร้ะดับผลการเรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่ รับเทยีบโอน 

    หมวด  5 
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

ข้อ 21 ใหส้ถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี ้
  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 

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

เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาก าหนด/กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด 
21.1 ใบรับรองผลการศึกษา  (ปถ.01) 
21.2 แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ปถ.02) 
21.3 แบบบัญชีเรียกช่ือนักเรียน (ปถ.03) 
21.4 แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.04) 
21.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) 
21.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.06) 
21.7 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.07) 
21.8 แบบระเบียนสะสม (ปถ.08) 
21.9 แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (ปถ.09) 

ข้อ 22 ในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ ให้ใช้ควบคู่กับค าอธิบายระเบียบ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ว่าด้วยการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
    
                    (นายพนมไพร   ค าขจร) 
                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                                           โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
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ตอนที่ 3 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2560 (เวลาเรยีน 13 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

9 พ.ค. 60 
 

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน (09.00) 
 

15 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 

11 พ.ค. 60 Big cleaning day (08.30 น.)
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มาพ่นยา
ไล่ยุงลาย เวลา 13.00-15.00 น. 
(ให้คุณครูเปิดห้อง) 

17 พ.ค. 60 ประชุมหัวหนา้งาน 

12 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
เวลา 13.00 น. 

23 พ.ค. 59 เร่ิมโครงการส่งเสริมความสามารถ
และทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน                
เวลา 09.00-12.00 น. 

31 พ.ค. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ
บุคลากร ประจ าเดือน พ.ค. 2560 

 

 
เดือนมิถุนำยน 2560 (เวลาเรียน 22 วัน) 
 

วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 
 2 มิ.ย. 60 เร่ิมโครงการเข้าวัดวันพระ 12 มิ.ย. 60 เร่ิมโครงการส่งเสริมศักยภาพ  

ทางด้านกีฬา                                           
6 มิ.ย. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้  

ช่วงชั้น (เดือน มิ.ย.60) 
26 มิ.ย. 60 โครงการเนื่องใน “วันสุนทรภู่ /               

วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  
8 มิ.ย. 60 โครงการไหว้ครู ประจ าป ี2560 30 มิ.ย. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ

บุคลากร ประจ าเดือน มิ.ย. 2560/
กิจกรรมเน่ืองในวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ (1 ก.ค. 60) 

 

     เดือนกรกฎำคม 2560 (เวลาเรียน 18 วัน) 

    

    
  เดือนสิงหำคม 2560 (เวลาเรียน 22 วัน) 

วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 
8 ส.ค. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้ 

ช่วงชั้น (เดือน ส.ค.60) 
18 ส.ค. 60 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

11 ส.ค. 60 จัดงานโครงการวันแม่แห่งชาติ  
(12 ส.ค. 60) 

21 ส.ค. 60 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม            
เด็กปฐมวัย 

14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  

23-25 ส.ค. 60 โครงการกีฬาสีภายใน 

16 ส.ค. 60 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 31 ก.ค. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ
บุคลากร ประจ าเดือน ส.ค. 2560 

 
 

  เดือนกันยำยน 2560 (เวลาเรียน 21 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

1 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา  
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60 

11-15 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบพร้อมเฉลยที่ฝ่ายวิชาการ 

4-8 ก.ย. 60 กิจกรรมเน่ืองใน “สัปดาห์หอ้งสมุด  29 ก.ย. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ
บุคลากร ประจ าเดือน ก.ย. 2560 

5 ก.ย. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้ 
ช่วงชั้น (เดือน ก.ย.60) 

  

  
 

วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 
1 ก.ค. 60 กิจกรรมเน่ืองใน “วันสถาปนา

ลูกเสือแห่งชาติ”  
17-18 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560   

3 ก.ค. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้ 
ช่วงชั้น (เดือน ก.ค.60) 

20-21 ก.ค. 60 งานวิชาการระดับภาค ณ ทน.ระยอง 

5 ก.ค. 60 โครงการท าบุญวันพระยาศรีสุนทร-
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  

24-26 ก.ค. 60 โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคม 

7 ก.ค. 60 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยในท้องถิ่น                
(แห่เทียนพรรษา) 

27 ก.ค. 60 ประชุมครูและบุคลากร ประจ าเดือน 
ก.ค. 2560/ ส่งรายงาน, ปถ. / 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
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เดือนตุลำคม 2560 (เวลาเรียน 9 วัน เทอม1=7 วัน เทอม2=2 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

4-6 ต.ค. 60 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 
1/2560 

23 ต.ค. 60 หยุดวันปยิมหาราช 

10 ต.ค. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้ 
ช่วงชั้น (เดือน ต.ค. 60) 

30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 

11-29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 31 ต.ค. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ
บุคลากร ประจ าเดือน ต.ค. 2560 

 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2560 (เวลาเรยีน 22 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

1 พ.ย. 60 เร่ิมโครงการนันทนาการหรรษา 
(ปฐมวัย) 

7 พ.ย. 60 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้         
ช่วงชั้น (เดือน พ.ย. 59) 

3 พ.ย. 60 งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 
(ขึ้น 12 ค่ า เดือน 12) 

17 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 

6 พ.ย. 60 เร่ิมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  30 พ.ย. 60 ส่งรายงาน, ปถ. /ประชุมครูและ
บุคลากร ประจ าเดือน พ.ย. 2559 

 

เดือนธันวำคม 2560 (เวลาเรียน 19 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

4 ธ.ค. 60 พิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.9 /
ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้   
ช่วงชั้น (เดือน ธ.ค. 60) 

22 ธ.ค. 60 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

5 ธ.ค. 60 หยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  
ร.9 

29 ธ.ค. 60 ส่งปถ./ประชุมครูและบุคลากร 
ประจ าเดือน ธ.ค. 2560 

11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ   
 

เดือนมกรำคม 2561 (เวลาเรียน 21 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

2 ม.ค. 61 หยุดชดเชยวันสิ้นป ี 16 ม.ค. 61 ร่วมกิจกรรมวันคร ู
5 ม.ค. 61 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 24 ม.ค. 61 โครงการประกวดมารยาท 
9 ม.ค. 61 ประชุมครู/หัวหน้างาน/หัวหนา้ช่วง

ชั้น  (เดือน ม.ค.61) 
31 ม.ค. 61 ส่งปถ./ประชุมครูและบุคลากร 

ประจ าเดือน ม.ค. 2560 
12 ม.ค. 61 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ   
 
 

 เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (เวลาเรยีน 20 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

5-20 ก.พ. 61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาลกูเสือ-
เนตรนาร ี

21-23 ก.พ. 61 โครงการเข้าค่ายอบรมพฒันาจิต 

6  ก.พ. 61 ประชุมคร/ูหัวหน้างาน/หัวหน้าช่วงชัน้  
(เดือน ก.พ. 61) 

26 ก.พ. 61 โครงการเลอืกตั้งสภานกัเรียน 

รอก าหนดของ 
กรมฯ 

ประเมนิสมรรถนะผูเ้รียน ป.3, ป.6,  
ม.3  

28 ก.พ. 61 ส่งปถ./ประชมุครแูละบุคลากร 
ประจ าเดอืน ก.พ. 2561 

รอก าหนดของ 
สทศ. 

ประเมนิคุณภาพการศกึษา สทศ.  
O-NET ป.6,ม.3 

  

 

  เดือนมีนำคม 2561 (เวลาเรียน 13 วัน) 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

6 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิชาการ/ประชุมหวัหน้างาน 

27 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 
2/2560 

7-9 มี.ค. 61 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 
2/2560 ป.6/ม.3 

28 มี.ค. 61 โครงการวันอ าลาสถานศึกษา 

13-15 มี.ค. 
61 

สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 
2/2560 ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 

31 มี.ค. 61 ส่งปถ./ประชุมครูและบุคลากร 
ประจ าเดือน มี.ค. 2561 

20 มี.ค. 61 สิ้นสุดวันนับเวลาเรียน   
 
 

  เดือนเมษำยน 2561 
วันท่ี รายการ/กิจกรรม วันท่ี รายการ/กิจกรรม 

1เม.ย-15 
พ.ค. 61 

ปิดเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2560   

 
  หมำยเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตอนที่ 4 
 

ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   รำงวัล / ผลงำนที่ภำคภูมิใจ ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
1 21 – 23 

กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งชาย 
ระดับ ม.1-3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น                         
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
 

ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 

2 21 – 23
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันคัดลายมอื  ระดับ ป. 4-6
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรม               
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวนัออก                
วังน้ าเย็นวิชาการ  ประจ าปกีารศึกษา 2559  
(ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้วจัด) 

เหรียญทอง              
รองชนะเลิศ 

 

ด.ญ.นรินทร  ใยยั่งยืน 

3 21 – 23
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง                     
ระดับ ป. 4-6 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น                          
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง              
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

ด.ญ.สุพัตรา  เอี่ยมสะอาด 
ด.ญ.ศศิธร  สุขสงวน 
ด.ญ.ณัฐกานต์  วัดหินกอง 

4 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งชาย 
ระดับ ป.1-3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น                        
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

ด.ช.ธนาทร  ราชพิทกัษ ์

5 21 – 23
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันคัดลายมอื  ระดับ ป.1-3
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาคตะวันออก                   
วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
(ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้วจัด) 

เหรียญทอง               
 

ด.ญ.นกัลยา แป้นสุวรรณ ์

6 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี                    
ระดับ ป. 4-6 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น                         
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง               

 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 
ด.ญ.พัชราภรณ์ อุดมศิลป์ 
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ที ่ วัน เดือน 
ปี 

ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 

7 21 – 23
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันกลา่วสุนทรพจนภ์าษาไทย  
ระดับ ป. 4-6 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ   
ประจ าปกีารศึกษา 2559 (ณ เทศบาล           
เมืองวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง               
 

ด.ญ.ลักษมี  มูลเมือง 
 

8 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี             
ระดับ ม. 1-3 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ  
ประจ าปกีารศึกษา 2559 (ณ เทศบาล                   
เมืองวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง               
 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 
ด.ญ.พัชราภรณ์ อุดมศิลป์ 

9 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การประกวดแข่งขันคัดลายมอื  ระดับ                 
ม.๑-๓ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง               

 

ด.ช.จักรพงษ์  ประภาแก้ว 

10 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การแข่งขันทักษะคอมพวิเตอร์  ระดับ                 
ป.4-6  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค
ตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ  ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญทอง               

 

ด.ช.อนุภัทร  หาญป้อ 

11 21 – 23 
กรกฎาคม 
2559 

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจนี  
ระดับ ป.4-6  โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก วังน้ าเย็นวิชาการ   
ประจ าปกีารศึกษา 2559 (ณ เทศบาล              
เมืองวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแกว้จัด) 

เหรียญ
ทองแดง              

 

ด.ญ.อาทิตยา ทิมผลประเสริฐ 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
12 วันที่ 6 

กันยายน 
2559 

การแข่งขันสะกดค า  ชั้น ป.4-6                 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม 
ประจ าปกีารศึกษา  2559 (ณ โรงเรียน   
เซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ  
 

ด.ญ.นฤสรณ์  เขียวสวัสดิ ์

13 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันคัดลายมอื  ชั้น ป.1-3                 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม
ประจ าปกีารศึกษา  2559 (ณ โรงเรียน  
เซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

ด.ญ.กัลยา  แป้นสุวรรณ 

14 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันคณิตกับศิลป์  ชั้น ม.1-3 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” 
ประจ าปกีารศึกษา  2559  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์                         
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ  
 

ด.ช.จักรพันธ์  แกว้พิกุล 
ด.ช.เทพปิยะ  ปญัญาเผือ 

15 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ชั้น ป.1-3   
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี                 
ธ ครองธรรม ” ประจ าปกีารศึกษา2559    
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ  
 

ด.ญ.กัลยารัตน์  หอมชะเอม 

16 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ชั้น ป.4-6           
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” 
ประจ าปกีารศึกษา  2559  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ  
รองชนะเลิศ           
อันดับ 1 
 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 
ด.ญ.พัชราภรณ์  อุดมศิลป ์

17 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต็โดย 
Google   ชั้น ป.4-6 การแข่งขันทกัษะ
วิชาการฯ ในงาน “วิชาการเซนหลุยส์น้อมใจ 
เทิดไท้ 70 ปี  ธ ครองธรรม” ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

รองชนะเลิศ              
อันดับ 1 

 

ด.ช.ภูตะวัน  กันเท่ียง 

ด.ช.อนุภัทร  หาญป้อ 
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
18 วันที่ 6 

กันยายน 
2559 

การแข่งขันตอบปญัหา พระราชประวัติ และ
หนังสือพระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   ชั้น ป.4-6 การแข่งขันทักษะ
วิชาการฯ ในงาน “วิชาการเซนหลุยส์น้อมใจ 
เทิดไท้ 70 ป ีธ ครองธรรม” ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

รองชนะเลิศ                
อันดับ 2  
 

ด.ญ.กัลยากร  มูลสงค์ 
ด.ญ.จตุพร  เอ็มเกต ุ

19 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันการแสดงระดับปฐมวัย                 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน      
“วิชาการเซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี          
ธ ครองธรรม” ประจ าปีการศึกษา  2559  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญทอง 
 

ด.ญ.พิชญ์ชภา  นาอุดม 
ด.ญ.บุญธิชา  กงทอง 
ด.ญ.ปาณิสราทองนพคุณ 
ด.ญ.เพชรพลอย  เพื่องนคร 
ด.ญ.วรรณพร  แย้มไพรวัลย ์
ด.ญ.วิรดา  หยัดเรียน 
ด.ญ.น้ าทิพย์ เนตรศรี 
ด.ญ.อลิสา  หล่อเภรี 
ด.ญ.พรพรรณ  พิศวาส 
ด.ญ.พิชชาพร  อุดมศิลป 

20 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย                 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม  
ประจ าปกีารศึกษา  2559  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญทอง 
 

ด.ญ.เปี่ยมขวัญ  แพลูกอิน 

21 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันตอบปญัหาทางวิชาการ                
ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการฯ   
ในงาน “วิชาการเซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 
70 ปี  ธ ครองธรรม” ประจ าปีการศึกษา  
2559  (ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญเงิน 

 

ด.ช.วีรพัทร เชียมชอุ่ม 
ด.ญ.ดวงพร  พวงเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
22 วันที่ 6

กันยายน 
2559 

การแข่งขันการสร้างภาพดว้ยการฉกี ตดั ปะ
ภาพ ระดับปฐมวยั การแข่งขันทักษะ
วิชาการฯ ในงาน “วิชาการเซนหลุยส์น้อมใจ 
เทิดไท้ 70 ปี  ธ ครองธรรม ” ประจ าปี
การศึกษา  2559 (ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญเงิน 

 

ด.ญ.กมลฉัตร  เชาว์ด ี
ด.ญ.พนิดา  พิมพา 
ด.ญ.อนัญญา บวัเจริญ 

23 วันที่ ๖ 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม 
ประจ าปกีารศึกษา  2559 (ณ โรงเรียน 
เซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญเงิน 

 

ด.ญ.นกัญญา  พลูมา 

24 วันที่ 6 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย 
การแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในงาน “วิชาการ
เซนหลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี  ธ ครองธรรม 
” ประจ าปีการศึกษา  2559  
(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
จังหวัดฉะเชิงเทราจัด) 

เหรียญ
ทองแดง 

 

ด.ญ.ณภัทรารัตน์  ตุ้มวิจิตร 
ด.ญ.รัตนะภูมิ  สีสุนันท ์
ด.ญ.วรางคณา  แป้นทอง 

25 วันที่ 9 
กันยายน      
2559 

การแข่งขันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล                
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ตน้
ทางสู่การจัดการทีย่ั่งยืน  ประจ าปีการศึกษา  
2559 (ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ 

 

ครูกลุ่มสาระการงานอาชพีฯ 
ด.ญ.สุวลี   งัดกระโทก 

26 วันที่ 9 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันประดิษฐ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
คัดแยกขยะ  กิจกรรมรณรงค์การคัดแยก
ขยะ ตั้งแต่ต้นทางสู่การจัดการทีย่ั่งยืน  
ประจ าปกีารศึกษา  2559  
(ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ 

 

ด.ญ.สุวลี   งัดกระโทก 
ครูนริศ  ลาภังยะวิทย ์

27 วันที่ 9 
กันยายน 
2559 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี 
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ตน้
ทางสู่การจัดการทีย่ั่งยืน  ประจ าปีการศึกษา  
2559 (ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัด) 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 
 

ครูทัศสุวรรณ  ทองชู 
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
28 วันที่ 18-26 

ตุลาคม 
2559 

การแข่งขันกรีฑา ทุ่มน้ าหนกั รุ่นอาย ุ14 ปี 
หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 34  
ประจ าปกีารศึกษา 2559 ระหวา่งวันที่ 18-
26  ตุลาคม 2559  ณ เทศบาล 
เมืองวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

เหรียญเงิน ด.ญ.ศศิธร กัณหา 

29 วันที่ 18-26 
ตุลาคม 
2559 

การแข่งขันกีฬาหมากรกุไทย รุ่นอายุ 12 ปี 
ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 34  ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหวา่งวันที่ 18-26  
ตุลาคม 2559  ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเยน็ 
จังหวัดสระแกว้ 

เหรียญ
ทองแดง 

ด.ช.อนุภัทร หาญปอ้ 

30 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66                   
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ด.ญ.ภัสสุฎา  น้อยค าม ี

31 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  
ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ด.ช.จักพันธ์  แกว้พกิุล 

32 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันประกวดสวดมนต์แปลไทย  
ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับ 
สพป.ฉช.1ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ด.ญ.ตรีรัตน์  อุ่นศร ี
ด.ญ.ธัญธร  เตชะสูงเนิน 
ด.ญ.นฤมล  ศรีพงษ์ 
ด.ญ.นาฏฤดี   ชมพูนุช 
ด.ญ.ปัทมาภรณ์ กลิ่นประทุม 
ด.ญ.ลักษมี  มูลเมือง 
ด.ญ.ศุภกานต์  อุ่นค า 
ด.ญ.อาทิตยา  ทิมผลประเสริฐ 
ด.ญ.เพชรัตน์  พุทธชาด 
ด.ญ.ใบหยก  อ่ าหอม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
33 วันที่ 14 – 

17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ด.ช.ภูวนัย  สุขสวา่ง 

34 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ ่ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิริ 

35 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันวาดภาพระบายส ี ป.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 

36 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ญ.อรัญญา  กลบักลั่น 

37 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย 
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ช.ธนาทร  ราชพิทกัษ ์

38 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ปี3 การศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
39 วันที่ 14 – 

17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.วัลภา  รัศมีโรจน ์

40 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ช.จักกฤษ  รัตนานนท ์
ด.ญ.สุวลี  งัดกระโทก 

41 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.กรกนก  วรรณ์พิรุณ 

42 วันที่ 14 – 
17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์              
ป.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
66 ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

ด.ญ.นภัสสร  เต่ารั้ง 
ด.ญ.ปนัดดา  หนูศรีเจริญ 
ด.ญ.อริสรา  เขมเสว ี

43 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ              
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

ด.ช.อนุภัทร  หาญป้อ 
ด.ช.ภูตะวัน  กันเท่ียง 
 

44 วันที่ 14 – 
17
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศร ีตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
อันดับ 5 

ด.ญ.พิไลพร  ชนะชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
45 วันที่ 14 – 

17 
พฤศจิกายน 
2559 

การแข่งขันการวาดภาพดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ป.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 ระดับ สพป.ฉช.1              
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวรรณศรี ตัณฑิกุล  ราชศึกษาลัย) 

เหรียญทอง 
อันดับ 5 

ด.ญ.กิตติยา  นิลหา 
ด.ญ.นุชนก   ลิ้มเพีย้ 

46 วันที่ 1 
ธันวาคม  
2559 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ ปวงประชา
เป็นสุขศานต์  ใต้เบื้องพระบาทองค์ภูมิพล    
ระดับประถมศึกษา  ในโครงการราชภัฏ- 
ราชนครินทร์ รวมใจส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยราชภฏั-
ราชนครินทร์  

ฃนะเลิศ ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 

47 วันที่ 1 
ธันวาคม  
2559 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ ปวงประชา
เป็นสุขศานต์  ใต้เบื้องพระบาทองค์ภูมิพล    
ระดับประถมศึกษา ในโครงการราชภฏั- 
ราชนครินทร์ รวมใจส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยราชภฏั-
ราชนครินทร์  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.ปาริชาต  สมศรี 

48 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ด.ญ.ภัสสุฎา  น้อยค าม ี

49 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เข้าร่วม  ด.ช.จักพันธ์  แกว้พกิุล 

50 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
 

ด.ช.ภูวนัย  สุขสวา่ง 

51 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
 

ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิร ิ
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
52 วันที่ 16 – 

18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันประกวดสวดมนต์แปลไทย                
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  
 

เหรียญเงิน  ด.ญ.ตรีรัตน์  อุ่นศร ี
ด.ญ.ธัญธร  เตชะสูงเนิน 
ด.ญ.นฤมล  ศรีพงษ์ 
ด.ญ.นาฏฤดี   ชมพูนุช 
ด.ญ.ปัทมาภรณ์ กลิ่นประทุม 
ด.ช.ลักษมี  มูลเมือง 
ด.ญ.ศุภกานต์  อุ่นค า 
ด.ญ.อาทิตยา  ทิมผลประเสริฐ 
ด.ญ.เพชรัตน์  พุทธชาด 
ด.ญ.ใบหยก  อ่ าหอม 

53 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เหรียญ
ทองแดง 
 

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ชัยเสนา 

54 วันที่ 16 – 
18 ธันวาคม 
2559 

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี  

เหรียญทอง 
 

ด.ช.กฤษณะ  พงษมณ ี
ด.ช.ชานนท์  รอดรัตนะ 
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ ชัยเสนา 
ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
ด.ช.ปรีชา  ค าบรรจง 
ด.ช.ภูวนัย  สุขสวา่ง 
ด.ช.ศุภกร  นาเจริญ   
ด.ช.อดิเทพ  เหมือนเพชร 
ด.ญ.น้ าริน  นิลวงศ์ 
ด.ญ.ยลดา  ถาวรสวัสดิ ์
ด.ญ.อาคีรา  สิงห์แกว้ 

55 วันที่ 19-20 
มกราคม  
2560 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ  ระบายสี 
พ่อหลวงในใจเรา  งานนิทรรศการศิลปกรรม 
70 ปี เดินตามเท้าพ่อ ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา 
ฉะเชิงเทรา 

ฃนะเลิศ นายอดิเทพ  เหมือนเพชร 

56 วันที่ 21 – 
31 มกราคม 
2560 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ  ณ โรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
 

ด.ช.ภูวนัย  สุขสวา่ง 

 
 
 
 

 
 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
57 วันที่ 21 – 

31 มกราคม 
2560 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ  ณ โรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
 

ด.ช.สุทธิวัฒน์  มิศิริ 

58 วันที่ 21 – 
31 มกราคม 
2560 

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ  ณ โรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

ด.ช.กฤษณะ  พงษมณ ี
ด.ช.ชานนท์  รอดรัตนะ 
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ ชัยเสนา 
ด.ช.นพกิจ  กาญจนเกตุ 
ด.ช.ปรีชา  ค าบรรจง 
ด.ช.ภูวนัย  สุขสวา่ง 
ด.ช.ศุภกร  นาเจริญ   
ด.ช.อดิเทพ  เหมือนเพชร 
ด.ญ.น้ าริน  นิลวงศ์ 
ด.ญ.ยลดา  ถาวรสวัสดิ ์
ด.ญ.อาคีรา  สิงห์แกว้ 

59 วันที่ 31
มกราคม                
2560 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ โครงการ
ประกวดวาดภาพและเรียงความ 
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ระดับ
ประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏั- 
ราชนครินทร์  

รองฃนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.ปาริชาต  สมศรี 

60 วันที ่17
กุมภาพนัธ์                
2560 

การแข่งขนัการประกวดวาดภาพ ระบายส ี
ด้วยสีเทียน  ระดับปฐมวัย   โรงเรียนสาธิต- 
ราชภัฏราชนครนิทร์  

รองฃนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.นกัญญา  พูลมา 

61 วันที ่17  
กุมภาพนัธ์                
2560 

การแข่งขนัการสรา้งภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 
ภาพ ระดับปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตราชภัฏ- 
ราชนครินทร์  

รองฃนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ญ.พนดิา  พิมพา 
ด.ญ.วรรณพร  แย้มไพวัลย์ 
ด.ญ.ดวงพร   พวงเจริญ 

62 วันที ่17 
กุมภาพนัธ์                
2560 

การแข่งขนัการแข่งขนัคัดลายมือ  ป.4-6   
โรงเรียนสาธิตราชภัฏราชนครินทร์  

ชนะเลิศ ด.ญ.นรินทร  ใยย่ังยืน 
 

63 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันอา่นท านองเสนาะ  ป.4-6                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

ฃนะเลิศ  ด.ญ.ธัญภรณ์  เดชะสูงเนิน 

64 วันที่ 17
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.1-3                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

รองฃนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ช.ปุณภัท  วัจนเจริญ 
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ที ่ วัน เดือน ป ี ผลงำน รำงวัล ผู้รับ 
65 วันที่ 17 

กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.1-3                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

ชนะเลิศ ด.ช.คฑาทอง  เชียงเครือ 
ด.ญ.พิชญาพร  แตงอ่อน 
 

66 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.4-6                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ด.ช.พีระพล  วถิีไตรรงค์ 
ด.ญ.ฟ้าใส  แกว้มีแสง 
 

67 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ญ.กัญญารัตน์  หอมชะเอม 
 

68 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

ชนะเลิศ  ด.ญ.เรวดี  สุขประเสริฐ 
 

69 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟกิ  ป.1-3                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ญ.นุชชนก  ลิ้มเพี้ย 
ด.ญ.กิตติยา  นิลหา 
 

70 วันที่ 17  
กุมภาพันธ์                
2560 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ ป.4-6                      
โรงเรียนสาธิตราชภฏัราชนครินทร์  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ช.อนุภัทร  หาญป้อ 
ด.ช.ภูตะวัน  กันเท่ียง 
 

71 วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 
2560 

สอบได้คะแนนยอดเยีย่ม ระดับประเทศ 
 ในโครงการทดสอบ PRE O-N.T.  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
บริษัท นิว ไอ คิว เซ็นเตอร์ จ ากัด 

คะแนนยอด
เยี่ยมอันดับ 
1 ของ
ประเทศ 

ด.ญ.ภัสสุฎา  น้อยค าม ี

72 วันที่ 11-12  
มีนาคม                
2560 

การแข่งขันประกวดเดี่ยวระนาดเอก                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีไทย 
ระดับภาคตะวันออก  มหาวิทยาลยับูรพา  
จ.ชลบุรี        

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กชายภวูนัย  สุขสว่าง 

73 วันที่ 11-12  
มีนาคม                
2560 

การแข่งขันประกวดเดี่ยวระนาดทุ่ม   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีไทย 
ระดับภาคตะวันออก  มหาวิทยาลยับูรพา  
จ.ชลบุรี        

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กชายสุทธวิัฒน์  มิศิร ิ

 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลกำรติดตำมผลกำรศึกษำต่อของนักเรียน ปีกำรศึกษำ2559 
โรงเรียนเทศบำล ๒ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) 

 
 
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

 

ที ่ ชือ่สถำนศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่
เข้ำศึกษำต่อ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหารฯ 56 51.85 
2 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 30 27.78 
3 ดัดดรุณี 14 12.96 
4 เบญจมราชรังสฤษฏ์ 8 7.41 
 รวม 108 100.00 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

 

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่
เข้ำศึกษำต่อ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา 44 57.89 
2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 11 14.47 
3 เบญจมราชรังสฤษฏ์ 7 9.21 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 4 5.26 
5 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 3 3.95 
6 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ 1 1.32 
7 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 1 1.32 
8 การศึกษานอกโรงเรียน 1 1.32 
9 อ่ืนๆ  4 5.26 
 รวม 76 100.00 

 
 
 
 


