
 

  



 

 
ค ำน ำ 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการ เป็นระบบที่เก่ียวกับการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าในการวางแผน ก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็นข้อมูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหา จัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนางาน ดังนั้น สารสนเทศจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูล 
ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านได้เป็นอย่างมาก  

เอกสารสารสนเทศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2557  นี้ ประกอบด้วย
ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียน และ
การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  ครู  นักเรียน  บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล และประมวลผล เพ่ือให้เอกสารสารสนเทศ
นี้ มีความชัดเจน และเป็นระโยชน์สูงสุด สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ต่อไป  
 
 
 
 

      (นายหาญ  หงษ์ยนต์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
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“ต้นตะแบก” ตะแบกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

และใหญ่ ล าต้นสูงประมาณ 10 - 15 เมตร โคนต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมผิว
เปลือกมีสีเทาปนน้ าตาลอ่อนผิวเปลือกค่อนข้างเรียบมีรอยขรุขระเป็นหลุม
ตื้นๆ เกิดสะเก็ดมีแผ่นบางๆ มีเปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามก่ิงก้าน ปลาย
ยอดลักษณะใบมนขอบขนาน เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงเรียบเป็นมัน ขนาดใบ
กว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 - 14 เซนติเมตร ออก
ดอกเป็นช่อยาว ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดกับดอก มี
กลีบดอกประมาณ 5-7 กลีบ ริมขอบกลีบจะย่นบาง ดอกมีสีม่วงอ่อน 
ขนาดผลยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกเป็นเสี้ยว 6 เสี้ยว

ภายในผลมีเมล็ดเล็ก  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นตะแบกไว้ประจ าบ้านจะท าให้มีฐานะสูงขึ้น  และมี
ความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ การแบกไว้ไม่ให้ตกสามารถ ยกข้ึนไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ า ดังนั้นจึงมีแรงมาก
บางคนก็เรียกต้นตะแบกว่าเสลา หมายถึง ความแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับหินนอกจากนี้ ยังมีคนโบราณ 
เรียกต้นตะแบกว่าอินทนิลซึ่งมีความหมายว่าพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากซึ่งช่วยคุ้มครอง
ปวงชนทั้งโลก ดังนั้นต้นตะแบกจึงเป็นไม้มงคลนาม  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นตะแบกไว้
ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณ เชื่อว่าการปลูกไม้เพ่ือเอาคุณท่ัวไปให้ปลูก
ในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีก็
จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก 
 

 

 

พวกเราชาวคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ บากบั่นหมั่นพากเพียรเรียนวิชา 
การเรียนดี  สามัคคี  วินัยจรรยา   เราเสาะหาความรู้เชิดชูตน 
 ราษฎร์รังสรรค์มีชื่อลือกระฉ่อน  อาจารย์สอน บ่ห่อนเหนื่อยเร่งฝึกฝน 
มุ่งท าดีให้ความรู้ทุกผู้คน    อุทิศตนทุกเวลาพาสุขใจ 
 การกีฬา  จรรยาดี  ดนตรีเลิศ  วิทย์ช่วยเชิดราษฎร์รังสรรค์ให้สดใส 
คณิต  ไทย  อังกฤษ เก่งมิรองใคร   สังคมไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์ชาติแผ่นดิน 
 ธงม่วงขาวพราวพลิ้วปลิวไสว  คบเพลิงไฟส่องสว่างทั่วทุกถ่ิน 
ประดุจดังแก้วเพชรมณีนิล    แสงมิสิ้นทั่วแคว้นแผ่นดินไทย 

 

เพลงมำร์ชโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

ต้นไม้ปะจ ำโรงเรียน 



 

 
 
 

 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ               

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ตั้งอยู่ เลขท่ี  
640 หมู่ที่  2  ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง   จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีเนื้อที่  44 ไร่  3 งาน 35  ตารางวา โดย
ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2514  
โดยนายโกศินทร์  จารุวัฒน์  ศึกษาธิการอ าเภอ             
คลองขลุงร่วมกับนายเฉลิมชัย  เจียรนัยกุลวานิช และ
ประชาชนในอ าเภอคลองขลุง ได้ร่วมกันบริจาคเงิน
เพ่ือจัดซื้อที่ดินและมอบให้กรมสามัญศึกษา และในปี  
พ.ศ.2515  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216  จ านวน 8 ห้องเรียน บ้านพักครู 3 หลัง  ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 
หลัง เปิดการสอนปีการศึกษาแรกในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนจ านวน  90  คน    
คร-ูอาจารย์ 3  คน มีนายวราห์  มุสิกะปาน  ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่ 

พ.ศ. 2514  เป็นปีแรกที่เปิดท าการสอนมี
จ านวนนักเรียน 2  ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 90 คน           
คร-ูอาจารย์จ านวน 3 คน โดยมีนายวราห์  มุสิกะปาน  
เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2522  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

พ.ศ. 2534  กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส) 

พ.ศ. 2535  กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เข้าโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  “หนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”   
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
  

ประวัติโรงเรียน 



 

นำยหำญ  หงษ์ยนต์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

นำยวิฑูรย์  พำนชัย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

นำยเสถียร  มัทวรัตน์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นำยวิรัช  วันบรรเจิด 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล 

และกลุ่มงานงบประมาณ 

 
 

 

               1. นายวราห ์ มุสิกะปาน   ปี พ.ศ. 2514 – 2528  
               2. นายชะอ า  มุสิกะพงษ์        ปี พ.ศ. 2528 – 2537  
               3. นายวีระ  เพ็งศิริ             ปี พ.ศ. 2537 – 2542  
               4. นายวิบูลย ์ ตัณศลารักษ์      ปี พ.ศ. 2542 – 2547  
               5. นายธารี  ศิริพันธ์            ปี พ.ศ. 2547 – 2553  
   6. นางกนกรัตน์  คงไทย  ปี พ.ศ. 2553 – 2555 
   7. นายหาญ   หงษ์ยนต์ ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

คณะผู้บริหำรโรงเรียนชุดปัจจุบัน 



 

 
 

 

1.  นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  พระครูวิมลวชิรคุณ กรรมการ 
3.  พระครูสุนทรธรรมรักขิต กรรมการ 
4.  นายพีรพัฒน์  พิลึก กรรมการ 
5.  นายศิริชัย  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ กรรมการ 
6.  นายยรรยง  นิยมชน กรรมการ 
7.  นางนวรัตน์  ทศรฐ กรรมการ 
8.  นายสมพงษ์  ทะณูชัย กรรมการ 
9.  นายพงศพัฒน์  อิสระบัณฑิตกุล กรรมการ 
10.  นางจ าปี  ซาเวียง กรรมการ 
11.  นายวิโรจน์  ชาตะนาวิน กรรมการ 
12.  นางสุพัตรา  แสนยากร กรรมการ 
13.  นายวิโรจน์ สมนึก กรรมการ 
14.  นายเสมียน  สุขอู๊ด กรรมการ 
15.  นายหาญ  หงษ์ยนต์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

  

รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 

 

 
 

1. นายกิจภรศิษฐ์ แจ่มหม้อ ประธานสภานักเรียน 
2. นายปริทัศน์ วิชาพร  รองประธานสภานักเรียน   
3. นายณัฐวัฒน์ ค ามัง  รองประธานสภานักเรียน 
4. นายอรรถพล โพธิ์แสง  รองประธานสภานักเรียน 
5. นางสาวศิริวรรรณ โพธิ์ทรง  รองประธานสภานักเรียน 
6. นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล  เหรัญญิก   
7. นางสาวสุวรรณี นาคสิงห์  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. นางสาวบุษกร พรมโคตร ประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวศศิธร มาลี  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10. นายธนบดี เทศพร  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
11. นางสาวลลิตา ชมเชย  ปฏิคม 
12. นางสาวลภัสรดา เนตพัด  ผู้ช่วยปฏิคม 
13. นางสาวกิตติวรา ขุนพิลึก  ผู้ช่วยปฏิคม 
14. นางสาวสุจิตรา จ้อยกลิ่น ผู้ช่วยปฏิคม 
15. นางสาวสุวิมล วานิลทิพย์ วิชาการ 
16. นางสาวกันตรัตน์ ชัยนาง  ผู้ช่วยวชิาการ 
17. นางสาวชุฑิตา นารีสวัสดิ ์ ผู้ช่วยวชิาการ 
18. นายศรัณย์ บัวทอง  หัวหน้ากิจกรรม 
19. นายศวีระ  ไชยรัตน์  ผู้ช่วยกิจกรรม 
20. นายณภัทร นุสนธิ ์  ฝ่ายระเบียบวินัย 
21. นางสาวชุติมา การะภักดี ผู้ช่วยฝ่ายระเบียบวินัย 
22. นายวัชระ  เนตรสง่า ผู้ช่วยฝ่ายระเบียบวินัย 
23. นายธนากร อุตรัตน์  ผู้ช่วยฝ่ายระเบียบวินัย 
24. นายจิรเมธ อินทรประกอบ อาคารสถานที่ 
25. นายกฤษณะ อินเที่ยง  ผู้ช่วยอาคารสถานที่ 
26. นายชญานนท์ พิลึก  ผู้ช่วยอาคารสถานที่ 
27. นางสาวนลิณ ี มานนท์  ผู้ช่วยอาคารสถานที่ 
28. นางสาวนิรภา มานนท์  ผู้ช่วยอาคารสถานที่ 

 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรนกัเรียน ปีกำรศึกษำ 2557 



 

 
 

29. นายโอภาส ศรีวังราช กีฬา 
30. นายอนุวัฒน์ พีระพันธ์ ผู้ช่วยกีฬา 
31. นายรังรักษ์ สุดสงวน  โสตทัศนศึกษา  
32. นายชัยกร  อ่อนสา  ผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา  
33. นางสาวกิ่งกานต์ แกล้วกล้า ผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา  
34. นางสาวอัจฉราภรณ์  ค าประเสริฐ ผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา  
35. นางสาวอรัญญา แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
36. นางสาวอารุณพร นาห่อม  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
37. นางสาวจิตตราภรณ์   บุญดี ประธานคณะโกสัมพีนคร 
38. นางสาวมินตรา ทาสาย  ประธานคณะชากังราว 
39. นางสาวระพีพรรณ เรื่อศรีจันทร์ ประธานคณะเทพนคร 
40. นายสุรสิทธิ์ บัวเผื่อน  ประธานคณะนครไตรตรึงษ์ 
41. นางสาวกัญญาภัค บุญรักษา ประธานคณะนครชุม 
42.  เด็กหญิงนศิตา นาคสนิท หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
43.  เด็กหญิงอัมพิกา พรมบุตร หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
44.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรือนปัญจะ     หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
45.  เด็กชายจิรายุทธ แหวนจีน หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
46.  เด็กหญิงภาวิดา มั่งมีดี  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
47.  เด็กพัชรพล ประสงค์สุข หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 
48.  เด็กหญิงสริตา ขวัญตา  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
49.  เด็กชายภูมินทร์ สายค าตา หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
50.  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มีรอด  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
51.  เด็กชายวสุ พิมพา  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
52.  เด็กชายนพกร แก้วกล้า  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
53.  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พัฒด า หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
54.  เด็กชายจักรพงษ์   ธรรมวงศ์ษา หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
55.  เด็กหญิงวนัชพร ค าก้อน  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
56.  เด็กชายพิฆเนตร เภาศรี  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
57.  เด็กชายจตุรภณ แซ่ลี้  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
58.  เด็กหญิงกนิษฐา เพชรรัตน์ หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

 



 

 
 

59.  เด็กชายจีรพัฒน์ เณรตากล้อง หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
60.  เด็กชายตนุภัทร โพธิ์บุญมา หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
61.  เด็กหญิงวริษา ศิริดาพร  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
62.  เด็กหญิงโยษิตา จันทรนคร หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
63.  เด็กชายธนภูมิ สนฉาย  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
64.  เด็กหญิงอรณิชา ดวงเต็มใจ หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
65.  นางสาวณัฐรี เรือนปัญจะ หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
66.  นางสาวบุษกร บัวเผื่อน  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
67.  นายชนนท์ ยอดเพชร หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
68.  นายศรัณย์ บัวทอง  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
69.  นางสาวปวีณา ชมพูพันธ์ หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
70.  นายฐานันดร กล้ากสิการณ์ หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
71.  นายธนากร อุตรัตน์  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/6 
72.  นางสาววาริณี ภู่เกตุ  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
73.  นางสาวขวัญฤดี ทองศรี  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
74.  นางสาวปฏิมา ล้อมลาย  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
75.  นางสาวศุลีพร แก้วเขียว หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
76. นางสาวมธุรส บุญเนียม หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

 

 

  



 

   
แผนท่ีตั้งโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

ร.ร.คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 

ถนน 
พหลโยธิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ก าแพงเพชร 

นครสวรรค์ 

ปั๊มแก๊ส LPG 

ปั๊มน้ ามันบางจาก 

N 

ที่ว่าการอ าเภอคลองขลุง 

ปั๊มน้ ามันศรีนครคลองขลุง 

ต าบลวังไทร 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์



 

 
 
 

ตำรำงแสดงรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงท่ีรำชพัสดุ แปลง กพ.77 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 
ล ำดับที่ กำรใช้ประโยชน์ หมำยเหตุ 

1 อาคารเรียน   
2 อาคารเรียน หลังที่ 3-8 รื้อถอน 
9 โรงอาหาร หลังที่ 10-14 รื้อถอน 
15 บ้านพักครู เปลี่ยนแปลงเป็นสุขา 

16-27 บ้านพักครู   
28 บ้านพักภารโรง   
29 ประปาเก็บน้ าดื่ม   
30 อาคารเรียน   
31 หอประชุม   
32 โรงฝึกงาน-อุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงเป็นโรงปฏิบัติการศิลปะ-นาฏศิลป์ 
33 โรงฝึกงานไฟฟ้า   
34 โรงฝึกงานเกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงเป็นโรงปฏิบัติการดนตรี 
35 บ้านพักภารโรง   
36 บ้านพักครู   
37 บ้านพักครู   
38 สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์   

39-42 ส้วม   
43 เสาธง   
44 ส้วม   
45 ห้องแนะแนว   
46 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเครื่องดื่ม   
47 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
48 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก   
49 โรงจอดรถครู   
50 ส านักงานปกครอง   
51 โรงจอดรถจักยานยนต์นักเรียน   
52 สนามฟุตบอล   
53 สนามตะกร้อ   
54 อาคารเก็บอุปกรณ์นักเรียน   
55 อนุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6   
56 ศาลาหน้าเสาธง   

ข้อมูลอำคำร สถำนที ่



 

อำคำรเรียน ประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ดังนี ้

  อำคำร 1 

ห้อง  111 ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ห้อง  112 ห้องพยาบาล 
ห้อง  113 ห้องเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ห้อง  114-117 ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
ห้อง  118 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
ห้อง  121 ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ห้อง  122-128 ห้องเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  อำคำร 2 

ห้อง  211 ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ห้อง  212 ห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้อง  213 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
ห้อง  214 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ห้อง  215-218 ห้องเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ห้อง  221 ห้องเรียนจริยธรรม 
ห้อง  222 ธนาคารโรงเรียน 
ห้อง  223-227 ห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ห้อง  228 ห้องเรียนอาเซียน 

  อำคำร 3 

ชั้น 1 ห้องธุรการ /  ห้องโสตทัศนศึกษา / ห้องสมุด 
ชั้น 2 ห้องวิชาการ 
 ห้องเกียรติยศและห้องส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
 ศูนย์ปฏิบัติการ ICT  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรม 
ห้อง  327 ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษ E-Smart 
ห้อง  328 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
ห้อง  331 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ห้อง  332-337 ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ห้อง  338 ห้อง English Library 

 

 



 

 

  อำคำรฝึกงำน 

อาคารฝึกงาน 1 ห้องเรียนศิลปะ 
ห้องเรียนนาฎศิลป์ 

อาคารฝึกงาน 2 ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ห้องเรียนคหกรรม2 

อาคารฝึกงาน 3 ห้องเรียนดนตรี 
ห้องเรียนคหกรรม1 

 
 
  



 

 

 

 

ตำรำงแสดงเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
1 ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
2 บ้านคลองขลุง ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
1 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
3 บ้านท้องคุ้ง ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
5 บ้านพิกุลทอง ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
6 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
10 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
9 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
11 บ้านวังหิน ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
12 บ้านร้อยไร่ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
1 บ้านท่ามะเขือ ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
9 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
1 บ้านคลองแขยง ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
3 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
5 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
1 บ้านนิคม ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
7 บ้านกระโดนเตี้ย ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
8 บ้านหนองเม่น ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
9 บ้านหนองทองหล่อ ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 

 

 

 

 

  

เขตพื้นท่ีบริกำรของโรงเรียน 



 

 

 
  

 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร  หมู่ 5 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนบ้านถนนงาม  หมู่ 1 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนบ้านมาบคล้า  หมู่ 9 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
4. โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หมู่ 4 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
5. โรงเรียนบ้านท่าพุทรา  หมู่ 3 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
6. โรงเรียนบ้านคลองแขยง  หมู่ 1 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
7. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  หมู่ 4 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
8. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง  หมู่ 2 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
9. โรงเรียนบ้านหนองจอก  หมู่ 4 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

10. โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา  ต าบลคลองขลุง  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
11. โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา  ต าบลวังยาง  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
12. โรงเรียนอุทิศศึกษา  ต าบลโค้งไผ่  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รำยชื่อโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษำที่อยู่ในเขตบริกำร 



 

  
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพดี  มีคุณธรรมน าความรู้ 
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับดีตามมาตรฐานของ สพฐ. และ สมศ. 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

คติพจน์ ความรู้  สามัคคี   มีวินัย 

อัตลักษณ์  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 

เอกลักษณ์  สถานศึกษาพอเพียง 

เป้ำประสงค์ 
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีผลงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 

ปีละ  1 เรื่อง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตรงตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษาพอเพียง 

ค่ำนิยมหลัก       M E D I S C U 
       M (Moral)      คุณธรรม จริยธรรมดีงาม         

E   (Excellent)        ความเป็นเลิศ 
        D   (Dignity)     ความภาคภูมิใจ                       

I    (Innovation)     นวัตกรรม 
        S   (Social  Respond)     ความรับผิดชอบต่อสังคม      

C   (Continue   Improvement)   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                      
        U   (Unity)     ความสามัคคี 
 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรของโรงเรียน 



 

กลยุทธ์โรงเรียนคลองขลงุรำษฎร์รังสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพโรงเรียนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
       กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
                                   ภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม มีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทยและด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
       กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล 
                กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงควำมเสมอภำคและเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและ 
               เต็มศักยภำพ 
      กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมและตำมหลักธรรมำภิบำล 
               กลยุทธ์ที่ 5.1  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      กลยุทธ์ที่ 5.2  โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
                                  สถานศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5.3  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
 
 
 
 



 

 
โครงกำรที่สนองกลยุทธ์ โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค ์

 
กลยุทธ์ที่  1 
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ( มฐ.9 ) 
  2. โครงการพัฒนาสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด    
ในกฎกระทรวง ( มฐ.12 ) 

   3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น ( มฐ. 14 ) 
  4. ( มฐ. 15 ) 

 
กลยุทธ์ที่  2 
ปลูกฝังคุณธรรม มีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทยและด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนำลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( มฐ. 2 ) 
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และลดใช้พลังงำน 
  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (มฐ. 11 ) 

 
กลยุทธ์ที่  3 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล 
  1. โครงการพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  ( มฐ. 7 ) 

 
กลยุทธ์ที่  4 
สร้ำงควำมเสมอภำคและเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเต็มศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ  
( มฐ. 1 ) 
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง              
รักการเรียนรู้ ( มฐ. 3 ) 
  3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ( มฐ. 4 ) 
  4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ( มฐ. 5 ) 
   
  



 

 
 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี  (มฐ. 6 ) 
  6. โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน  ( มฐ.10 ) 

 
กลยุทธ์ที่  5 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมและตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 5.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  1.โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล   (การเงินและพัสดุ) 
กลยุทธ์ที่ 5.2  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
  1. โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ( มฐ 8 ) 
  2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ( มฐ. 13 ) 
  3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
  
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 
 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  1. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และ
กระจายโอกาสทางการศึกษาในการรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม  
 2. พัฒนารูปแบบและโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. ครูผู้สอนปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานและศักยภาพของผู้เรียน 
 3. สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของสิ่งสนับสนุน การจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ 
  ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
  1. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ        
ทุกภาคส่วน 
  2. พัฒนาและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
  



 

 
 
กำรขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(World-Class Standard School)  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการ 
ให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และเพ่ิมเติมสาระ 
การเรียนรู้ความเป็นสากล  ได้แก่  ทฤษฎีความรู้  ความเรียงขั้นสูง  โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยภาพแห่งความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีดังนี้ 

1. ลักษณะการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
1) การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 
2) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)   
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

คุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (World Citizen)   
1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ในอัตราสูง 
1.4 นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ในนานาชาติได้ 

2. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้ดี 
2.2 นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

  



 

 
 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 
3.1 นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิด เพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
3.2 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสู.  มีเหตุผล

และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
3.3 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม และเทศชาติ  

ค่านิยม  และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมิน  แสวงหา  สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล  โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

4.2 นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  สัญลักษณ์  สัญรูป) รู้จักตีความ  สร้างสื่อใน
การพัฒนาความคิด  การตัดสินใจและการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

4.3 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์  สร้างสรรค์  และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

4.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ  สร้างสรรค์งาน  สื่อสาร  น าเสนอ  
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับนานาชาติ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
5.1 นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก  สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
5.2 นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ  เรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 
5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี  สามารถจัดการและควบคุมการใช้

เทคโนโลยี  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

  



 

 
 
ภำรกิจหลักของโรงเรียนในกำรพัฒนำและยกระดับด ำเนินโครงกำรสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

1. ศึกษาท าความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอแผนกลยุทธ์ให้ สพฐ. พร้อมทั้ง

จัดท าพันธะสัญญา (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อ สพฐ. 
5. จัดท าห้องปฏิบัติการ Resource  Center  ห้องสมุด  พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์  สื่อ  

ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
6. ส ารวจข้อมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 
7. ด าเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและด าเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา 
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีส่วนร่วม 
9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
10. รายงานผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 
 



 

 
 
 

1. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี 2555 
2. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปี 2555 
3. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสุจริต  ประจ าปี 2557 
4. โล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแผนการจัดกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อ

พัฒนาประชาธิปไตย จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2552 
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลคลองขลุงคัพ ตั้งที่ 7 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553 
6. โล่ “รางวัลดี” การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการ

เลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2554 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การทดสอบความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และการจัดท าศูนย์การ

เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชด าริ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จากจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2555 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง The4th Asian  Thailand Cheerleading 
Invitational 2012  จากสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจ าประเทศไทย  ปี 2555 

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนวัตกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2555 

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เนื่องใน “วันรพี” ประจ าปี 2555  จากศาลจังหวัดก าแพงเพชร 

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับ
ภูมิภาค(ภาคเหนือ) ประเภทเทนนิส(เดี่ยว) รุ่น 15 ปี(หญิง) จากธนาคารออมสิน ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2555 

12. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทเยาวชน จากเทศบาลต าบลคลองขลุง ปี 2555 
13. โล่รางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ระดับประเทศ (V-Star Quality Award)  รองชนะเลิศอันดับ 3 

ประเภทสถานศึกษาพัฒนาสู่ควาเป็นต้นแบบด้านกิจวัตร 10 ประการ และพัฒนา 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 
(มัธยมศึกษา) ประจ าปี 2556  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   

14. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ปี 2556 
 
 
 

รำงวัลและควำมภำคภมูิใจของโรงเรียน 



 

 
15. โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการท าความดี  

จากจังหวังก าแพงเพชร ปี 2556 
16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี “ปตท.สผ.คัพ” ครั้งที่ 8 จาก ปตท.สผ. จ ากัด 

และสมาคมกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2556 
17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม เนื่องใน “วันรพี” ประจ าปี 2557  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ได้รับรางวัลขนะเลิศ  การใช้โปรแกรมวาดภาพกราฟิกด้วย Photoshop ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก

องค์การบริการส่วนจังหวัดก าแพงเพชรร่วมกับโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ปี 2557 
19. ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการจัดกิจกรรมดีเด่นด้านการพัฒนาเด็กแลเยาวชน จากจังหวัด

ก าแพงเพชร  ปี 2557 
20. เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์   

ประจ าปีการศึกษา  2556  ได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 

 

 

  



 

 

 

 

ผู้บริหำร 

1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น  
จ านวน 1 คน 

2. Best  Practice  ระดับดีเยี่ยม ด้านการบริหารการศึกษา  “ รูปแบบการบริหารจัดการแบบ APPA  เพ่ือ
พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง  จ านวน 1 คน 

3. รางวัลครูดีมีอบายมุข  จ านวน 1 คน 
ครู 

1. ได้รับรางวัลเรื่องเล่าผลงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ของมูลนิธิยุวสถิรกุล จ านวน  1  คน 

2. ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา  จ านวน  5  คน 
3. ส่งเสริมการออมทรัพย์ “โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน”  จ านวน  1  คน 
4. รางวัลหนึ่งครูดีเป็นศรีแผ่นดิน  จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้น า จ านวน 3 คน  
5. รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ  โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"   ครั้งที่ 32  จากชมรม

พุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จ านวน  1  คน 
6. รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ  โครงการตอบปัญหา "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32  จากชมรมพุทธ

ศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จ านวน  2  คน 
7. รางวัลต้นแบบคนดี ใต้ร่มบารมีแม่ของแผ่นดิน  จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์  

จ านวน  1  คน 
8. รางวัลเหรียญทองแดง การอบรมคณาจารย์สร้างสรรค์งานศิลป์  จ านวน  1  คน 

 
  

รำงวัลและควำมภำคภมูิใจของบุคลำกร ปี 2557 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่ำโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มงำนงบประมำณ 
1) งานส านักงานแผนงานและงบประมาณ 
2) งานจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
3)งานอนุมัตกิารใช้ โอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
4)งานตรวจสอบติดตาม ก ากับงานตามแผน 
5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ใชเ้งินงบประมาณและผลการด าเนินการ 
6)งานบริหารการเงนิ  
7)งานเบิกจ่ายเงนิจากคลัง รับเงิน เก็บรักษาเงินและ
การจา่ยเงิน 
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
10)งานควบคุม ดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหนว่ยงาน 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
1)งานส านักงานบริหารงานบุคคล 
2)งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3)งานวางแผนอัตราก าลัง สรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 
4)งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เลื่อนขั้น
เงินเดอืน เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย โอนข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
5)งานจัดท าระบบข้อมูลและการจัดท า  ทะเบียน
ประวัติราชการ และบุคลากร ทางการศึกษา 
6)งานด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการ
ครูบุคลากรทางการศกึษา 
7)งานขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ 
8)งานส่งเสริมประเมินวทิยฐานะข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
9)งานพัฒนา ส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศกึษา 
10)งานเวรยามและรกัษาความปลอดภัยใน
สถานศกึษา 
11)งานสวัสดิการโรงเรียนและอุบัติเหตุนกัเรียน 
 

กลุ่มงำนวิชำกำร 
1)งานส านักงานวิชาการ 
2)งานพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 
3)งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 
4.)งานวัดผลประเมินผล 
5)งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
6)งานแนะแนวและทุนการศกึษา 
7)งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมดุ 
8)งานนิเทศการศึกษา 
9)งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการใชเ้ทคโนโลยีเพือ่
การศกึษา 
11)งานพัฒนาระบบและใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
12)งานส่งเสริม สนับสนนุ ประสานความรว่มมือใน
การพัฒนาวิชาการกับบุคคล ครอบครัว องค์กร   
หน่วยงาน สถานศกึษา /สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย 
13) งานห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (E-
SMART) 
14)งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศกึษา 
15)งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 
 

กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
1)งานส านักงานบริหารทั่วไป 
2)งานอาคาร และสาธารณูปโภค 
3)งานสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 
4)งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์
5)งานอนามัยโรงเรียน 
6)งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
7)งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
8) งานยานพาหนะ 
9)งานส านักงานปกครองและกิจการนักเรียน 
10)งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
11)งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรยีน 
12)งานปกครองระดับชัน้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
13)งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การพนนั สื่อ
ลามก การทะเลาะววิาท 
14)งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
15)งานกิจกรรมนกัเรียนและคณะนักเรียน 
16)งานธนาคารโรงเรียน 
17)งานทัศนศึกษา 
18) งานเวรประจ าวนั 
19) งานส่งเสริมการน าแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศกึษา 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำกำรบริหำร 

นักเรียน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงำนวิชำกำร 
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ปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1- 6  ดังนี้ 

ตำรำงแสดงแผนกำรจัดชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ 2555-2557 

ชั้น 
ปีการศึกษา 2555 

(ห้องเรียน) 
ปีการศึกษา 2556 

(ห้องเรียน) 
ปีการศึกษา 2557 

(ห้องเรียน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 6 6 

รวม ม.ต้น 18 18 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 6 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 5 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 5 5 

รวม ม.ปลาย 15 16 17 
รวมทั้งสิ้น 33 34 35 

 
แผนภูมิแสดงแผนกำรจัดชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ 2555-2557 
  

ข้อมูลนักเรียน 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จ ำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 2557 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2555-2557

ชั้น ปีการศึกษา 2555 
(คน) 

ปีการศึกษา 2556 
(คน) 

ปีการศึกษา 2557 
(คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 228 268 222 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 241 224 267 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 254 244 223 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 723 736 712 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 234 266 241 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 192 229 271 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 200 192 198 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 626 687 710 

รวม 1,349 1,423 1422 
 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2555-2557 
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จ ำนวน (คน) 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ ชั้น ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชั้น ชำย หญิง รวม ห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 117 222 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 129 138 267 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 119 223 6 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 338 374 712 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 94 147 241 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 107 164 271 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 77 121 198 5 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 278 432 710 17 

รวม 616 806 1422 35 
 
แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมชั้น ปีกำรศึกษำ 2557 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 16 94 66 69 98 68 63 59  533 190 35.65 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 45 65 42 27 37 46 50 135  447 231 51.68 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 89 37 42 56 66 63 83  477 212 44.44 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 32 42 67 128 159 172 124 71 1 796 367 46.11 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 101 63 50 79 136 133 126 40 1 729 299 41.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 24 31 63 65 60 44 243  535 347 64.86 

รวม 240 377 293 408 551 545 470 631 2 3517 1646 46.80 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน  ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรยีน
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 25 176 141 118 117 85 55 76 2 795 216 27.17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 61 265 118 105 83 51 25 39  747 115 15.39 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 52 146 83 119 112 111 45 56  724 212 29.28 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 18 71 124 148 175 152 75 35 1 799 262 32.79 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 81 37 38 54 84 213 134 75  716 422 58.94 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 10 156 143 147 123 71 42 46 4 742 159 21.43 

รวม 247 851 647 691 694 683 376 327 7 4523 1386 30.64 

 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 19 159 62 170 133 170 72 50  835 292 34.97 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 44 48 76 149 96 99 61 51  624 211 33.81 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 51 215 107 106 103 73 45 61  761 179 23.52 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 23 74 210 205 137 91 188 1 934 416 44.54 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 53 52 69 82 184 161 71 66  738 298 40.38 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 44 107 150 177 194 176 187  1041 557 53.51 

รวม 178 541 495 867 898 834 516 603 1 4933 1953 39.59 

 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ  
      วัฒนธรรม 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 34 118 157 184 184 148 117 126  1068 391 36.61 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 69 215 131 164 119 90 63 44  895 197 22.01 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 72 105 68 111 122 120 123 232  953 475 49.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 41 94 116 247 259 269 144 157 2 1329 570 42.89 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 161 64 93 184 198 198 123 160 1 1182 481 40.69 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 53 93 88 57 72 56 146  570 274 48.07 

รวม 382 649 658 978 939 897 626 865 3 5997 2388 39.82 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ  
      วัฒนธรรม 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 63 124 103 126 167 209 188 268 2 1250 665 53.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 91 43 33 37 52 132 183 513  1084 828 76.38 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 116 77 44 85 106 235 243 278  1184 756 63.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 34 14 37 53 110 131 147 179  705 457 64.82 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 50 8 5 12 31 54 69 89 1 319 212 66.46 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 26 12 38 63 110 110 84  449 304 67.71 

รวม 360 292 234 351 529 871 940 1411 3 4991 3222 64.56 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 47 132 96 149 138 145 76 240 1 1024 461 45.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 91 82 39 53 57 66 65 299 3 755 430 56.95 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 101 138 68 131 123 106 103 293 1 1064 502 47.18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 55 43 68 144 198 347 207 348  1410 902 63.97 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 56 6 9 10 10 33 22 302 2 450 357 79.33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 9 9 66 94 116 273 114 179  860 566 65.81 

รวม 359 410 346 581 642 970 587 1661 7 5563 3218 57.85 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 26 190 113 178 208 229 183 383  1510 795 52.65 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 105 154 117 146 154 144 128 253  1201 525 43.71 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 88 220 118 117 120 124 117 298  1202 539 44.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 34 105 102 191 218 233 148 482 2 1515 863 56.96 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 114 20 23 37 73 53 67 242  629 362 57.55 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 99 73 145 139 134 115 314  1027 563 54.82 

รวม 375 788 546 814 912 917 758 1972 2 7084 3647 51.48 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น 
ระดับผลกำรเรียน 

ผลกำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 24 22 23 50 56 106 99 154  534 359 67.23 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 34 23 31 69 66 80 47 98  448 225 50.22 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 45 141 52 47 39 42 45 67  478 154 32.22 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 28 32 25 50 86 158 121 31 1 532 310 58.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 50 3 2 15 43 57 64 84  318 205 64.47 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 22 43 71 59 48 14 109  373 171 45.84 

รวม 188 243 176 302 349 491 390 543 1 2683 1424 53.07 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
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วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานฯ 

ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 

 
กลุ่มสำระ 

ระดับผลกำรเรียน 
ผล
กำร
เรียน รวม 

ระดับผล
กำรเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

0 ร 
มส 

 
ภาษาไทย 240 377 293 408 551 545 470 631 2 3,517 1,646 46.80 

 
คณิตศาสตร ์ 247 851 647 691 694 683 376 327 7 4,523 1,386 30.64 

 
วิทยาศาสตร ์ 178 541 495 867 898 834 516 603 1 4,933 1,953 39.59 

 สังคมศึกษา 382 649 658 978 939 897 626 865 3 5,997 2,388 39.82 

 
ภาษาต่างประเทศ 375 788 546 814 912 917 758 1972 2 7,084 3,647 51.48 

 
สุขศึกษา 360 292 234 351 529 871 940 1411 3 4,991 3,222 64.56 

 ศิลปะ 188 243 176 302 349 491 390 543 1 2,683 1,424 53.07 

 
การงานฯ 

 
359 410 346 581 642 970 587 1661 7 5,563 3,218 57.85 

 
รวม 2329 4151 3395 4992 5514 6208 4663 8013 26 39,291 18,884 48.06 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 
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ปีการศึกษา 2556 

 
 
ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
ปีกำรศึกษำ  2555 - 2556  ระดับโรงเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 57.19 45.70 -11.49 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.59 39.61 -7.98 

วิทยาศาสตร์ 35.07 36.45 1.38 

ภาษาอังกฤษ 27.13 27.67 0.54 

คณิตศาสตร์ 26.79 24.64 -2.15 

สุขศึกษา 58.63 61.85 3.22 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 50.45 45.45 -5.00 

ศิลปะ 43.31 43.87 0.56 
 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   ปีกำรศึกษำ  2555 - 2556    
ระดับโรงเรียน 

  

ผลกำรสอบ O-NET 
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ระดับประเทศ 

 
ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
ปีกำรศึกษำ  2556  ระดับโรงเรียน – ระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 45.70 44.25 1.45 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.61 39.37 0.24 

วิทยาศาสตร์ 36.45 37.95 -1.50 

ภาษาอังกฤษ 27.67 30.35 -2.68 

คณิตศาสตร์ 24.64 25.45 -0.81 

สุขศึกษา 61.85 58.30 3.55 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.45 44.46 0.99 

ศิลปะ 43.87 43.65 0.22 
 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ  2556   
ระดับโรงเรียน – ระดับประเทศ 
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ปีการศึกษา 2556 

 
ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    
ปีกำรศึกษำ  2555 - 2556 ระดับโรงเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 46.00 47.64 1.64 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.55 30.57 -2.98 

วิทยาศาสตร์ 31.42 29.62 -1.80 

ภาษาอังกฤษ 18.6 22.58 3.98 

คณิตศาสตร์ 19.03 18.21 -0.82 

สุขศึกษา 52.93 60.53 7.60 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.35 47.83 2.48 

ศิลปะ 32.67 27.62 -5.05 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   ปีกำรศึกษำ  2555 - 2556    
ระดับโรงเรียน 
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ระดับโรงเรียน 

ระดับประเทศ 

 
ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    
ปีกำรศึกษำ  2556  ระดับโรงเรียน – ระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่ำง 

ภาษาไทย 47.64 49.26 -1.62 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.57 33.02 -2.45 

วิทยาศาสตร์ 29.62 30.48 -0.86 

ภาษาอังกฤษ 22.58 25.35 -2.77 

คณิตศาสตร์ 18.21 20.48 -2.27 

สุขศึกษา 60.53 62.03 -1.5 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.83 49.98 -2.15 

ศิลปะ 27.62 29.00 -1.38 
 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ  2556    
ระดับโรงเรียน – ระดับประเทศ 

  



 

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อ  
สมัครและรับไว้ในปีการศึกษา 2557  นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 

 

ชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกให้
เรียนต่อในโรงเรียน

เดิม 

จ านวนนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนนี้ จ านวนนักเรียน

ที่รับไว้เข้าเรียน
ในโรงเรียนนี้ 

จ านวนนักเรียน
ที่รับไว้เข้าเรียน
ในโรงเรียนนี้
โดยวิธีอ่ืน ในเขตพ้ืนที่

บริการ 
นอกเขตพ้ืนที่

บริการ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 - - 65 76 69 63 94 129 - - 
ม.4 52 111 118 176 4 4 89 154 - - 

    
      

รวมจ านวนนักเรียนที่รับไว้ทั้งสิ้น 
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม 

ม.1 94 129 223 
ม.4 89 154 243 

 

 
 

 

  

ปีกำรศึกษำ 2557 

สมัคร 
รับไว้ 

ชาย หญิง รวม 

273 94 129 223 

302 89 154 243 



 

 

 

ตำรำงแหล่งเงินทุน 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 
1 มูลนิธิทิสโก้  8  ทุนๆ ละ 3,500  บาท 28,000  
2 มูลนิธิยุวพัฒน์  1  ทุนๆ ละ 3,500  บาท 3,500  
3 กรุงไทยการไฟฟ้า (SHAP) 3 ทุนๆ ละ 4,000  บาท 12,000  
4 ร้านทองเตียมุ่ยฮ้ัว  2  ทุนๆ ละ 5,000  บาท 10,000  
5 ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร 1 ทุน 18,000  

6 
ทุนเฉลิมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี) 1 ทุน 7,500  

7 ทุนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ทุน 6,000  
รวมทั้งสิ้น 97,000  

  

ทุนกำรศึกษำ 



 

 

 

ตารางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2556 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม.3 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม 165 68.75 
เรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 3 1.25 
เรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) - - 
เรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นจังหวัดเดิม) - - 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 5 2.08 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 8 3.33 
เรียนต่อสถาบันอ่ืนๆ  15 6.25 
ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 17 7.08 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 27 11.25 

รวม 240 100 
 
ตารางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2556 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม.6 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 54 28.88 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 9 4.81 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 16 8.56 
เรียนต่อสถาบันเทคโนโลยีต่างๆ 7 3.74 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 4 2.14 
เรียนต่อสถาบันพยาบาล/สาธารณสุข 5 2.67 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ 43 23.00 
ประกอบอาชีพ 44 23.53 
รอจบ 5 2.67 

รวม 187 100 
  

กำรศึกษำต่อของนักเรยีนที่จบกำรศึกษำ 



 

ตำรำงผลกำรเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 

ล ำดับที่ สถำบัน จ ำนวนนักเรียนที่สอบเข้ำได้ 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 18 
6 มหาวิทยาลัยพะเยา 5 
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 
8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 
9 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ 1 

24 วทิยาลยัอาชีวะเชียงใหม่ 2 

11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ 2 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 5 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 9 
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 7 
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 
16 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
17 มหาวิทยาลัยบูรพา 1 
18 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1 
19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
20 มหาวิทยาลัยนอร์ท (เชียงใหม่) 1 
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก 1 
22 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2 

รวมทั้งสิ้น 82 
  



 

 
1. ด้ำนสื่อเทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด 260  เครื่อง 
  เครื่องแม่ข่าย  2  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 240  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหาร      10  เครื่อง 
  ใช้ในการพัฒนางานของครู     10  เครื่อง 
 โสตทัศนูปกรณ์ 
 โปรเจ็คเตอร์ 40  เครื่อง 
 เครื่องฉายภาพทึบแสง 10  เครื่อง 
 โทรทัศน์ 10  เครื่อง 
 เครื่องขยายเสียง   9  เครื่อง 
 เครื่อง Printer 40  เครื่อง 
 เครื่องถ่ายเอกสาร   2  เครื่อง 
 เครื่องโทรสาร   1  เครื่อง 
 ระบบกล้องวงจรปิดส าหรับรักษาความปลอดภัย   6  เครื่อง 
 เครื่อง Copy Printer   2  เครื่อง 
 กล้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์   3  เครื่อง 
 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ที่ ผู้ให้บริการ ประเภท ความเร็ว 
1 CAT Fiber Optic 60 Mbps 
2 TOT WiNET 12 Mbps 
3 UniNET Fiber Optic 80 Mbps 
4 MOENET Leaseline 2 Mbps 

 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย  Wireless InterNET 16  จุด 
 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 10  เครื่อง 

2. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนำกำร  ได้แก่ 
 สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล  สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์  สนามตะกร้อ  สนามเปตอง 
 ห้องประชุม  ได้แก่  หอประชุมโรงเรียน  ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ลานเอนกประสงค์ 

3. รถยนต์กระบะ  จ านวน  1  คัน 

  

ทรัพยำกร 



 

 

 1. ห้องสมุดโรงเรียน 
 1.1 ทรัพยากรสารนิเทศ 
  - จ านวนหนังสือ        38,711  เล่ม 
  - วารสาร/นิตยสาร          6  ชื่อเรื่อง 
  - หนังสือพิมพ์          2  ชื่อเรื่อง 
  - สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
      1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             77  เรื่อง 
      2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     54  เรื่อง 
      3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       15  เรื่อง 
      4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ            48  เรื่อง 
      5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              46  เรื่อง 
      6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              26  เรื่อง 
      7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         17  เรื่อง 
      8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               11  เรื่อง 
 1.2 โสตทัศนูปกรณ์ 
   - โทรทัศน์           1  เครื่อง 
   - เครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี           1  เครื่อง 
 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
   - เครื่องแม่ข่าย           1  เครื่อง 
   - บริการยืม-คืนหนังสือ           1  เครื่อง 
   - บริการสืบค้นข้อมูล           1  เครื่อง 
   - บริการอินเตอร์เน็ต          24  เครื่อง 
   - เก็บสถิติผู้ใช้ห้องสมุด           1  เครื่อง 
   - ส านักงาน           1  เครื่อง 
   - เครื่อง Printer           1  เครื่อง 
    - เครื่องถ่ายเอกสาร           1  เครื่อง 
 2. ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีห้องสมุดกลุ่มสาระ เพ่ือให้บริการกับครูและนักเรียนโดยจัดเป็นมุม
ต่างๆ เช่น  มุมหนังสือเรียน  มุมวารสาร  มุมหนังสือคู่มือ  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
  
  

งำนห้องสมดุ 



 

 

ตำรำงสถิตกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์  ปีกำรศึกษำ 2556 

เดือน นักเรียนที่เข้ำใช้บริกำร จ ำนวนครั้ง เฉลี่ย/คน 
พฤษภำคม 13,628 9.72 
มิถุนำยน 20,944 14.71 
กรกฎำคม 21,167 14.87 
สิงหำคม 16,217 11.39 
กันยำยน 21,030 14.77 
พฤศจิกำยน 22,131 15.55 
ธันวำคม 19,659 13.92 
มกรำคม 21,277 15.06 
กุมภำพันธ์ 19,091 13.52 

เฉลี่ย 12.40 

 
 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

1. ที่ว่าการอ าเภอคลองขลุง  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  
3. โรงพยาบาลคลองขลุง  
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง  
5. ส านักงานที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง  
6. สถานีต ารวจภูธรคลองขลุง  
7. เทศบาลต าบลคลองขลุงและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
8. ธนาคารออมสิน  
9. บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
10. ห้องสมุดประชาชน 
11. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองขลุง  
12. ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
13. ส านักงานองค์การโทรศัพท์ 
14. โรงสีคงเดชธัญกิจ 

 



 

 ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
1. กลุ่มหมวกสานบ้านเกาะล าไย เลขท่ี 1/1 ผู่ 5 ต าบลวังบัว  อ.คลองขลุง  จ.ก าแพงเพชร   
2. กระเป๋าสานปอแก้ว  เลขที่ 69/1 หมู่ 2 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์รากไม้บ้านท่ามะเขือ เลขที่ 723/3 หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง 

จ.ก าแพงเพชร 
4. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแม่ลาดน้อย เลขท่ี 50/2 หมู่ 3 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  
5. กลุ่มหัตถกรรมต าบลแม่ลาด ผลิตตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก  เลขท่ี 71/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาด               

อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
6. กลุ่มข้าวกล้อง บ้านทุ่งหันตรา  เลขที่ 7 หมู่ 10 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
7. กลุ่มท ามุ้ง แม่บ้านวังแขม เลขท่ี 203 หมู่ 1 ต.วังเขม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
8. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิต ดอกไม้จันทน์ น้ ายาล้างจาน น้ าจุลินทรีย์ 

กระเป๋าหิ้ว  เลขที่ 166/1 หมู่ 2 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร   
9. กลุ่มทอผ้าบ้านป่าเหียง หมู่ 1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
10.  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
11.  ขนมเทียนแก้วเอี่ยมจิตร  เลขท่ี 78 หมู่ 9 ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
12.  กลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหียง หมู่ 1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
13.  กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เลขที่ 51 หมู่ 4 ต.ท่าพุทรา อ..คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
14.  ส่งเสริมอาชีพบ้านอู่ส าเภา ผลิตเสื่อกก  เลขที่ 256 หมู่ 7 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
15.  นุกูลเฟอร์นิเจอร์ ผลิต รากไม้ โต๊ะธรรมชาติ  เลขที่ 24/1 หมู่ 3 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง                     

 จ.ก าแพงเพชร 
16.  โรงน้ าปลาปัญญา เลขท่ี 839 หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
17.  ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตโคมไฟแมงมุม โคมไฟถ้วยรางวัล  เลขที่ 14  หมู่ 1ต.ท่าพุทรา  

 อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
18.  นายเสนาะ ทองแจ่ม ผลิตกระบุง  เลขที่ 36 หมู่ 4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
19.  นางสาวส าอาง  ส่งเชื้อ  ผลิตกล้วยทอดกรอบ เลขที่ 384 หมู่ 4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง                          

 จ.ก าแพงเพชร  
20.  นางจีรพร  จารุจิตร ผลิต สบูเ่หลว ยาสระผม ครีมนวดผม  เลขท่ี 962 หมู่ 13 ต.คลองขลุง              

 อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
21.  ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตหมวกสารจากวัสดุในท้องถิ่น คือ ตอกไม้ไผ่สีสุก ได้แก่  

  นางเหรียญ  บรรลือศักดิ์  
 
 
 
 



 

 
22.  การพัฒนาทอเสื่อจากต้นกกและพืชตระกูล

กกอีกหลายชนิดได้แก่ นางมั่น โยคณิต  
23.  สถานประกอบการในการใช้วัสดุท้องถิ่นผลิต 

วุ้นเส้น จากถ่ัวเหลือง เป็นธุรกิจอาหารที่สร้างงาน 
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ โรงงานวุ้นเส้น แป้งสลิ่ม 

24.  ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี เช่น 
ความสามารถประยุกต์และใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าต่อ
บริบททางเศรษฐกิจสังคมการถ่ายทอดวรรณกรรม          
ค าสอน การประยุกต์ประเพณีบุญ ได้แก่  

 - นายหล้า  ร่มโพธิ์ อายุ 83 ปี เชี่ยวชาญด้าน ปรัชญาชีวิตประสบการณ์ 63 ปี  
 - พระครูพิพิธวชิโรภาส  ฐิตธมัโม  อายุ 42 ปี เชี่ยวชาญด้านศาสนา (สัญญาบัตร พัศยศ ชั้นโท)    
      ประสบการณ์ 21 พรรษา 
 - นางอุ่น ชาบุญ  อายุ 66 ปี เชียวชาญด้าน ประเพณี ประสบการณ์ 48 ปี 
 - นายบุญมี  พราหมณ์มนุษย์ อายุ 83 ปี  เชี่ยวชาญด้านหมอสมุนไพร หมอยากลางบ้าน 
      ประสบการณ์ 64 ปี  
 - นางสุวรรณา วิวาโค อายุ 56 ปี เชี่ยวชาญด้านหนวดแผนโบราณประสบการณ์ 20 ปี  
 - นางสุนันท์  อ่อนเกตุ อายุ 71 ปี เชี่ยวชาญนวดแผนโบราณประสบการณ์ 30 ปี 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงำนงบประมำณ 
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13% 7% 

42% 

เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินระดมทรัพยากร 

เงินห้องเรียน E-smart 

รายได้อ่ืนๆ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) 

 
ข้อมูลด้ำนงบประมำณ  

 
ตำรำงแสดงรำยรับเงินกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนรายหัว 5,219,500 
2 เงินระดมทรัพยากร 1,740,000 
3 เงินห้องเรียน E-smart 948,000 
4 รายได้อ่ืนๆ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) 5,695,990 

รวม 13,603,490 
 
แผนภูมิแสดงรำยรับเงินกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
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จ ำนวนเงิน (บำท) 

 

ตำรำงแสดงรำยจ่ำยเงินกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่าจ้างชั่วคราว 697,080 
2 ค่าตอบแทน 132,982 
3 ค่าใช้สอย 953,266 
4 ค่าวัสดุ 3,162,261 
5 ค่าครุภัณฑ์ 1,106,600 
6 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,232,035 
8 รายจ่ายอื่นๆ - 

รวม 7,284,224 
 
แผนภูมิแสดงรำยจ่ำยเงินกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
 

 

  



 

ผู้บริหาร 
5% 

ครูประจ าการ 
69% 

ครูอัตราจ้าง 
8% 

ลูกจ้างประจ า 
7% 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
11% 

 

ข้อมูลครูและบุคลำกรของโรงเรียน   

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกรและเพศ 

ประเภทบุคลำกร ชำย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร 
   

    1.1 ผู้อ านวยการ 1 - 1 
    1.2 รองผู้อ านวยการ 3 - 3 
2. ครูประจ าการ    
    2.1 คร ู 21 37 58 
    2.2 ครูมาช่วยราชการ - - - 
3. ครูอัตราจ้าง    
    3.1 ชาวไทย 4 1 5 
    3.2 ชาวต่างชาติ 1 1 2 
4. พนักงานราชการ - - - 
5. ลูกจ้างประจ า 6 - 6 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 

รวม 40 44 84 
(ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2557) 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกรและเพศ 
  



 

9% 

14% 

17% 

12% 7% 

6% 

15% 

17% 

3% ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมจ ำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และต ำแหน่ง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนครู 
(คน) 

ต ำแหน่ง ครู/อันดับ 
ครูอัตรำ

จ้ำง 
พนักงำน
รำชกำร 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ภาษาไทย 6 1 - 1 1 1 2 

คณิตศาสตร์ 9 - - - 1 5 3 
วิทยาศาสตร์ 11 - - 1 - 8 2 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 - - - - - 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 - - - - 3 2 
ศิลปะ 4 - - - 1 2 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 3 - 1 1 3 2 
ภาษาต่างประเทศ 11 3 - 1 1 5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(แนะแนวห้องสมุด) 

2 1 - - - 1 - 

รวม 66 8 0 4 5 28 21 
(ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2557) 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมจ ำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  



 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
12% 

ปริญญาตรี 
56% 

ปริญญาโท 
31% 

ปริญญาเอก 
1% 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ - - - - 1 - - - 
รองผู้อ านวยการ - - 1 - 2 - - - 
ครูประจ าการ - - 11 24 9 13 1 - 
ครูอัตราจ้าง - - 4 1 - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 5 - 1 - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 3 2 2 - - - - 

รวม 7 3 19 26 12 13 1 - 
(ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2557) 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
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31 ปี ข้ึนไป 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมอำยุกำรท ำงำน 

อายุงาน 
ผู้บริหาร ครูประจ าการ ลูกจ้างประจ า 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 1 ปี - - - 3 - - 

1-5 ปี - - 2 4 - - 
6-10 ปี - - 3 2 - - 
11-15 ปี 1 - 2 2 - - 
16-20 ปี - - 3 13 3 - 
21-25 ปี 1 - 3 7 - - 
26-30 ปี - - 5 3 3 - 

31 ปี ขึ้นไป 2 - 3 3 - - 
รวมทั้งหมด 4 0 21 37 6 0 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมอำยุกำรท ำงำน 

 

 

 

 



 

ตำรำงแสดงข้อมูลบุคลำกรโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ เร่ิมรับ
รำชกำร 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้ำท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชำเอก/โท 

ฝ่ำยบริหำร 

1 นายหาญ หงษ์ยนต์ ผ.อ.รร/คศ.3 44016 กศ.ม. บริหารการศึกษา 16 พ.ค.2522 19 เม.ย.2500 
ประธานสหวิทยาเขตเมืองสองคลอง/ประธาน
ชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จ.ก าแพงเพชร 

2 นายเสถียร มัทวรัตน ์ รอง.ผอ./คศ.3 44205 ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 22 พ.ค.2521 24 ส.ค.2498  กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน.งานเศรษฐกิจพอเพียง 

3 นายวิรัช วันบรรเจดิ รอง.ผอ./คศ.3 44018 กศ.ม. บริหารการศึกษา 15 พ.ค.2544 10 ต.ค.2521 กลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ 

4 นายวิฑูรย ์ พานชัย รอง.ผอ./คศ.2 44019 กศ.ม. บริหารการศึกษา 25ก.ค.2531 3พ.ย.2508 กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

5 นายพรชัย เขม้นกิจ ครู/คศ.2 45770 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 12 ก.ค.2545 19 ก.พ.2522 หน.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 นางสุมาล ี แสงแก้ว ครู/คศ.3 4370 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 25 พ.ค.2536 26 ก.พ.2514 งานวัดผล ม.ต้น 

7 นายสมศักดิ ์ แต้วัฒนาสกุล ครู/คศ.2 44047 ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา 30 ก.ค.2530 10 ธ.ค.2501 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 

8 นางวรรณา พิลึก ครู/คศ.3 44064 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ 15 พ.ค.2538 24 มิ.ย.2516 หน.งานพัฒนาหลักสตูร 

9 นายเชษฐา ธีสา ครู/คศ.2 2570 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 13 ม.ค.2549 7 ก.ย.2521 
หน.งานพัฒนาระบบและใช้เทคโนโลยฯี/ 
งานพัฒนาสื่อฯ 

10 น.ส.โสภา จิตตวิไลย ครู/คศ.3 2710 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ 11 ก.ค.2532 20 ส.ค.2507 
หน.งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติ/ 
งานแนะแนว 

11 น.ส.กนกพร อุ่นเป็นนิจ ครู/คศ.1 4591 กศ.ม. 
วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
14 มิ.ย.2554 10 มี.ค.2529 งานพัฒนาหลักสูตร/ประชาสมัพันธ์ 

  



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ เร่ิมรับ
รำชกำร 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้ำท่ีพิเศษ 

วุฒิ วิชำเอก/โท 

12 นายธเนศร ์ เกษวิริยะการณ ์ ครู/คศ.2 47557 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 27 ก.พ.2549 28 ก.ย.2524 หน.งานกิจกรรมนักเรียน 

13 น.ส.พรทิพย ์ ศรีภูธร ครู/คศ.2 45267 กศ.ม. 
การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

16 พ.ค.2543 17 ม.ค.2519 หน.งาน ร.ร.มาตรฐานสากล 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

14 นางเยาวเรศ เสมอหตัถ์ ครู/คศ.2 108031 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 29 พ.ค.2538 30 ม.ค.2515 หน.งานดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

15 นายคารมย ์ แสนแก้ว ครู/คศ.2 44061 ศน.ม 
รัฐศาสตร ์

การปกครอง 
6 มิ.ย.2544 26 ม.ค.2521 

หน.งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ/ 
งานนศท. 

16 นางรังษินี แก้วคง ครู/คศ.2 40367 ค.บ. ชีววิทยา 1 มิ.ย.2537 19 ส.ค.2513 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

17 นายวิชาญ เขียวสวาท ครู/คศ.3 44028 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 22 มิ.ย.2530 9 มี.ค.2505 หน.งานบริหารงานบุคคลและอ านวยการ 

18 นายไพบูลย ์ ธนูชัย ครู/คศ.2 9984 กศ.ม. ฟิสิกส ์ 25 ก.ค.2538 23 ธ.ค.2516 หน.งานพัฒนาสื่อและนวตักรรมฯ 

19 น.ส.จุฑาทิพย ์ ค าตีด ครู/คศ.2 39927 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21 ส.ค.2546 20 ส.ค.2522 งานทะเบียน ม.ปลาย 

20 นางนุชนาท สิงหา ครู/คศ.2 44074 วท.บ. เคม ี 21 ส.ค.2546 18 ก.ค.2522 หน.งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรยีน 

21 นายยุทธนา หงสไกร ครู/คศ.3 44091 วท.ด. 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1 มิ.ย.2536 11 ธ.ค.2515 หน.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

22 นางจุฑาลักษณ ์ ขุนภักด ี ครู/คศ.3 132960 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21 ก.ค.2538 31 ส.ค.2515 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ/ห้องเรยีนพิเศษ 

23 นางนันทวัน หงสไกร ครู/คศ.2 46117 ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 15 มิ.ย.2541 8 ธ.ค.2518 หน.เวรวันพฤหัสบดี/งานระบบดูแลช่วยเหลือนร. 

24 น.ส.กานดา ทากรม ครูผู้ช่วย 7422 วท.บ. เคม ี 15 พ.ย.2555 23 พ.ย.2527 งานทะเบียน ม.ต้น 
 
 
 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ เร่ิมรับ
รำชกำร 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้ำท่ีพิเศษ 

วุฒิ วิชำเอก/โท 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

25 นางกชกร ศรีวิชัย ครู/คศ.3 44037 ค.บ. ภาษาไทย 1 พ.ค.2534 21 ก.ย.2507 หน.งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด 

26 นางจินตนา มีล้นศักดิ ์ ครู/คศ.2 44027 ศษ.บ. ภาษาไทย 16 ธ.ค.2534 19 ธ.ค.2505 หน.งานระดมทรัพยากรฯ 

27 นายวิทวัส แสงแก้ว ครู/คศ.3 44230 ค.บ. ภาษาไทย 1 พ.ย.2531 9 มิย.2507 หน.งานแผน 

28 นายฉัตรชัย สุขุม ครู/คศ.1 2782 ศษ.ม. ภาษาไทย 15 พ.ค.2552 25 มี.ค.2528 หน.งานปกครองระดับชั้น 

29 น.ส.จิตราภรณ ์ สามไชย ครูผู้ช่วย 44025 ค.บ. ภาษาไทย 15 ต.ค.2556 24 มิ.ย.2532 งานนศท./งานพัสด ุ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

30 นายสุธีร ์ วิชาพร ครู/คศ.3 44044 กศ.ม. บริหารการศึกษา 12 ก.ย.2529 4 ต.ค.2506 
หน.งานประชาสมัพันธ์/หน.งานน้ าดื่มราษฎร์
รังสรรค ์

31 นางสุทิน แสงแก้ว ครู/คศ.3 4357 ค.บ. สหกรณ ์ 1 พ.ย.2531 6 มี.ค.2507 หน.งานสวัสดิการโรงเรียน/งานหอ้งสมุด 

32 นายวิทยา มาตรสิงห ์ ครู/คศ.3 44023 กศ.ม. บริหารการศึกษา 2 ก.ค.2522 5 ส.ค.2497 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 

33 นายวิรัตน ์ น้อยม่วง ครู/คศ.3 44077 ศน.ม. 
พุทธศาสนาและ

ปรัชญา 
28 ก.ค.2532 4 มี.ค.2506 หน.งานส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 

34 นางมะล ิ เขียวสวาท ครู/คศ.3 44075 กศ.บ. สังคมศึกษา 22 มิ.ย.2530 1 ต.ค.2506 
หน.งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษา/งานขอ
พระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

35 นางอารี พินิจชัย ครู/คศ.3 3188 ค.บ. สังคมศึกษา 5 ก.ย.2537 22 ก.ค.2504 หน.งานธนาคารโรงเรียน 

36 นางนันทวัน จิตตางกูร ครู/คศ.3 2888 กศ.บ. ประวัติศาสตร ์ 17 ส.ค.2525 8 ก.ค.2502 หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 

37 นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักด ี ครู/คศ.3 108033 ค.บ. สังคมศึกษา 3 ส.ค.2538 13 ส.ค.2512 หน.งานปกครองและกิจการนักเรยีน 
 



 
 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/
อันดับ 

เลขที่
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ เร่ิมรับ
รำชกำร 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้ำท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชำเอก/โท 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

38 นางเกสร ชตาเริกษ ์ ครู/คศ.3 44049 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค.2534 6 เม.ย.2512 งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้/ห้องเรียนพิเศษ 

39 นางชลชิน ี แพทย์วงศ ์ ครู/คศ.3 65517 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 20 ส.ค.2533 22 มี.ค.2509 หน.งานวัดผลประเมินผล 

40 นางอารดา อินทรมงคล ครู/คศ.2 44059 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2 ก.ค.2534 20 ก.ค.2502 งานปกครอง 

41 นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม ครู/คศ.2 108034 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 15 พ.ค.2538 19 มิ.ย.2515 งานวัดผล ม.ปลาย 

42 น.ส.ธมลวรรณ มาตรสิงห ์ ครู/คศ.2 3236 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 25 ส.ค.2549 27 มิ.ย.2526 หน.งานพัสด ุ

43 นายเอกวิทย ์ มั่งอะนะ ครู/คศ.1 44063 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 9 มิ.ย.2553 20 พ.ย.2529 
หน.งานจราจร/หน.งานปกครองและปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

44 น.ส.สายรุ้ง เมืองวงษ ์ ครู/คศ.2 44066 กศ.ม. 
หลักสตูรและ 

การสอน 
1 ธ.ค.2547 19 พ.ค.2524 หน.งานจัดท าบัญชีการเงิน รายงานการเงินฯ 

45 น.ส.เสาวนีย ์ สอนแหยม ครูผู้ช่วย 6696 ศศ.บ. ภาษาจีน 10 ก.ค.2556 12 ก.ย.2529 งานการเงิน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

46 นายวิพล กันทะสอน ครู/คศ.2 44089 ค.บ. พลศึกษา 16 พ.ค.2527 27 เม.ย.2504 หน.เวรวันจันทร/์งานอนามัย ร.ร. 

47 นางอิสริยาภรณ ์ ทะณูชัย ครู/คศ.3 44093 ค.บ. พลศึกษา 19 พ.ค.2524 18 มิ.ย.2501 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 

48 นายฉัตรพงษ ์ วิไลมงคล ครู/คศ.2 44053 ค.บ. สุขศึกษา 15 ส.ค.2521 22 ก.ย.2500 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 

49 นางทิพย์พาที วิชาพร ครู/คศ.2 2828 วท.บ. สุขศึกษา 16 ธ.ค.2530 13 ต.ค.2507 หน.งานอนามัยโรงเรียน 

50 นายสมพงษ ์ ทะณูชัย ครู/คศ.3 44087 ค.บ. สุขศึกษา 16 พ.ค.2522 28 มิ.ย.2501 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 
 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/
อันดับ 

เลขที่
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ เร่ิมรับ
รำชกำร 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้ำท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชำเอก/โท 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

51 นายวจนะ แพ่งสภา ครู/คศ.3 44084 ค.บ. ดนตรีศึกษา 30 ม.ค.2532 18 มี.ค.2508 งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์

52 นางดารณ ี กัลป์ธนวงศ ์ ครู/คศ.2 44468 ค.บ. นาฏศิลป ์ 21 ส.ค.2539 3 ม.ค.2509 หน.งานคณะนักเรียน 

53 นางณัฐธยาน ์ บุตโรบล ครู/คศ.1 44042 ศ.บ. นาฏศิลป ์ 23 ม.ค.2555 16 ส.ค.2524 หน.งานรักษาความสะอาด 

54 นายพินิจ   นุชสวาท ครู/คศ.2 108032 ศษ.บ. ศิลปกรรม 30 มี.ค.2547 21 ม.ค.2520 งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

55 นายสมหมาย หอมยก ครู/คศ.2 44062 กศ.ม. บริหารการศึกษา 23 ม.ค.2538 27 พ.ย.2509 
หน.กลุ่มงานบรหิารทั่วไป/งานอาคารและ
สาธารณูปโภค 

56 น.ส.น้ าหวาน เพชรบูรณ ์ ครู/คศ.2 7027 ค.ม. บริหารการศึกษา 18 ต.ค.2539 5 ส.ค.2502 
งานอาคารและสาธารณูปโภค/งานรักษาความ
สะอาด 

57 นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง ครู/คศ.3 44078 ค.บ. คหกรรม 3 ก.ค.2524 29 ต.ค.2501 ที่ปรึกษาการบรหิารจดัการศึกษา 

58 นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง ครู/คศ.2 44086 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ 15 พ.ค.2538 15 ม.ค.2513 
หน.งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย/ 
หน.เวรวันพุธ 

59 นางอริสรา แสนแก้ว ครู/คศ.2 44050 กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
27 ส.ค.2540 11 ก.พ.2518 หน.งานส านักงานผู้อ านวยการ/งานสารสนเทศ 

60 น.ส.พิชญาอร  สังวรกาญจน ์ ครูผู้ช่วย 1724 วท.บ. 
เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 
9 ธ.ค.2556 30 ธ.ค.2529 งานบุคลากร/เศรษฐกิจพอเพียง 

61 น.ส.ปุณธิชา   มาเนตร ครู/คศ.1 2363 วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
11 ก.ค.2554 4 พ.ย.2529 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) 

62 นางอ าพันธ ์ รอบุญ ครู/คศ.2 69649 ค.บ. แนะแนว 15 พ.ค.2538 12 ส.ค.2508 หน.งานแนะแนว/ทัศนศึกษา 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/อันดับ 

เลขที่
ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ 
เร่ิมปฏิบัติงำน วัน/เดือน/ปี เกิด 

วุฒิ วิชำเอก/โท 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

63 นายวีระ  กระต่ายเทศ ช่างไม้ 2 3577 ป.4 - 7 มี.ค.2528 2 ธ.ค.2502 

64 นายวิรัตน์  เกษมสุข ช่างปูน 2 3579 ป.4 - 7 มี.ค.2528 27 เม.ย.2497 

65 นายเสมอ  มะแม้น พนักงานสถานที่ 2 3580 ป.4 - 1 ก.ค.2540 13 ต.ค.2506 

66 นายพัฒนพงษ์   พูนผล ช่างไม้ 3 3578 ปวช. ก่อสร้าง 1 พ.ย.2538 2 พ.ค.2512 

67 นายบุญเชิด  กลมกล่อม พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 3581 ค.บ. พลศึกษา 18 ก.ค.2526 28 ธ.ค.2504 

68 นายมณฑล  นิยม พนักงานขับรถยนต์ 1 3576 ม.6 - 1 ก.ค.2540 13 เม.ย.2513 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

69 นายวรายุทธ   จันทร์ต้น ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร ์ - วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์ 1 พ.ค. 2553 18 ม.ค.2521 

70 นายศราวุธ  คงเจรญิ ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร ์ - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 พ.ย.2556 13 ธ.ค.2532 

71 นายวัชระ  ศรีสุพัฒนะกุล ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร ์ - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 พ.ค. 2553 28 ต.ค.2528 

72 นายสันติ  สุธรรมา เจ้าหน้าท่ีธุรการ - วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 2552 8 พ.ค. 2521 

73 นายวสันต์   คงอาจหาร เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ ์ - ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตร ์
10 พ.ค.2556 22 ก.พ.2530 

74 นางอุไรพร   เสรีรัฐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสด ุ - บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 6 พ.ค.2553 8 ม.ค.2521 

75 น.ส.วราภรณ์  ภาวร เจ้าหน้าท่ีวิชาการ - ค.บ. สังคมศึกษา 15 พ.ค.2557 2 ก.ค.2532 

76 นายพีรพงษ์   สมบัต ิ พนักงานรักษาความปลอดภัย - ม.3 - 10 ก.ย. 2551 9 ธ.ค.2509 

77 นางนฤมล  แฟงอ๊อด แม่บ้าน - ป.4 - 26 ม.ค. 2550 20 มี.ค.2509 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/อันดับ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 

กำรศึกษำ 
เร่ิมปฏิบัติงำน วัน/เดือน/ปี เกิด 

วุฒิ วิชำเอก/โท 

78 นางการะเวก  พูลผล แม่บ้าน - ป.4 - 6 ธ.ค. 2549 23 ส.ค.2506 

79 นางสาวพูลศรี  ทิพย์เวช แม่บ้าน - ม.6 - 30 มี.ค. 2555 26 ส.ค.2507 

80 นางพรสวรรค์  หิรัญศริ ิ เจ้าหน้าท่ีงานสวสัดิการ - ม.6 - 16 พ.ค.2556 3 เม.ย.2515 

81 Mr.Derek Willam Bateman ครูอัตราจ้างชาวอังกฤษ - M.B.A. LEADERSHIP 29 พ.ค.2556 9 เม.ย.2510 

82 LZU PAN ครูอัตราจ้างชาวจีน - B.A. Chinese Art 13 มิ.ย.2557 20 พ.ค.2534 

83 Ariane Kristina Brake ครูอาสาสมัครจ้างชาวเยอรมัน - 
Abitur/12 

grade 
- 21 ก.ค.2557 11 มี.ค.2539 

84 Karing Alma Bernice Voh ครูอัตราจ้างชาวแคมมารูน - B.A. Curriculum Studies 23 มิ.ย.2557 7 ม.ค.2523 

 
 
 



 

 

 

 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

  



 

 
 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ 

ม. 1/1 นายวจนะ  แพ่งสภา  

ม. 1/2 นางกชกร  ศรีวิชัย นางสุมาลี  แสงแก้ว 

ม. 1/3 นางรังษินี  แก้วคง นางอริสรา  แสนแก้ว 

ม. 1/4 นางนันทวัน  จิตตางกูร นางสาวสายรุ้ง  เมืองวงษ์ 

ม. 1/5 นางมะลิ  เขียวสวาท  

ม. 1/6 นางอิสริยาภรณ์  ทะนูชัย นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง 

ม. 2/1 นายเอกวิทย์  มั่งอะนะ นางสาวปุณธิชา  มาเนตร 

ม. 2/2 นายวิทวัส  แสงแก้ว  

ม. 2/3 นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์  

ม. 2/4 นางนันทวัน  หงสไกร นายฉัตรพงษ์  วิไลมงคล 

ม. 2/5 นางสุทิน  แสงแก้ว นางณัฐธยาน์  บุตรโรบล 

ม. 2/6 นายสมศักดิ์  แต้วัฒนาสกุล นางสาวพิชญาอร  สังวรกาญจน์ 

ม. 3/1 นางทิพย์พาที  วิชาพร  

ม. 3/2 นางสาวโสภา  จิตตวิไลย นายพินิจ  นุชสวาท 

ม. 3/3 นายวิชาญ  เขียวสวาท นางสาวพรทิพย์  ศรีภูธร 

ม. 3/4 นายสมพงษ์  ทะนูชัย  

ม. 3/5 นางอารี  พินิจชัย นางอารดา  อินทรมงคล 

ม. 3/6 นายสมหมาย  หอมยก นางจินตนา  มีล้นศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครทูี่ปรึกษำ  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2557 



 

ตำรำงแสดงข้อมูลครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ 

ม. 4/1 นายยุทธนา  หงสไกร  

ม. 4/2 นางเกสร  ชตาเริกษ์ นายวรายุทธ  จันทร์ต้น 

ม. 4/3 นายไพบูลย์  ธนูชัย นางกานดา  เข็มศร 

ม. 4/4 นายเชษฐา  ธีสา นางดารณี  กัลป์ธนวงศ ์

ม. 4/5 นายสุธีร์  วิชาพร นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม 

ม. 4/6 นางสาวน้ าหวาน  เพชรบูรณ์ นายวิพล  กันทะสอน 

ม. 5/1 นายธเนศร์  เกษวิริยะการณ์ นางสาวกนกพร  อุ่นเป็นนิจ 

ม. 5/2 นายคารมย์  แสนแก้ว นางสาวสุจิตรา  สนสุด 

ม. 5/3 นางนุชนาท  สิงหา นางจุฑาทิพย์  ค าตีด 

ม. 5/4 นางธมลวรรณ  วันบรรเจิด นายวิทยา  มาตรสิงห์ 

ม. 5/5 นางเพชรรุ้ง  ทองอ่ิม นายวัชระ  ศรีสุพัฒนะกุล 

ม. 5/6 นางสาวจิตราภรณ์  สามไชย นายศราวุธ  คงเจริญ 

ม. 6/1 นางวรรณา  พิลึก นายฉัตรชัย  สุขุม 

ม. 6/2 นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี นายพรชัย  เข้มนกิจ 

ม. 6/3 นายวิรัตน์  น้อยม่วง นางอ าพันธ์  รอบุญ 

ม. 6/4 นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง นางชลชิน ี แพทย์วงศ์ 

ม. 6/5 นายกฤษฏิพงษ์  ขุนภักดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

1. นายสมพงษ์  เพชรชโน   ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน 
2. นายศิริวัฒน์  เพิ่มผล    รองประธานคนที่ 1 
3. นายสมศักดิ์  ทุมพร   รองประธานคนที่ 2 
4. นายนิยม  นนพิภักดิ์   เหรัญญิก 
5. นายสุชาติ  มาลา   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นางอุไร  บุญนันท์   ปฏิคม 
7. นายสุริยา  จันทิมา   ผู้ช่วยปฏิคม 
8. นายทวีศักดิ์  ค ามี   ประชาสัมพันธ์ 
9. นายวสุพล  ผ่องใส   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10. นางสิริพัฒน์  สิงห์ลอ   นายทะเบียน 
11. นางชื่นชม  พรมชาติ   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
12. นางจรรยา  โชติรัตน์   เลขานุการ 
13. นายสุพจน์  หมื่นศร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  

รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 



 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

1 นายประสาน  จริยภิวัฒน ์ ม.1/1 

2 นางอัจจิมา  โพธิพฤกษ์ ม.1/1 

3 นายวิเชียร  เหมือดไธสง ม.1/1 

4 นางนงค์นุช ศรีประดิษฐ์ ม.1/2 

5 ร.ต.ต.หอมหวล  บุญยัง ม.1/2 

6 น.ส.วาสนา  โพธิ์ศรี ม.1/2 

7 นายสมพงษ์  เพชรชโน ม.1/2 

8 นายสมจิตร  พิลึก ม.1/3 

9 นายเศรษฐพงศ์  มะณี ม.1/3 

10 นางโสพิน  ฤมิตร ม.1/4 

11 นางมาลัย  ศรีสุข ม.1/4 

12 น.ส.มัตติกา  ยอดบัวพัน ม.1/4 

13 นางรัตนา  ขะจิตร์ ม.1/5 

14 น.ส.พัฒน์ชนัน  คงทน ม.1/5 

15 น.ส.สายรุ้ง  สุ่มเสมอ ม.1/5 

16 น.ส.อินทิราพร  ยิ่งเสมอ ม.1/5 

17 นายสมศักดิ์  รุ่งเรือง ม.1/6 

18 นางอ่ินอ้อย  ดีเจริญ ม.1/6 

19 นางละออ  ขันสิงหา ม.1/6 

20 นางวิลาวัลย ์ ก ามณี ม.1/6 

21 นายอ านวย  สุวรรณ์บุตร ม.2/1 

22 นายวัชระ  ขวัญตา ม.2/1 

23 นายธนวุฒ ิ ชูเจริญ ม.2/1 
 

 

 

 

รำยชื่อเครือข่ำยผู้ปกครอง  ปีกำรศึกษำ 2557 



 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

24 นางวันนา  มัธยา ม.2/1 

25 นางอรพิน  ศรีจันทร์ ม.2/1 

26 นายชินพจน์  รูปพรม ม.2/2 

27 นางทับทิม  บุญประกอบ ม.2/2 

28 นายผล  จันทา ม.2/2 

29 นางน้ าอ้อย  แสงแก้ว ม.2/2 

30 นางทุเรียน  พุ่มเชียงล า ม.2/3 

31 นางสายใจ  หร่ายกลาง ม.2/3 

32 นายวิชัย  สืบวงศ์รอด ม.2/3 

33 นางปรางค์สุรีย์  ทาสุบิน ม.2/3 

34 นายอุทัย  คงไทย ม.2/4 

35 นายนิยม  ค่ ายัง ม.2/4 

36 นางนันทพร  วิริยะ ม.2/4 

37 น.ส.ธัญญ์นภัส  อภิวัฒน์ศิรสุข ม.2/4 

38 นายสมเชย  สิทธิไชย ม.2/5 

39 นายรังสัน  ใจแสน ม.2/5 

40 น.ส.กัญจนา  มาลา ม.2/5 

41 นายส าเนียง  คุ่ยจาด ม.2/5 

42 นายสมาน  ซิตา ม.2/6 

43 นายพิชิตไชย  แสงดี ม.2/6 

44 น.ส.จรรยา  โชติรัตน ์ ม.3/1 

45 นางละมัย  กระมล ม.3/1 

46 นายสมศักดิ์  ทุมพร ม.3/1 

47 นางสายสมร  คชภูม ิ ม.3/1 

48 นางจิราภรณ์  หมีขุน ม.3/2 

49 น.ส.ชนานันท ์ วงษ์ราช ม.3/2 
 

 

 

 



 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

50 น.ส.ศิริรัตน ์ ผมอ่ออน ม.3/2 

51 นายฉอ้อน  ไวว่อง ม.3/3 

52 นางล าเพย  แพ่งศรี ม.3/3 

53 นายภานุ  ขุนพิลึก ม.3/3 

54 นางพิกุล  ศิลาเงิน ม.3/3 

55 นายมงคล  วงศ์สว่าง ม.3/4 

56 นายอ านาจ   แผดศรี ม.3/4 

57 นายไพโรจน์  โกยหิรัญ ม.3/4 

58 นางน้ าทิพย์  อุตโม ม.3/4 

59 นายบุญมี  ศรีโครตอัน ม.3/5 

60 นางกรวรรณ  มั่นเขตวิทย์ ม.3/5 

61 นายอนุชา  วรขันย์ ม.3/5 

62 นายนิพณ  อุฤทธิ์ ม.3/6 

63 นางดวงพร  ทองค า ม.3/6 

64 นางเรณู  พวงมณี ม.3/6 

65 นายวสุพล   ผ่องใส ม.4/1 

66 นางสิริพัฒฐ์  สิงห์ลอ ม.4/1 

67 นายสามารถ  ลีลาจิรกุล ม.4/1 

68 น.ส.สว่าง  พวงทอง ม.4/1 

69 น.ส.วืไลวรรณ  ช านาญนา ม.4/2 

70 นางสุกัญญา  พัฒโนทัย ม.4/2 

71 นายกิตติศักดิ์  อุดมนิทัศน์ ม.4/2 

72 นางกุลลดา  ยาดี ม.4/2 

73 นายสุริยา  จันทิมา ม.4/3 

74 นางออมทอง  สุภาผล ม.4/3 
 

 

 



 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

75 นายสุรัตน์  ยอดนครจง ม.4/3 

76 นายสิรวิชญ ์  เกิดมงคล ม.4/3 

77 นางอรุณณีย์ สุมะไตย ม.4/4 

78 นายรังสรรค์   พุมมา ม.4/4 

79 นางชะเอม  น้อยนิล ม.4/4 

80 นายอนุชิต  ศรีกุมมา ม.4/4 

81 นายดอกรักษ์  เกิดผา ม.4/5 

82 นางกัญจนา  บุญเรือน ม.4/5 

83 นายดาวรุ่ง  ค าตรง ม.4/5 

84 นางเพชรา  จันทร์ศิริ ม.4/6 

85 นายมานพ  อวยชัย ม.4/6 

86 นายมังกรทอง  รินไธสง ม.4/6 

87 นางซ่อนกลิ่น  ลอดคีรี ม.4/6 

88 นางรวมจิตร์ บุญดี ม.5/1 

89 นายสุรพล  วานิลทิพย์ ม.5/1 

90 นายอภิชาติ  อ่อนศรี ม.5/1 

91 นายพยอม  พยัคฆา ม.5/2 

92 นายฉอ้อน  ไวว่อง ม.5/2 

93 นางส าลี   ทุมมาโต ม.5/2 

94 นางน้ าทิพย์  เกตุแก้ว ม.5/2 

95 นายวีระ  ชาพวงค์ ม.5/3 

96 นายเฉลิมชัย  สุขเข ม.5/3 

97 นายสุรัตน์  มาลาศร ี ม.5/4 

98 นายพีรชัย  เทศพร ม.5/4 

99 นายเงิน  แสนเสาร์ ม.5/4 
 

 

 



 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

100 นางอ าพร  สาบ้านหลวง ม.5/4 

101 นายสุชาติ  มาลา ม.5/5 

102 นางอุไร  บุญนันท์ ม.5/5 

103 นางมทิญา  อินทรประกอบ ม.5/5 

104 นายเกรียงไกร  อินเที่ยง ม.5/5 

105 น.ส.หน่อย  อุ่นเมือง ม.5/5 

106 นางพริยา  แสงจันทร์ลอย ม.5/6 

107 นายทวีศักดิ์  ค ามี ม.5/6 

108 นางสมคิด  ศรีสมมเวียง ม.5/6 

109 นางร าพร  ราชกิจ ม.5/6 

110 นายสุครีพ  งามสง่า ม.6/1 

111 นางช่อแก้ว  ร่มสุข ม.6/1 

112 นายศิริพัฒน์  เพ่ิมผล ม.6/1 

113 นางบุญโฮม  พิมพา ม.6/2 

114 นางมายา  ใจแสน ม.6/2 

115 นางจินตนา  ยอดฉัตร ม.6/2 

116 นางอรวรรณ  กาทอง ม.6/2 

117 นายสมมาตร  ศิริโสภณ ม.6/2 

118 นายสมัย  จุลค า ม.6/3 

119 นางสายสุนีย์  บุตรดา ม.6/3 

120 นางอนงค์  หลักฐาน ม.6/3 

121 นายสุวิต  ทรัพย์สมบัติ ม.6/3 

122 นางชื่นชม  พรมชาติ ม.6/3 

123 นายสาคร  วอแพง ม.6/3 

124 นางวันวิสาข์  กาดสาริการ ม.6/4 
 

 

 



 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เครือข่ายชั้น 

125 นายจรัญ  ค ามัง ม.6/4 

126 น.ส.จิราภรณ ์ วิจิตรุจนพันธุ์ ม.6/4 

127 นางละมัย  ซาดุลย์ ม.6/4 

128 นายนิรันดร์  เหลี่ยมนอก ม.6/4 

129 นายนิยม  นนพิภักดิ์ ม.6/4 

130 น.ส.วนิดา  รัตนโสภา ม.6/4 

131 นายสุพจน์  หมื่นศร ม.6/5 

132 นางล าดวน  สายพิน ม.6/5 

133 นางสุกัญญา  บุญเนียม ม.6/5 

134 นางสังเวียน  โพธิ์หว ี ม.6/5 

135 นายสุวิช  คุ้มภัยเพื่อน ม.6/1 
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ตารางแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2556 

ประเภทพฤติกรรม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
แต่งกายผิดระเบียบ 12 18 20 14 23 20 
มาสาย 8 12 16 11 32 23 
ใช้โทรศัพท์มือถือ - - - - - - 
หนีเรียน - - 4 - - - 
ทะเลาะวิวาท 1 - 5 2 7 3 
ลักขโมย - - - - - - 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - - - - 5 1 
อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม 21 30 45 27 67 47 

แผนภูมแิสดงสถิติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2556 

 
  

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 2556 
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ตำรำงแสดงภำวะกำรเจริญเติบโตของนักเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 

แผนภูมิแสดงภำวะกำรเจริญเติบโตของนักเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 
  

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
นักเรียนทั้งหมด 222 267 223 241 271 198 1422 
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 16 4 2 12 16 9 59 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 11 5 0 8 8 2 34 
น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 7 1 0 4 2 1 15 
น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 60 50 38 43 50 39 280 
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 53 71 71 39 76 42 352 
น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ์ 32 23 15 14 22 18 124 
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 146 213 181 186 204 146 1076 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 158 191 150 194 186 150 1029 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 121 161 125 157 147 121 832 
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 2 0 1 4 7 

ภำวะกำรเจริญเติบโตของนักเรียน 



 

 

 

ตารางแสดงชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอใช้สถานที่โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ในการจัดกิจกรรม 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงำน 
1 8 เม.ย.2556 ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ  

ประจ าปี 2556 
สัสดีอ าเภอคลองขลุง 

2 27 พ.ค.2556 อบรมโครงการรู้เท่าทันภัยสังคม  สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3 31 พ.ค.2556 รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 
ค่ายจิรประวัติ จังหวัด
นครสวรรค์ 

4 16 พ.ค.2556 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนคุณภาพ
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

5 15 ก.ค.2556 โครงการประชุมประชาคมแบบร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล 
ประจ าปี 2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

6 2,5 ส.ค.2556 โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซัง-ฟาง
ข้าว ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

7 25 ส.ค.2556 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

กศน.อ าเภอคลองขลุง 

8 10 ส.ค.2556 จัดงานวัน “ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจ าปี 2556 อ าเภอคลองขลุง 
9 2-3 ก.ย.2556 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าว 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

10 14,15,21,22 
ก.ย. 2556 

จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 กศน.อ าเภอคลองขลุง 

11 26 พ.ย.2556 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 
ค่ายจิรประวัติ จังหวัด
นครสวรรค์ 

 
 

กำรให้ควำมร่วมมอืกับชุมชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



 

 
 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงำน 
12 11 มี.ค.2557 น าเสนอโครงการและโครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 
กศน.อ าเภอคลองขลุง 

13 21 มี.ค.2557 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปรับคุณภาพ
ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพข้าว 
จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองขลุง 

14 31 มี.ค.2557 โครงการประชุมประชาคมแบบร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล 
ประจ าปี 2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

15 9 พ.ค.2557 อบรมเกษตรกรโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง ปี 2557 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองขลุง 

16 28 มิ.ย.-2ก.ค.
2557 

แข่งขันฟุตบอลมวลชน  อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 

17 4 ก.ค.2557 กิจกรรม “คืนความสุขสู่ประชาชน” อ าเภอคลองขลุง 
18 8 ก.ค.2557 ขอใช้สนามฟุตบอลเป็นที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ สถานีต ารวจภูธรคลองขลุง 
19 19 ก.ค.2557 อบรมพัฒนาครูสู่การเรียนรู้การวัดและประเมินผล

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 

20 8-9 ก.ค.2557 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
พันธุ์ข้าว ปี 2557 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองขลุง 

21 21 ส.ค.2557 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน
และลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดภัย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองขลุง 

22 28 ส.ค.2557 อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าว 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองขลุง 

23 5-11 ก.ย.
2557 

การแข่งขันกีฬาคลองขลุงคัพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

24 23-28 ก.ย.
2557 

แข่งขันกีฬามวลชนคนท้องถิ่นต้านยาเสพติดเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขลุง 

 
  



 

 

 

ตารางแสดงชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอใช้วัสดุอุปกรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ที ่ วัน เดือน ปี หน่วยงำน วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม 
1 7 ม.ค.57 โรงเรียนขาณุวิทยา ผ้าคลุมเก้าอ้ี ผ้าคลุม

โต๊ะ 
ประเมินโรงเรียน 
พระราชทาน 

2 11 ม.ค.57 เทศบาลต าบลคลองขลุง อุปกรณ์ท าซุ้ม จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

3 8 ส.ค.57 ศูนย์กัลยาณมิตร
ก าแพงเพชร (คลองขลุง) 

โต๊ะ  เก้าอ้ี โซฟา จัดประชุม 

4 12 ส.ค.57 อ าเภอคลองขลุง ผ้าคลุมเก้าอ้ี จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 ส.ค.57 

 

ตารางแสดงชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ที ่ บุคลำกรของโรงเรียน กิจกรรม หน่วยงำน 
1 นายคารมย์  แสนแก้ว วิทยากรอบรมค่ายยาเสพติด อ าเภอคลองขลุง 
2 นายวจนะ  แพ่งสภา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
โรงเรียนอุทิศศึกษา 

3 วงดุริยางค์โรงเรียน การแข่งขันกีฬาเทศบาล เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
4 วงดุริยางค์โรงเรียน การแข่งขันกีฬาอ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 
5 วงดุริยางค์โรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 

 

  



 

 

 

 

ตารางแสดงชุมชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณกับโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ที ่ รำยกำร หน่วยงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 งบลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการปรับปรุงห้องเรียนโครงการน าร่อง
พัฒนาความเป็นเลิศและส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,995,000 

2 งบด าเนินงาน ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 2  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,532,690 

3 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Classroom for Tablet) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

17,000,000 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ดุริยางค์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

500,000 

5 โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดศูนย์การ
เรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

102,000 

6 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา         
สหวิทยาเขตวังไทรทอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

22,000 

7 โครงการพัฒนาทักษะการคิดสู่โครงการ
บูรณาการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

50,000 

8 ก่อสร้างสนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์  
(สนามหญ้าเทียม) 

องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขลุง 

4,000,000 

 

  

ชุมชนหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนโรงเรียน ปีงบประมำณ 2557 



 

 

 


