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สารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการเป็นระบบที่เก่ียวกับการนําข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานมาประมวลผลให๎เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณคําในการวางแผนกําหนดนโยบาย กลยุทธ์
สนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารและเป็นข๎อมูลสําหรับผู๎ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหาจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนางานดังนั้นสารสนเทศจึงมีความสําคัญอยํางยิ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน       
ยุคปฏิรูปการศึกษาสารสนเทศท่ีถูกต๎องเป็นปัจจุบันและเป็นฐานข๎อมูลที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
โรงเรียนทุกด๎านได๎เป็นอยํางมาก 

เอกสารสารสนเทศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562 นี้ประกอบด๎วยข๎อมูล
พ้ืนฐานและสภาพทั่วไปของโรงเรียนชุมชนองค์กรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการโรงเรียนและการ
บริหารงานทั้ง 4 ฝุายขอขอบคุณฝุายบริหารกลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุํมงาน คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
และผู๎เกี่ยวข๎องที่ให๎ความรํวมมือในการรวบรวมข๎อมูลและประมวลผลเพ่ือให๎เอกสารสารสนเทศนี้มีความชัดเจน
และเป็นประโยชน์สูงสุดสามารถใช๎เป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ตํอไป  
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“ต๎นตะแบก” ตะแบกเป็นพรรณไม๎ยืนต๎นขนาดกลางและใหญํ ลําต๎นสูงประมาณ 10 - 15 เมตร โคน
ต๎นเป็นพูเป็นเหลี่ยมผิวเปลือกมีสีเทาปนน้ําตาลอํอนผิวเปลือกคํอนข๎างเรียบมีรอยขรุขระเป็นหลุมตื้นๆ เกิด
สะเก็ดมีแผํนบางๆ มีเปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามกิ่งก๎าน ปลายยอดลักษณะใบมนขอบขนาน เนื้อใบหนา ผิว
เกลี้ยงเรียบเป็นมัน ขนาดใบกว๎างประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 - 14 เซนติเมตร ออกดอกเป็น
ชํอยาว ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเป็นรูปถ๎วยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ 5 - 7 กลีบ ริมขอบกลีบ
จะยํนบาง ดอกมีสีมํวงอํอน ขนาดผลยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตรผลเมื่อแกํจะแตกเป็นเสี้ยว 6 เสี้ยวภายใน
ผลมีเมล็ดเล็ก  คนไทยโบราณเชื่อวํา บ๎านใดปลูกต๎นตะแบกไว๎ประจําบ๎านจะทําให๎มีฐานะสูงขึ้น  และมีความ
มั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ การแบกไว๎ไมํให๎ตกสามารถ ยกขึ้นไว๎ให๎สูงไมํให๎ตกต่ํา ดังนั้นจึงมีแรงมากบาง
คนก็เรียกต๎นตะแบกวําเสลา หมายถึง ความแข็งแรงแข็งแกรํงเหมือนกับหินนอกจากนี้ ยังมีคนโบราณ เรียกต๎น
ตะแบกวําอินทนิลซึ่งมีความหมายวําพระอินทร์ผู๎เป็นใหญํในสวรรค์ ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากซ่ึงชํวยคุ๎มครองปวงชนทั้ง
โลก ดังนั้นต๎นตะแบกจึงเป็นไม๎มงคลนาม  เพ่ือเป็นสิริมงคลแกํบ๎านและผู๎
อาศัยควรปลูกต๎นตะแบกไว๎ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู๎ปลูกควรปลูก
ในวันเสาร์เพราะโบราณ เชื่อวําการปลูกไม๎เพ่ือเอาคุณทั่วไปให๎ปลูกในวัน
เสาร์ถ๎าจะให๎เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู๎ปลูกควรเป็นผู๎ใหญํที่ควรเคารพนับถือและ
เป็นผู๎ที่ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก 
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 ธงมํวงขาวพราวพลิ้วปลิวไสว  คบเพลิงไฟสํองสวํางทั่วทุกถิ่น  

ประดุจดังแก๎วเพชรมณีนิล    แสงมิสิ้นทั่วแคว๎นแผํนดินไทย  

  

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 

เพลงมาร์ชโรงเรียน 
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โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ตั้งอยูํ เลขท่ี  640 หมูํที่  2  ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง   
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่  44 ไรํ  3 งาน 35  ตารางวา โดยได๎รับการอนุมัติให๎จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2514  โดยนายโกศินทร์  จารุวัฒน์  ศึกษาธิการอําเภอคลองขลุงรํวมกับนายเฉลิมชัย  เจียรนัยกุลวานิช 
และประชาชนในอําเภอคลองขลุง ได๎รํวมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อท่ีดินและมอบให๎กรมสามัญศึกษา และในปี  
พ.ศ.2515  ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างอาคารเรียนแบบ 216  จํานวน 8 ห๎องเรียน บ๎านพักครู 
3 หลัง  ห๎องน้ํา-ห๎องส๎วม 1หลัง เปิดการสอนปีการศึกษาแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น รับนักเรียน
จํานวน  90  คน   ครู-อาจารย์ 3  คน มีนายวราห์  มุสิกะปาน  ดํารงตําแหนํงครูใหญํ 

พ.ศ.2514  เป็นปีแรกที่เปิดทําการสอนมีจํานวนนักเรียน 2  ห๎องเรียน นักเรียนจํานวน 90 คน              
คร-ูอาจารย์จํานวน 3 คน โดยมีนายวราห์  มุสิกะปาน  เป็นครูใหญํ 

พ.ศ.2522  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2534  กรมสามัญศึกษาได๎คัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส) 
พ.ศ.2535  กรมสามัญศึกษาได๎คัดเลือกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เข๎าโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 พ.ศ. 2545  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวมโครงการ  “หนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”   โรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2555  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พ.ศ.2557  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 พ.ศ.2559  โรงเรียนได๎รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจําปีการศึกษา 2558 
 พ.ศ.2560 โรงเรียนได๎ผํานการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
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               1. นายวราห ์ มุสิกะปาน   ปี พ.ศ. 2514 – 2528 
               2. นายชะอํา  มุสิกะพงษ์         ปี พ.ศ. 2528 – 2537 
               3. นายวีระ  เพ็งศิริ              ปี พ.ศ. 2537 – 2542 
               4. นายวิบูลย์ 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  – 2560 
   8. นายวิฑูรย์      พานชัย   ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

       (ตําแหนํง รองผู๎อํานวยการรักษาการ) 
   9. นายมานิตย์     นาคเมือง        ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
 
 

 
 

 

 

 

ดร.มานิตย์ นาคเมือง 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

   

 

 

 

 ว่าที่ ร.ต.บุญเพชร  ด้วงมูล 
รองผู๎อํานวยการกลุํมงานบุคคลและ

กลุํมงานงบประมาณ 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
 

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน 
 
 



 6 
คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
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1. นายแสน  ผิวลออ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2. พระอุดมวัชรกิตติ์ ผู๎แทนพระภิกษุ กรรมการ 

3. พระมหาบุญมา  เขมปุญโญ ผู๎แทนพระภิกษุ กรรมการ 

4. นายสุพล   ผํองใส ผู๎แทนผู๎ปกครอง กรรมการ 

5. นายไพบูลย์    ธนูชัย ผู๎แทนครู กรรมการ 

6. นางมนัสนันท์   อาจองค์ ผู๎แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

7. นายวิชาญ  มาแพ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรรมการ 

8. นางสุนันทา    สุขสาสุนี ผู๎แทนศิษย์เกํา กรรมการ 

9. นายถาวร    เหมือนศรี ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายมานะ  ทรัพย์ประสาร ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. นายณรงค์   เดํนศุภกิจ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12. นายเกียรติพงษ์    สักกุ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13. นายประจญ    บัวปรี ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14. นางพัฒนี    หยัดน้ํา ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15. ดร.มานิตย์  นาคเมือง กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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1.  นางสาวพรรณปพร ศรีวิชา ตําแหนํง ประธานสภานักเรียน 
2.  นายเขตต์อุดม ทิพันธ์ ตําแหนํง รองประธานสภานักเรียน 
3.  นางสาวพรหมพร เพ็งแก๎ว ตําแหนํง รองประธานสภานักเรียน 
4.  นางสาวกรรนิกาณ์ ชั่งดี ตําแหนํง รองประธานสภานักเรียน 
5.  นายสุริยา คําประพันธ์ ตําแหนํง รองประธานสภานักเรียน  
6.  นางสาวภัสวรรณ เพ็งแก๎ว ตําแหนํง แผนและงบประมาณ 
7.  นางสาวลลิตา ปัตถา ตําแหนํง หัวหน๎าวิชาการ 
8.  นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์แรม ตําแหนํง รองหัวหน๎าวิชาการ 
9.  นางสาวสุภัทรา โสดาพรรค ตําแหนํง หัวหน๎าประชาสัมพันธ์ 
10.  นายณัฐวุฒิ เพ็งสืบ ตําแหนํง รองหัวหน๎าประชาสัมพันธ์ 
11.  นายเนติบัณฑิต เกตุกรรณ์ ตําแหนํง หัวหน๎าปฎิคม 
12.  นางสาวพรลภัส จันทึก ตําแหนํง รองหัวหน๎าปฎิคม 
13.  นางสาวกันยกร เกิดกอง ตําแหนํง รองหัวหน๎าปฎิคม 
14.  นางสาวอัญชิสา ก๎อนนาค ตําแหนํง หัวหน๎ากิจกรรม/นันทนาการ/กีฬา 
15.  นายรัตนสิน โพพา ตําแหนํง รองหัวหน๎ากิจกรรม/นันทนาการ/กีฬา 
16.  นายกฤษฎา เผือกเดช ตําแหนํง หัวหน๎าระเบียบวินัย 
17.  นางสาวพรชิตา เขมํนกิจ ตําแหนํง รองหัวหน๎าระเบียบวินัย 
18.  นายศุภกร ชาวนาราช ตําแหนํง รองหัวหน๎าระเบียบวินัย 
19.  นายภัทรพล บัวสําล ี ตําแหนํง หัวหน๎าอาคาร/สถานที่ 
20.  นายชัชพล คฤหวาณิช ตําแหนํง รองหัวหน๎าอาคาร/สถานที่ 
21.  นายเกียรติกฤตยชญ์ พันระยะ ตําแหนํง รองหัวหน๎าอาคาร/สถานที่ 
22.  นางสาวอารีรัตน์ ชมเชย ตําแหนํง หัวหน๎าโสตทัศนศึกษา 
23.  นางสาววัลวรินทร ์ เสลานอก ตําแหนํง รองหัวหน๎าโสตทัศนศึกษา 
24.  นายชยุตพงศ์ ใจแสน ตําแหนํง หัวหน๎าสื่อ/สารสนเทศ 
25.  นางสาวดารารัตน์ จวบบุญ ตําแหนํง กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ถนน 
พหลโยธิน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

กําแพงเพชร 

นครสวรรค์ 

ปั๊มแก๏ส LPG 

ปั๊มน้ํามันบางจาก 

N 

ที่วําการอําเภอคลองขลุง 

ปั๊มน้ํามันพีที 

ตําบลวังไทร 

แผนท่ีตั้งโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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แผนผังโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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ตารางแสดงรายการสิ่งปลูกสร้างท่ีราชพัสดุ แปลง กพ.77 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ล าดับที่ การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน   
2 อาคารเรียน หลังที่ 3-8 รื้อถอน 
9 โรงอาหารและหอประชุม หลังที่ 10-14 รื้อถอน 
15 บ๎านพักครู เปลี่ยนแปลงเป็นสุขา 

16-27 บ๎านพักครู   
28 บ๎านพักภารโรง   
29 ประปาเก็บน้ําดื่ม   
30 อาคารเรียน   
31 หอประชุม   
32 โรงฝึกงาน-อุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงเป็นโรงปฏิบัติการศิลปะ-นาฏศิลป์ 
33 โรงฝึกงานไฟฟูา   
34 โรงฝึกงานเกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงเป็นโรงปฏิบัติการดนตรี 
35 บ๎านพักภารโรง   
36 บ๎านพักครู   
37 บ๎านพักครู   
38 สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์   

39-42 ส๎วม   
43 เสาธง   
44 ส๎วม   
45 ห๎องแนะแนว   
46 ศูนย์การเรียนรู๎การผลิตเครื่องดื่ม ยกเลิก 
47 ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ยกเลิก 

48 ศูนย์การเรียนรู๎การผลิตปุ๋ยหมัก ยกเลิก 

49 โรงจอดรถครู   
50 สํานักงานปกครอง   
51 โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน   
52 สนามฟุตบอล   

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที ่
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ตารางแสดงรายการสิ่งปลูกสร้างท่ีราชพัสดุ แปลง กพ.77 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์(ต่อ) 
ล าดับที่ การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

53 สนามตะกร๎อ   
54 อาคารเก็บอุปกรณ์นักเรียน   
55 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6   
56 ศาลาหน๎าเสาธง   
57 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา  
58 ส๎วม  

 

อาคารเรียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ 

อาคาร 1 

ห๎อง  111 ห๎องเรียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ห๎อง  112 ห๎องพยาบาล 
ห๎อง  113 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ห๎อง  114-117 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ห๎อง  118 ห๎องเรียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ห๎อง  121 ห๎องเรียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ห๎อง  122-128 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

อาคาร 2 

ห๎อง  211 ห๎องเรียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ห๎อง  212 ห๎องปฏิบัติการเคมี 
ห๎อง  213 ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 
ห๎อง  214 ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ห๎อง  215-217 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ห๎อง  218 ห๎องเรียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ห๎อง  221 ห๎องเรียนจริยธรรม 
ห๎อง  222-227 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ห๎อง  228 ห๎องเรียนอาเซียนและห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา                     

ศาสนาและวัฒนธรรม 
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อาคาร 3 

ชั้น 1 ห๎องวิชาการ /  ห๎องโสตทัศนศึกษา / ห๎องมํวง-ขาว / ห๎องสมุด 
ชั้น 2 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (CREATIVE ROOM) 
 ห๎องเกียรติยศและห๎องสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
 ห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 ห๎องพักครูกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ห๎อง  327 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ห๎อง  328 ห๎องปฏิบัติการเคมี 
ห๎อง  331-332 ห๎องอัตลักษณ์ 
ห๎อง  333 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
ห๎อง  334 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
ห๎อง  335 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ห๎อง  336 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ห๎อง  337 ห๎องเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
ห๎อง  338 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

อาคารฝึกงาน 

อาคารฝึกงาน 1 ห๎องเรียนศิลปะ 
ห๎องเรียนนาฏศิลป์ 

อาคารฝึกงาน 2 ห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ห๎องเรียนคหกรรม 2 

อาคารฝึกงาน 3 ห๎องเรียนดนตรี 
ห๎องเรียนคหกรรม 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 

สํวนที่ 1 ห๎องผู๎อํานวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และห๎องธุรการ 
สํวนที่ 2 ห๎องรองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

ห๎องรองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
ห๎องกลุํมงานการเงินและพัสดุ 
ห๎องกลุํมงานบุคคล 
ห๎องกลุํมงานแผนและงบประมาณ 

สํวนที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
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สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
ชุมชนแวดล๎อมดังกลําว  สํวนใหญํ  ประกอบอาชีพการเกษตร  ปลูกพืชหลายชนิด  เชํน  ข๎าว  อ๎อย  

มันสําปะหลัง กล๎วยไขํ ผลไม๎ โดยเฉพาะข๎าว  เป็นพืชที่ปลูกมากที่สุด  มีทั้งข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง  ปัจจุบัน
ชุมชนพัฒนาการปลูกข๎าวจนสามารถได๎ผลผลิตปีละ  3  ครั้ง 

ศาสนาพุทธ  เป็นศาสนาหลักของชุมชนนี้  สํงผลให๎มีประเพณีตําง  ๆ  เชํน  แหํเทียนเข๎าพรรษา  
ทําบุญกลางบ๎าน  ทําขวัญ  ตักบาตรเทโว  ฯลฯ  โดยภาพรวม  ชุมชนยังยึดถือและดําเนินชีวิตตามแนวของชาว
พุทธโดยทั่วไป 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส 
โรงเรียนมีสถานที่ตั้งอยูํในพื้นท่ีสําคัญ มีการลงทุนทางธุรกิจในชุมชนมากทําให๎เกิดสภาพคลํอง

ทางเศรษฐกิจมีการจ๎างงาน พร๎อมทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจในการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือความ
พร๎อมทางการศึกษาของโรงเรียน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพและสํงเสริม
สนับสนุนทางด๎านการศึกษาโดยมีองค์กรการปกครองท๎องถิ่นเห็นความสําคัญในการศึกษาและให๎การสนับสนุน
ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ชุมชนรํวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สํงเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการเรียนของบุตรหลาน ประกอบกับความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี 
ด๎านอินเตอร์เน็ต3G มีความท่ัวถึง และราคาถูก ทําไห๎นักเรียนเข๎าถึงได๎มากขึ้น 

อุปสรรค 
ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างรายวันและเกษตรกรจึงทําให๎ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน 

มีรายได๎ไมํเพียงพอตํอการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทางด๎านเกษตรกรรม
เกิดการถดถอย สภาพสังคมท่ีต๎องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ต๎องท้ิงบุตรไปทํางานตํางจังหวัด นักเรียนไมํได๎อาศัยอยูํกัน
บิดามารดา ทําให๎ขาดการอบรมและดูแลบุตรที่กําลังอยูํในวัยรุํนอีกท้ังบริเวณใกล๎เคียงโรงเรียนมีแหลํงบริการ
ทางเทคโนโลยีที่อาจชักจูงนักเรียนไปในทางท่ีไมํเหมาะสม เชํน สถานบันเทิง คาราโอเกะ ร๎านเกม ร๎าน
อินเทอร์เน็ต 
  

สภาพชุมชนโดยรวม 
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ตารางแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 ตําบลแมํลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
2 บ๎านคลองขลุง ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
1 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
3 บ๎านท๎องคุ๎ง ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
5 บ๎านพิกุลทอง ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
6 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
10 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
9 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
11 บ๎านวังหิน ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
12 บ๎านร๎อยไรํ ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
1 บ๎านทํามะเขือ ตําบลทํามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
9 ตําบลทํามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
3 ตําบลทําพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
3 ตําบลทําพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
7 บ๎านนิคม ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
1 บ๎านกระโดนเตี้ย ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
7 บ๎านหนองเมํน ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
9 บ๎านหนองทองหลํอ ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  

 

 

 

  

เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
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โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร หมูํ 5 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

2. โรงเรียนบ๎านถนนงาม หมูํ 1 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

3. โรงเรียนบ๎านมาบคล๎า หมูํ 9 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

4. โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หมูํ 4 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

5. โรงเรียนบ๎านทําพุทรา หมูํ 3 ตําบลทําพุทรา อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

6. โรงเรียนบ๎านคลองแขยง หมูํ 1 ตําบลทําพุทรา อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

7. โรงเรียนบ๎านคลองเจริญ หมูํ 4 ตําบลทําพุทรา อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

8. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หมูํ 2 ตําบลทํามะเขือ อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  

9. โรงเรียนบ๎านหนองจอก หมูํ 4 ตําบลทํามะเขือ อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

10. โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ตําบลคลองขลุง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

11. โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ตําบลวังยาง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

12. โรงเรียนอุทิศศึกษา ตําบลโค๎งไผํ  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 

 
 
 
 
 

รายชื่อโรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ 
 รวมพลังสร๎างเด็กดี มีปัญญา สูํอาชีพที่ม่ันคง 

พันธกิจ 
 1. สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  
 2. การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยรวม  
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
อัตลักษณ์  ใฝุเรียนรู๎ เชิดชูคุณธรรม 

เอกลักษณ์  สถานศึกษาพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพอยูํในระดับดี  
2. สถานศึกษามีผลงานการวิจัยเพื่อใช๎เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพอยํางน๎อย  
ปีละ  1 เรื่อง 
3. ผู๎เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตรงตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด 
4. ผู๎เรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. สถานศึกษาได๎นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  
ของสถานศึกษาพอเพียง 

ค่านิยมหลัก       K  K  R  S 
 K  ( Knowledge)      ความรู๎        
 K  (Kindness)         มีคุณธรรม                       
 R  (Research)         นําวิจัย  
 S (Sufficient  economy )  เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารของโรงเรียน 

แนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารของโรงเรียน 
 

 02 แนวทางการจัดการศึกษา 
และการบริหารของโรงเรียน 
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กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีศักยภาพในทุกด๎าน 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาครูให๎มีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกด๎าน 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ ชื่อโครงการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน วิชาการ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

วิชาการ 

2 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  

 สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

 
 

 บริหารทั่วไป 

 วิชาการ 

 วิชาการ 

 บริหารทั่วไป 
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ที ่ ชื่อโครงการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ บุคลากร 
1 การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน บุคลากร 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียน

รอบด๎าน 

 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

 การวางแผนและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 

 การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายและสังคมที่เอ้ือตํอการ

จัดการเรียนรู๎ 

 
 

วิชาการ 
 
 
 

บุคลากร 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 

 

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

วิชาการ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ งบประมาณ 
และวิชาการ 

5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

วิชาการ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ 

วิชาการ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิชาการ 
1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎

ในชีวิตได๎ 
วิชาการ 

2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ วิชาการ 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วิชาการ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน วิชาการ 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

วิชาการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. สร๎างฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองตํอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ และ
กระจายโอกาสทางการศึกษาในการรับนักเรียนเข๎ารับการศึกษาตํออยํางเป็นธรรม  
 2. พัฒนารูปแบบและโปรแกรมการจัดการเรียนรู๎ให๎มีความยืดหยุํน ตอบสนองความต๎องการของ
นักเรียนตามความแตกตํางของแตํละบุคคล  

 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ครูผู๎สอนปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและให๎ความสําคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู๎เรียน 
 3. สถานศึกษามีศักยภาพและความพร๎อมในด๎านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของสิ่งสนับสนุน การจัดการ
เรียนรู๎ เพ่ือให๎นักเรียนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎ 
 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 1. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให๎มีความพร๎อมและมีความเข๎มแข็งที่จะ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช๎เครือขํายความรํวมมือ        
ทุกภาคสํวน 
 2. พัฒนาและสํงเสริมบทบาทการมีสํวนรํวมเชิงพหุภาคีของทุกภาคสํวน ได๎แกํ คณะกรรมการ  
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนในการรํวมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ 

 
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(World-Class Standard School)  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด๎วยการ 
ให๎โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเพ่ิมเติมสาระ 
การเรียนรู๎ความเป็นสากล  ได๎แกํ  ทฤษฎีความรู๎  ความเรียงขั้นสูง  โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์  
เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให๎มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยภาพแหํงความสําเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีดังนี้ 

1. ลักษณะการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด๎วย 

1) การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 

2) การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
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2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 

1) ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)   

2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 

2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 

3) ยกระดับการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

คุณลักษณะของผู้เรียนผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (World Citizen)   
1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผํานการประเมินระดับชาติอยูํในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 

1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแขํงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3 นักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ

ตํางประเทศได๎ในอัตราสูง 

1.4 นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถํายโอนกับสถานศึกษาระดับตํางๆ ในนานาชาติได๎ 

2. สื่อสารได๎อยํางน๎อยสองภาษา 

2.1 นักเรียนใช๎ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได๎ดี 

2.2 นักเรียนสามารถสอบผํานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

3. ล้ําหน๎าทางความคิด 

3.1 นักเรียนสร๎างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และจัดทําโครงงานที่เสนอแนวคิด เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์รํวมกับนักเรียนนานาชาติ 

3.2 นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์  กล๎าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช๎ความคิดระดับสู.  มีเหตุผล

และวางแผนจัดการสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ได๎ 

3.3 นักเรียนสามารถสร๎างสรรค์ความคิดใหมํๆ เพ่ือประโยชน์ตํอตนเอง  สังคม และเทศชาติ  

คํานิยม  และความเชื่อของตนเองและของผู๎อื่น 

4. ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์ 

4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมิน  แสวงหา  สังเคราะห์และใช๎ข๎อมูลขําวสารอยํางมี

ประสิทธิผล  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการดําเนินการให๎สําเร็จ 

4.2 นักเรียนมีความรอบรู๎ด๎านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  สัญลักษณ์  สัญรูป) รู๎จักตีความ  สร๎างสื่อใน

การพัฒนาความคิด  การตัดสินใจและการเรียนรู๎ให๎ก๎าวหน๎าขึ้น 
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4.3 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์  สร๎างสรรค์  และออกแบบผลงานเข๎าแขํงขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

4.4 นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎  ออกแบบ  สร๎างสรรค์งาน  สื่อสาร  นําเสนอ  

เผยแพรํและแลกเปลี่ยนผลงานได๎ในระดับนานาชาติ 

5. รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก 

5.1 นักเรียนมีความตระหนักรู๎ในภาวการณ์ของโลก  สามารถเรียนรู๎และจัดการกับความซับซ๎อน 

5.2 นักเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 

5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ  เรียบเทียบคําใช๎จํายและผลตอบแทนได๎ 

5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอสังคมและเป็นพลเมืองดี  สามารถจัดการและควบคุมการใช๎

เทคโนโลยี  เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดประโยชน์ตํอสาธารณะและปกปูองคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม และ

อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับด าเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. ศึกษาทําความเข๎าใจโครงการและสร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

2. จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากลและเสนอแผนกลยุทธ์ให๎ สพฐ. พร๎อมทั้ง

จัดทําพันธะสัญญา (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล 

3. จัดทําสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสูํความเป็นเลิศ 

4. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรตํอ สพฐ. 

5. จัดทําห๎องปฏิบัติการ Resource  Center  ห๎องสมุด  พร๎อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์  สื่อ  

ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนเพื่อให๎เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนการสอนสูํสากล 

6. สํารวจข๎อมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 

7. ดําเนินการบริหารด๎วยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและดําเนินการเครือขํายรํวมพัฒนา 

8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีสํวนรํวม 

9. นําเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

10. รายงานผลการประเมินโครงการ พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ 
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1. ได๎รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจําปี 2554 

2. ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจําปี 2555 

3. ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสุจริต  ประจําปี 2557 

4. โลํประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแผนการจัดกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือ

พัฒนาประชาธิปไตย จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2552 

5. โลํ “รางวัลดี” การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (สส.) เป็นการ

เลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2554  

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การทดสอบความรู๎ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และการจัดทําศูนย์การ

เรียนรู๎พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดําริ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันและการปูองกันแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด เทิดไท๎องค์ราชัน จากจังหวัดกําแพงเพชร ปี 2555 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนวัตกรรมปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร  ปี 2555 

8. โลํรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ระดับประเทศ (V-Star Quality Award)  รองชนะเลิศอันดับ 3 

ประเภทสถานศึกษาพัฒนาสูํควาเป็นต๎นแบบด๎านกิจวัตร 10 ประการและพัฒนา 5 ห๎องชีวิตเนรมิตนิสัย 

(มัธยมศึกษา) ประจําปี 2556  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

9. ได๎รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ปี 2556 

10. โลํประกาศเกียรติคุณเป็นหนํวยงานที่สนับสนุนให๎เกิดเครือขํายในการทําความดี จากจังหวังกําแพงเพชร 

ประจําปี 2556 

11. ได๎รับเกียรติบัตรเป็นหนํวยงานที่มีผลการจัดกิจกรรมดีเดํนด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากจังหวัด
กําแพงเพชร  ปี 2557 

12. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2557ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 คําเฉลี่ยรวมสูงกวําระดับประเทศ 

13. โลํรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีดีเดํน จากกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน  
ประจําปี 2558 

14. โลํรางวัลมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ ประจําปี 2557 จากศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวถิรคุณ 

รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
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15. โลํรางวัลผํานเข๎ารอบที่ 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)                          
เฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา  60  โรงเรียน ประจําปี 2558 กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม               
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

16. รางวัลระดับทองสถานศึกษาขนาดกลางที่มีคุณภาพการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนดีเดํน  ประจําปี 2558 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

17. โรงเรียนได๎รับรางวัลองค์กรต๎นแบบด๎านคํานิยม ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ปี พ.ศ.2558 
18. ได๎รับรางวัลโรงเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
19. ได๎รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ประเภทสถานศึกษา  สาขาเศรษฐกิจพอเพียง จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
20. ได๎รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ประเภทสถานศึกษา  สาขาเทิดทูนสถาบัน              

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
21. ได๎รับรางวัลระดับทองแดงระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจําปี 

2558 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
22. โรงเรียนได๎รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจําปีการศึกษา 2558  จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
23. ได๎รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษา  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
24. โรงเรียนได๎รับการประกาศแตํงตั้งให๎เป็น “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน

การศึกษา ปีการศึกษา 2559”จากกระทรวงศึกษาธิการ  
25. โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษาสนับสนุนผู๎อุทิศตนเพื่อการศึกษา โครงการ จิตอาสาชํวยสอน

โรงเรียนขนาดเล็ก” ประจําปีการศึกษา 2560 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ผู้บริหาร 

1. นายมานิตย์  นาคเมือง  ผู๎อํานวยการโรงเรียนได๎รับรางวัล ดังนี้ 
1.1 รางวัลข๎าราชการพลเรือนดีเดํน ประจําปีพุทธศักราช 2561 

1.2 รางวัลผู๎ปกครอง กํากับดูแล ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในกิจกรรมการฝึกวิชาทหารดีเดํน จากมณฑลทหารบกที่ 31

ประจําปีพุทธศักราช 2562 

ครู 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีภูธร  ได๎รับรางวัลมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ 

ประจําปี 2557 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวถิรคุณ    

2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  จํานวน  4  คน  ได๎แกํ  นายวิทวัส  แสงแก๎ว นางวรรณา  พิลึก           
นายไพบูลย์  ธนูชัย  นางอริสรา  แสนแก๎ว 

3. นางกชกร  ศรีวิชัย  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีเดํน (วิชาภาษาไทย) ประจําปี 2558 จากสํานักงานคุรุสภา
กําแพงเพชร เขต 2 

4. นายกฤษฎิพงศ์  ขุนภักดี  นายธเนศร์  เกษวิริยการณ์  นายพรชัย  เขม๎นกิจ  ได๎รับรางวัลผู๎บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดํน  ประจําปี 2557 จากสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ 

5. นายฉัตรชัย  สุขุม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2560 จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. นายคารมย์  แสนแก๎ว ได๎รับรางวัลคุรุสภาระดับจังหวัด ประเภทวิชาชีพครู ประจําปี 2560 จากสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 

7. นายคารมย์  แสนแก๎ว ได๎รับรางวัลครูที่มีผลงานดีเดํนในการปูองกันและแก๎ไขยาเสพติด ประจําปี 2561 
จากศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดกําแพงเพชร  

8. นางอารี พินิจชัย ครูผู๎สอนนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขํงขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 

ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

9. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี ครูผู๎สอนนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา 

สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 
 

รางวัลและความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

10. นางนิภาพร กาญจนะ และนางนุชนาท  สิงหา ครูผู๎สอนนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได๎รับ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561          

ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 

11. นางนิภาพร กาญจนะ และนางสาวรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์  ครูผู๎สอนนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์-

รังสรรค์ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)             

ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 

2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา  

กรรมการสถานศึกษา 
1. นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์-

รังสรรค์  ได๎รับโลํประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดีเดํน  ประจําปี 2558  จากสมาคม

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแหํงประเทศไทย 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
1. นายศิริวัฒน์  เพิ่มผล  ประธานเครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ได๎รับ               

โลํประกาศเกียรติคุณในฐานประธานกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน ดีเดํน ประจําปี 2558             

จากสภาผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ปีการศึกษา 2553 

1. รางวัลชนะเลิศการแขํงขันฟุตซอลคลองขลุงคัพ ครั้งที่ 7 รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี จากองค์การบริหารสํวน

จังหวัดกําแพงเพชร ปี 2553 

ปีการศึกษา 2554 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขํงขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง The4th Asian  Thailand Cheerleading 

Invitational 2012 จากสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจําประเทศไทยปี 2555 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันตอบปัญหากฎหมายและความรู๎เกี่ยวกับหนํวยงานใน

กระบวนการยุติธรรม เนื่องใน “วันรพี” ประจําปี 2555จากศาลจังหวัดกําแพงเพชร 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การแขํงขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับ

ภูมิภาค(ภาคเหนือ) ประเภทเทนนิส(เดี่ยว) รุํน 15 ปี(หญิง)จากธนาคารออมสิน รํวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปี 2555 

ปีการศึกษา 2555 
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทเยาวชนจากเทศบาลตําบลคลองขลุงปี 2555 

ปีการศึกษา 2556 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ฟุตซอลรุํนอายุไมํเกิน 16 ปี “ปตท.สผ.คัพ” ครั้งที่ 8 จาก ปตท.สผ. จํากัด 

และสมาคมกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร ปี 2556 

ปีการศึกษา 2557 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันตอบปัญหากฎหมายและความรู๎เกี่ยวกับหนํวยงานใน

กระบวนการยุติธรรม เนื่องใน “วันรพี” ประจําปี 2557จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ด.ญ.ปรางค์ทิพย์  พวงศิลป์  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  การใช๎โปรแกรมวาดภาพกราฟิกด๎วย Photoshop 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จากองค์การบริการสํวนจังหวัดกําแพงเพชรรํวมกับโรงเรียนกําแพงเพชร-
พิทยาคม ปี 2557 

3. นายธัญวุฒิ  วงษ์สกุล  ได๎รับรางวัลมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ 

ประจําปี 2557 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวถิรคุณ    

 
 
 
 

รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ปีการศึกษา 2558 
1. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 

ประจําปีการศึกษา  2558  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลเหรียญทองการการแขํงขัน ศิลป์สร๎างสรรค์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2559 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันฟุตบอลหญิง รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี การแขํงขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41“สพม.41 5HS Game” ประจําปี 2559  ณ จังหวัดพิจิตร 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันวิ่ง 4 × 100 เมตร ประเภทหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียนเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41“สพม.41 5HS Game” ประจําปี 2559 ณ จังหวัดพิจิตร 

3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันวิ่ง 4 × 400 เมตร ประเภทหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41“สพม.41 5HS Game” ประจําปี 2559 ณ จังหวัดพิจิตร 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทองแดง)การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-3  

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1 (เหรียญทอง)การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต๎น  

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย  

7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต๎น 

8. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดเลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3  
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (เหรียญทอง)การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 

10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 

11. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3  

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 

13. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.1-6 

14. รองชนะเลิศอันดับ 2วาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ชิงถ๎วย

พระราชทาน) 

15. รางวัลชนะเลิศโครงการเปิดบ๎านเทคโนโลยี วาดภาพ หัวข๎อ แมํของฉัน 

16. รองชนะเลิศอันดับ1โครงการเปิดบ๎านเทคโนโลยี วาดภาพ หัวข๎อ แมํของฉัน  

17. รางวัลชมเชยโครงการเปิดบ๎านเทคโนโลยีวาดภาพ หัวข๎อ แมํของฉัน 

18. รองชนะเลิศอันดับ2ประกวดวาดภาพลายเส๎นแสงเงาหุํนนิ่งวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

19. รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

20. รางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตวาดภาพรวมศิลป์สร๎างสง

สรรค์  ม.ต๎น 

21. ได๎เข๎ารอบแรกระดับภาคเหนือ(1ใน15ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)โครงงาน“นวัตกรรมพลังงานเพื่อ

โลกสีเขียว 2559 (Energy Innovation for Green Globe2016)”ผํานการคัดเลือก รอบแรกระดับ

ภาคเหนือ (1ใน58ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

22. รางวัล 3rd Place ระดับวิศวกรทีมหน๎าใหมํ การแขํงขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

วิศวกรรม Thailand Green Mech Contest 2016 

23. “รางวัลความโดดเดํนในการสร๎างสรรค์  นวัตกรรม ในการออกแบบเครื่องกล”การแขํงขันออกแบบ

นวัตกรรมพลังงานสะอาดและเครื่องกลงานมหกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แหํงชาติสํวนภูมิภาค 

24. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 

ประจําปีการศึกษา  2559  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- เหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

- เหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

- เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3ระดับ 

เหรียญทอง 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3ระดับเหรียญ

ทอง 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6ระดับ

เหรียญเงิน 

- ระดับเหรียญทองแดงการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6ระดับเหรียญทอง 

- ชนะเลิศการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ ม.4-ม.6ระดับเหรียญทอง 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท)  ม.4-ม.6

ระดับเหรียญทองระดับเหรียญเงินการแขํงขันอํานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 

- ระดับเหรียญเงินการแขํงขันอํานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 

- ระดับเหรียญเงินการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ  ม.1-ม.3  

- ระดับเหรียญทองแดงการแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  

- ชนะเลิศการแขํงขันการทํองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดง 

- ระดับเหรียญทองแดงการแขํงขันปริศนาสร๎างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3  

- ระดับเหรียญทองแดงการแขํงขันปริศนาสร๎างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 

- ระดับเหรียญทองการแขํงขันเลําเรื่องประกอบทําทาง(Story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-

3  

- ระดับรางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเลําเรื่องประกอบทําทาง (Story telling) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- ระดับเหรียญเงินการแขํงขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

- ระดับเหรียญทองการแขํงขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทองการแขํงขันเลําเรื่องประกอบทําทาง (Story telling) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการแขํงขัน Spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันเลําเรื่องประกอบทําทาง (Story telling) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน Spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การแขํงขัน Spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การแขํงขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1การแขํงขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแขํงขัน คัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแขํงขัน คัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน Crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน Crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

- รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3  

- รางวัลระดับเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแขํงขันการสร๎าง webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.

1-3 ระดับเหรียญทองแดง 

- รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 

ระดับเหรียญทอง 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแขํงขันการสร๎าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 

รางวัลระดับเหรียญทอง 

- รางวัลระดับเหรียญเงินการแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4-6 

25. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ จังหวัดลําปาง ประจําปี

การศึกษา  2559  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ ระดับชั้นม.4-ม.6ระดับเหรียญทอง 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.1-ม.3ระดับ

เหรียญทอง 

- รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นม.1-ม.6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ระดับชั้นม.4-ม.6 

26. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา  2559  ได๎รับ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ม.1-

3 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

27. รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ Thailand English Online Contest by 

EOL System ครั้งที่ 2 ระดับภาค ระดับเหรียญทอง 

ปีการศึกษา 2560 
1. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ จากการแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับภูมิภาค ประจําปี 

2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  

2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show 

ระดับประเทศ ประจําปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษาร๎อยเอ็ด 

3. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับ

ภูมิภาค ครั้งที่ 17 ประจําปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 

ประจําปีการศึกษา  2560  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค์ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้น ม.4-6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้น 

ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการประติด ระดับชั้น 

ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ระดับชั้น ม.

4-6 

- รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงินชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดงชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํงประเภททีม ทีม ข ระดับชั้น 

ม.1-6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง                               

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยสากลประเภทชายระดับชั้น ม .1-3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม .1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม .4-6  

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันการแสดงตลก ระดับชั้นม.1-6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษาระดับชั้น ม .1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษาระดับชั้น ม .4-6 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดันที่ 2 การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-

6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขัน Multi skill competition  ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขัน Multi skill competition ระดับชั้น ม.4-

6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม .4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันตํอคําศัพท์ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม .4-6  

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู๎ใน

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณา

การความรู๎คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเข๎ารํวม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 

GSP ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเข๎ารํวม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 

GSP ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันตํอสมาการคณิตศาสตร์ (A-math) 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม .4-6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันโซโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันโซโดกุ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น ระดับชั้น ม .1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น 

ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันแกะสลัดผักผลไม๎ ระดับชั้น ม .4-6 

- รางวัลเหรียญเงิน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันสร๎างเวบเพจ ประเภท Tex Editor ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันสร๎างเวบเพจ ประเภท Web Editor 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันสร๎างเวบเพจ ประเภท Web Editor 

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันสร๎าง Web Application ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การเขียนโปรแกรมด๎วยคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันตัดตํอภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันอํานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันอํานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ ระดับชั้น ม.1-3 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันทํองอาขยานทํานองเสนาะ  

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันทํองอาขยานทํานองเสนาะระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันปริศนาสร๎างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น         

ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันปริศนาสร๎างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี 11 (8 บท)ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ การ

แขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองแดงแขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม)ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือการ

แขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญเงินแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ การ

แขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือการ

แขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show )ระดับชั้น ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ การ

แขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show ) ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้น ม.1-3 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลํอยอิสระ  

ระดับชั้น ม.1-3 

5. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร 

ประจําปีการศึกษา  2560  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3    

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันแกะสลักผลไม๎ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันสร๎างเวบเพจ ประเภทTex Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันสร๎าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช๎ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม)ระดับชั้นม.1-ม.3  

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลํานิทาน(Story Telling)ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีนระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์(Science show)ระดับชั้นม.1-ม.3 

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์(Science show)ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันศิลปะสร๎างสรรค์ระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงศิลป์สร๎างสรรค์ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing)ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยสากลประเภทชายระดับชั้น ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาพละศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.3  

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาพละศึกษาระดับชั้น ม.4-ม.6  
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้นม.1-ม.3 

6. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์

รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประจําปีการศึกษา  2560  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.6 

7. นักเรียนผํานการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม Asian Bus ที่ประเทศสิงคโปร์ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2561 
1. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร

ประจําปีการศึกษา  2561  ได๎รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันการทํองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง  การแขํงขันการทํองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎี

หรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ

ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

- รางวัลเข๎ารํวมการแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

- รางวัลเข๎ารํวมการแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.

1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง ชนะเลิศการแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.1-ม.3 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันเดี่ยวซออ๎ู ม.4-ม.6 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทชาย         

ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-3 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงชนะเลิศการแขํงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographicม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแขํงขันการสร๎างWebpage ประเภท Web Editor

ม.4-6 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแขํงขันการสร๎าง Web Applications ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ม.1-3 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน

ท๎องถิ่นม.1-3 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทอง  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.4-ม.6 

2. เข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  
2561  ได๎รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันตํอคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 

- รางวัลเข๎ารํวม การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 
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- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิงม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 

- รางวัลเข๎ารํวมการแขํงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling)ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการสร๎าง Web Applications ม.4-ม.6 

- รางวัลเหรียญทองการแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
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ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1) งานสํานักงานแผนงานและงบประมาณ 
2)งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
3)งานอนุมัติการใช๎โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
4)งานตรวจสอบติดตาม กํากับงานตามแผน 
5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ใชเ๎งินงบประมาณและผลการดําเนินการ 
6)งานบริหารการเงิน  
7)งานเบิกจํายเงินจากคลังรับเงิน เก็บรักษาเงินและ
การจํายเงิน 
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
10)งานควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและจําหนํายพัสด ุ
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหนํวยงาน 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
1)งานสํานักงานบริหารงานบุคคล 
2)งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3)งานวางแผนอัตรากําลัง สรรหาและบรรจุแตํงตั้ง 
4)งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เลื่อนขั้น
เงินเดือน เปลี่ยนตําแหนํงการย๎าย โอนข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5)งานจัดทําระบบข๎อมูลและการจัดทํา  ทะเบียน
ประวัติราชการ และบุคลากร ทางการศึกษา 
6)งานดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข๎าราชการ
ครูบุคลากรทางการศึกษา 
7)งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
8)งานสํงเสริมประเมินวิทยฐานะข๎าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
9)งานพัฒนา สํงเสริมและยกยํองเชิดชูเกียรติ
ข๎าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
10)งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
11)งานสวัสดิการโรงเรียนและอุบัติเหตุนักเรียน 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
1)งานสํานักงานวิชาการ 
2)งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
3)งานพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
4.)งานวัดผลประเมินผล 
5)งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
6)งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
7)งานพัฒนาแหลํงการเรียนรูแ๎ละห๎องสมุด 
8)งานนิเทศการศึกษา 
9)งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
10)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการใชเ๎ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
11)งานพัฒนาระบบและใชเ๎ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
12)งานสํงเสริม สนับสนุน ประสานความรํวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับบุคคล ครอบครัว องค์กร   
หนํวยงาน สถานศึกษา /สถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
13)งานห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (E-
SMART) 
14)งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
15)งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1)งานสํานักงานบริหารทั่วไป 
2)งานอาคาร และสาธารณูปโภค 
3)งานสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
4)งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์
5)งานอนามัยโรงเรียน 
6)งานพัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
7)งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
8)งานยานพาหนะ 
9)งานสํานักงานปกครองและกิจการนักเรียน 
10)งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
11)งานสํงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
12)งานปกครองระดับชั้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
13)งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อ
ลามก การทะเลาะวิวาท 
14)งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
15)งานกิจกรรมนักเรียนและคณะนักเรียน 
16)งานธนาคารโรงเรียน 
17)งานทัศนศึกษา 
18) งานเวรประจําวัน 
19)งานสํงเสริมการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงสูํการ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหาร 

นักเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561
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ตารางแสดงแผนการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา 2559-2561 

ชั้น ปีการศึกษา 
2559 

(ห้องเรียน) 

ปีการศึกษา 
2560 

(ห้องเรียน) 

ปีการศึกษา 
2561 

(ห้องเรียน) 

ปีการศึกษา 
2562 

(ห้องเรียน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 7 7 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 6 7 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 7 6 7 

รวม ม.ต้น 20 20 20 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 5 5 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 5 5 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 5 5 5 

รวม ม.ปลาย 16 15 15 15 
รวมทั้งสิ้น 36 35 35 36 

 
แผนภูมิแสดงแผนการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา 2559-2562 
 
  

ข้อมูลนักเรียน 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 
 

 
ชั้น 

ปีการศึกษา 
2559 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2560 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2561 
(คน) 

การศึกษา 
2562 
(คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 263 275 261 264 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 264 257 273 260 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 205 261 255 271 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 732 793 789 795 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 222 174 203 211 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 211 217 174 202 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 210 197 216 156 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 643 588 593 569 

รวม 1375 1,381 1,382 1,364 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามเพศ ชั้นปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 119 145 264 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 123 137 260 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 110 161 271 7 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 352 443 795 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 76 135 211 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 79 123 202 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 53 103    156 5 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 208 361 569 15 

รวม 560 804 1,364 36 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามช้ันปีการศึกษา 2562 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 
 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 72 101 119 94 71 45 15 0 519 131 25.24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 33 92 53 53 45 74 71 106 0 527 251 47.62 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 19 62 26 34 48 83 61 142 11 486 286 58.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 6 59 49 98 88 93 69 86 28 576 248 43.05 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 23 28 49 72 133 79 133 14 533 345 64.72 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 33 49 79 94 82 67 147 0 552 296 53.62 

รวม 63 341 306 432 441 536 392 629 53 3193 1557 48.76 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 16 154 120 120 111 82 58 64 0 725 204 28.13 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 156 57 123 89 74 67 136 2 770 277 35.97 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 29 129 115 118 111 93 60 66 3 724 219 30.24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 267 77 72 55 26 20 27 0 549 73 13.29 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 19 56 53 115 78 65 55 65 12 518 185 35.71 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 66 78 117 118 99 68 81 0 630 248 39.36 

รวม 138 828 500 665 562 439 328 439 17 3916 1206 30.79 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 199 249 330 277 214 114 170 3 1562 498 31.88 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 11 40 57 76 112 123 143 194 1 757 460 60.76 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 16 96 93 95 89 102 95 127 11 724 324 44.75 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 68 101 298 233 377 374 331 29 1815 1082 59.61 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 17 77 84 112 98 146 98 135 12 779 379 48.65 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 60 111 187 253 234 124 173 0 1142 531 46.49 

รวม 54 540 695 1098 1062 1196 948 1130 56 6779 3274 48.29 

 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 135 101 168 206 159 128 139 0 1038 426 41.04 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 43 187 161 239 154 140 68 60 0 1052 268 25.47 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 24 135 94 127 130 123 116 181 42 972 420 43.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 59 53 81 133 168 150 325 0 976 643 65.88 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 33 90 91 109 95 110 57 172 5 762 339 44.48 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 7 20 50 86 99 106 184 0 552 389 70.47 

รวม 109 613 520 774 804 799 625 1061 47 5352 2485 46.43 

 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 0 7 32 65 205 343 394 231 0 1277 968 75.80 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 14 39 29 67 76 232 430 167 0 1054 829 78.65 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 22 59 41 32 46 248 343 164 15 970 755 77.83 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 16 24 12 19 50 75 127 165 0 488 367 75.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 0 2 3 5 51 107 162 29 9 368 298 80.97 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 20 7 18 47 83 138 154 0 468 375 80.12 

รวม 53 151 124 206 475 1088 1594 910 24 4625 3592 77.66 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 0 42 34 49 30 43 215 224 0 637 482 75.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 16 13 56 75 109 150 208 324 22 973 682 70.09 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 11 13 27 29 61 91 250 370 3 855 711 83.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 0 65 23 35 29 55 83 130 0 420 268 63.80 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 45 33 76 72 137 102 226 34 736 465 63.17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 40 61 98 107 86 106 475 0 973 667 68.55 

รวม 38 218 234 362 408 562 964 1749 59 4594 3275 71.28 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 13 88 128 176 116 91 67 121 0 800 279 34.87 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 61 176 163 211 189 112 92 267 1 1272 471 37.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 79 242 134 157 153 123 142 206 11 1247 471 37.77 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 32 52 156 145 210 156 217 4 976 583 59.73 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 91 78 85 124 127 131 394 52 1087 652 59.98 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 93 121 146 144 160 163 447 0 1276 770 60.34 

รวม 164 722 676 931 871 823 751 1652 68 6658 3226 48.45 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 0 8 14 16 30 44 248 159 0 519 451 86.89 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 12 44 20 37 88 122 87 116 1 527 325 61.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 13 11 16 11 35 190 192 12 486 417 85.80 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 17 19 16 22 58 78 134 144 0 488 356 72.95 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 24 73 28 17 12 27 33 86 20 320 146 45.62 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 3 9 9 10 71 89 240 0 431 400 92.80 

รวม 59 160 98 117 209 377 781 937 33 2771 2095 75.60 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 วิชา IS 

ชั้น 
ระดับผลการเรียน 

ผลการ
เรียน รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 15 12 10 14 25 85 21 345 0 527 451 85.57 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 12 2 7 4 25 10 258 2 322 293 90.99 

รวม 17 24 12 21 29 110 31 603 2 849 744 87.63 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 วิชา IS 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 

 กลุ่มสาระ 
ระดับผลการเรียน 

ผล
การ
เรียน 

รวม 

ระดับผล
การเรียน
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

 
ภาษาไทย 63 341 306 432 441 536 392 629 53 3193 1557 48.76 

 
คณิตศาสตร ์ 138 828 500 665 562 439 328 439 17 3916 1206 30.79 

 
วิทยาศาสตร ์ 54 540 695 1098 1062 1196 948 1130 56 6779 3274 48.29 

 สังคมศึกษา 109 613 520 774 804 799 625 1061 47 5352 2485 46.43 

 
ภาษาตํางประเทศ 164 722 676 931 871 823 751 1652 68 6658 3226 48.45 

 
สุขศึกษา 53 151 124 206 475 1088 1594 910 24 4625 3592 77.66 

 ศิลปะ 59 160 98 117 209 377 781 937 33 2771 2095 75.60 

 การงานฯ 38 218 234 362 408 562 964 1749 59 4594 3275 71.28 

 วิชา IS 17 24 12 21 29 110 31 603 2 849 744 87.63 

 
รวม 695 3597 3165 4606 4861 5930 6414 9110 359 38737 21454 55.38 

 
แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนปีการศึกษา 2561 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา  2560 - 2561   
ระดับโรงเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 
ภาษาไทย 48.05 55.17 7.12 14.82 

 

 
วิทยาศาสตร์ 31.99 36.14 4.15 12.97 

 

 
ภาษาอังกฤษ 29.37 27.25 -2.12 -7.22 

 

 
คณิตศาสตร ์ 24.71 30.12 5.41 21.89 

 

 

           จากผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 สูงกวําปีการศึกษา 2560 จํานวน 3 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ คือ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 

 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 - 2561 
ระดับโรงเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับโรงเรียน -ระดับจังหวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ผลต่าง 
 ภาษาไทย 55.17 52.41 2.76 
 วิทยาศาสตร์ 36.14 35.24 0.90 
 ภาษาอังกฤษ 27.25 27.61 -0.36 
 คณิตศาสตร ์ 30.12 28.47 1.65 
 

     
            จากผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับจังหวัด 3  กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  
แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับโรงเรียน - ระดับจังหวัด 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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ระดับประเทศ

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ระดับโรงเรียน -ระดับประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง 

 

 
ภาษาไทย 55.17 54.42 0.75 

 

 
วิทยาศาสตร์ 36.14 36.10 0.04 

 

 
ภาษาอังกฤษ 27.25 29.45 -2.20 

 

 
คณิตศาสตร ์ 30.12 30.04 0.08 

  

สรุปตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวําคะแนนระดับประเทศทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 
แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับโรงเรียน - ระดับประเทศ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2560 - 2561 

ระดับโรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 

ภาษาไทย 47.27 46.45 -0.82 -1.73 

สังคมศึกษา 31.76 33.16 1.40 4.41 

วิทยาศาสตร์ 25.17 28.88 3.71 14.74 

ภาษาอังกฤษ 23.26 28.12 4.86 20.89 

คณิตศาสตร ์ 18.72 25.61 6.89 36.81 
 

จากผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 สูงกวําปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2560 - 2561   
ระดับโรงเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561   

ระดับโรงเรียน -ระดับจังหวัด 

 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ผลตําง 
 

 

ภาษาไทย 46.45 44.22 2.23 
 

 

สังคมศึกษา 33.16 33.14 0.02 
 

 

วิทยาศาสตร์ 28.88 29.00 -0.12 
 

 

ภาษาอังกฤษ 28.12 26.79 1.33 
 

 

คณิตศาสตร์ 25.61 26.77 -1.16 
  

จากผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับจังหวัด 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 

 

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561   
ระดับโรงเรียน -ระดับจังหวัด 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับโรงเรียน –ระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 46.45 47.31 -0.86 

สังคมศึกษา 33.16 35.16 -2.00 

วิทยาศาสตร์ 28.88 30.51 -1.63 

ภาษาอังกฤษ 28.12 31.41 -3.29 

คณิตศาสตร ์ 25.61 30.72 -5.11 
 

จากผลการทดสอบระดับข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวําคะแนนระดับประเทศทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียน -ระดับประเทศ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 
 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เรียนตํอ 
สมัครและรับไว๎ในปีการศึกษา 2562 นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รวม 

ห้องเรียนพิเศษ ห้องปกติ ผลการรับนักเรียน 
แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน ห๎องพิเศษ + ห๎องปกติ 

ห๎อง คน รับไว๎
(ห๎อง) 

รับไว๎ 
(คน) 

ห๎อง คน รับไว๎
(ห๎อง) 

รับไว๎ 
(คน) 

ห๎อง คน 

1 200 1 33 6 244 6 231 7 264 
 

 
   
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รวม 
ห้องเรียนพิเศษ ห้องปกติ ผลการรับนักเรียน 

แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน ห๎องพิเศษ +ห๎องปกติ 
ห๎อง คน รับไว๎

(ห๎อง) 
รับไว๎ 
(คน) 

ห๎อง คน รับไว๎
(ห๎อง) 

รับไว๎ 
(คน) 

ห๎อง คน 

1 49 1 26 4 189 4 185 5 211 
  

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ตารางแหล่งเงินทุน 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 
1 ทุนศิษย์เกําโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 รุํนที่ 3 จํานวน 52 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 
52,000 

2 ทุนมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหํงประเทศไทย จํานวน 1 ทุนๆ ละ 
7,000 บาท/เทอม (ทุนตํอเนื่อง) 

7,000 

3 ทุนมูลนิธิทิสโก๎ เพ่ือการกุศล จํานวน 2 ทุนๆ ละ 3,500 บาท (ทุน
ตํอเนื่อง) 

7,000 

4 ทุนศิษย์เกําโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รุํนที่ 5 จํานวน 4 
ทุนๆ ละ 5,000 บาท/ปี (ทุนตํอเนื่อง) 

20,000 

5 ทุนชมรมธนาคารจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 
บาท 

5,000 

6 ทุนศิษย์เกําโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รุํนที่ 4 จํานวน 6 
ทุนๆ ละ 2,000 บาท 5 ทุน และทุนละ 3,000 บาท 1 ทุน 

13,000 

รวมทั้งสิ้น 104,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษา 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 

 
ตารางแสดงการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 
 

 

ประเภท จ านวนนักเรียน ม.3 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ศึกษาต่อ ม.4  โรงเรียนเดิม 155 65.13 

ศึกษาต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 7 2.94 

ศึกษาต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 6 2.52 

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 30 12.61 

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 8 3.36 

ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ (กศน.) 4 1.68 

ไม่ศึกษาต่อท างานภาคอุตสาหกรรม 0 0 

ไม่ศึกษาต่อท างานภาคการเกษตร 1 0.42 

ไม่ศึกษาต่อท างานการประมง 0 0 

ไม่ศึกษาต่อท างานค้าขาย/ธุรกิจ 1 0.42 

ไม่ศึกษาต่อท างานด้านการบริการ 0 0 

ไม่ศึกษาต่อท างานรับจ้างท่ัวไป 0 0 

ไม่ศึกษาต่อท างานอ่ืน ๆ 0 0 

บวชในศาสนา 0 0 

ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 0 

อยู่ในระหว่างการสมัครเพื่อศึกษาต่อ 0 0 

ไม่จบการศึกษา 20 8.4 

ลาออก 6 2.52 

รวม 238 100 

การศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ประเภท จ านวนนักเรียน ม.6 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ 118 59.60 

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 0 0 

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเอกชน 5 2.52 

ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 35 17.68 

ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 6 3.03 

ศึกษาต่อสถาบันพยาบาล 3 1.52 

ศึกษาต่อสถาบันทหาร 0 0 

ศึกษาต่อสถาบันต ารวจ 0 0 

ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 4 2.02 

ไม่ศึกษาต่อ รับราชการ 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานรัฐวิสาหกิจ 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคอุตสาหกรรม 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคการเกษตร 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานการประมง 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานค้าขาย ธุรกิจ 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานบริการ 0 0 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานรับจ้างท่ัวไป 24 12.12 

ไม่ศึกษาต่อ บวชในศาสนา 0 0 

ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ(เสียชีวิต) 1 0.51 

อ่ืน ๆ (ไม่จบ) / (ลาออก) 2 1.01 

รวม 198 100.00 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

ด้านสื่อเทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์มีจํานวนทั้งหมด   215  เครื่อง 

 เครื่องแมํขําย 1  เครื่อง 

 ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 128เครื่อง 

  ใช๎เพื่อการบริหาร และพัฒนางานของครู   87เครื่อง 

โสตทัศนูปกรณ์ 

 โปรเจ็คเตอร์  51  เครื่อง 

 เครื่องฉายภาพทึบแสง  8  เครื่อง 

 โทรทัศน์  9  เครื่อง 

 เครื่องขยายเสียง   3  ชุด 

 เครื่อง Printer 35 เครื่อง 

เครื่องถํายเอกสาร   4 เครื่อง 

เครื่องโทรสาร   1  เครื่อง 

ระบบกล๎องวงจรปิดสําหรับรักษาความปลอดภัย 12  เครื่อง 

เครื่องบันทึกภาพกล๎องวงจรปิด2  เครื่อง 

เครื่อง Copy Printer   5  เครื่อง 

กล๎องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์   1  เครื่อง 

ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ที่ ผู๎ให๎บริการ ประเภท ความเร็ว 

1 CAT Fiber Optic 600 Mbps 

2 TOT Fiber Optic 150 Mbps 

3 UniNET Fiber Optic 80 Mbps 

ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร๎สาย  Wireless InterNET 17  จุด 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2  เครื่อง 

 
 

ทรัพยากร 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่ 

 สนาม  ได๎แกํ  สนามฟุตบอล  สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ สนามตะกร๎อ  สนามวอลเลํย์บอล  

สนามบาสเก็ตบอล ลานเทเบิลเทนนิส 

ห๎องประชุม  ได๎แกํ  หอประชุมโรงเรียน  ห๎องโสตทัศนศึกษา 

 ลานอเนกประสงค์ 

รถโรงเรียน 
รถยนต์กระบะ จํานวน  1  คัน 
รถตู๎โรงเรียน จํานวน 2 คัน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 ทรัพยากรสารนิเทศ 

 - จํานวนหนังสือ   75,977   เลํม 
 - วารสาร/นิตยสาร   6   ชื่อเรื่อง 
 - หนังสือพิมพ์   2   ชื่อเรื่อง 
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์       
  1) กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์      80   เรื่อง 
  2) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  61 เรื่อง 

  3) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  20 เรื่อง 

  4) กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ     55 เรื่อง 

  5) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ       57 เรื่อง 

  6) กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ       26 เรื่อง 

  7) กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 22 เรื่อง 

  8) กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ      28 เรื่อง 

 โสตทัศนูปกรณ์    

 - โทรทัศน์   1   เครื่อง 
 - เครื่องเลํนวีซีดีและดีวีดี   1   เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ตํอพํวง    

 - เครื่องแมํขําย  1   เครื่อง 

 - บริการยืม-คืนหนังสือ  1   เครื่อง 

 - บริการสืบค๎นข๎อมูล  1   เครื่อง 

 - บริการอินเตอร์เน็ต  32 ครื่อง 

 - เก็บสถิติผู๎ใช๎ห๎องสมุด  1 ครื่อง 

 - สํานักงาน  1 ครื่อง 

 - เครื่อง Printer  1 ครื่อง 

 - เครื่องถํายเอกสาร  1 ครื่อง 

    

 

  

งานห้องสมุด 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

สรุปบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ปีการศึกษา  2561 
 

เดือน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่เข้าใช้บริการ จ านวนครั้ง เฉลี่ย/คน/เดือน 
พฤษภาคม 1,383 6,885 4.97 
มิถุนายน 1,383 9,657 6.98 
กรกฎาคม 1,383 11,040 7.98 
สิงหาคม 1,383 7,891 5.70 
กันยายน 1,383 11,028 7.97 

พฤศจิกายน 1,383 12,423 8.98 
ธันวาคม 1,383 13,806 9.98 
มกราคม 1,383 16,570 12.35 

กุมภาพันธ์ 1,383 7,100 5.29 
รวม 1,383 96,400 70.2 
เฉลี่ย 1,383 69.70 7.8 

 
จากตารางสรุปการบันทึกสถิติการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์    อําเภอ

คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ปีการศึกษา  2561 พบวํา   
เดือนพฤษภาคม มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 6,885 ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.97   ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนมิถุนายน มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 9,657 ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 6.98 ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนกรกฎาคม มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 11,040 ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 7.98 ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนสิงหาคม มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 7,891   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 5.70 ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนกันยายน มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 11,028   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 7.97 ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนพฤศจิกายน มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 12,423   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 8.98 ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนธันวาคม มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 13,806   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 9.98   ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนมกราคม มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 16,570   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 12.35   ครั้ง/คน/เดือน  
เดือนกุมภาพันธ์ มีนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการ 7,100   ครั้ง คิดเป็นคําเฉลี่ย 5.29    ครั้ง/คน/เดือน  

ดังนั้น  นักเรียนที่เข๎าใช๎บริการห๎องสมุด  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์   ปีการศึกษา  2561 ทั้งหมด   
96,400  ครั้ง   คิดเป็นคําเฉลี่ย  7.8  ครั้ง/คน/เดือน  
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 

 

1. ที่วําการอําเภอคลองขลุง 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

3. โรงพยาบาลคลองขลุง  

4. สํานักงานสาธารณสุข อําเภอคลองขลุง  

5. สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สาขาคลองขลุง  

6. สถานีตํารวจภูธรคลองขลุง  

7. เทศบาลตําบลคลองขลุงและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น  

8. ธนาคารออมสิน 

9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

10. บริษัทเบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

11. ห๎องสมุดประชาชน 

12. สํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคคลองขลุง  

13. สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร สาขาคลองขลุง 

14. สํานักงานองค์การโทรศัพท์ 

15. โรงสีคงเดชธัญกิจ 

 

 

1. การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า  โดยกลุํมไม๎กวาดดอกหญ๎า  บ๎านคลองเจริญ นางจําปี  ซาเวียง เป็น 
ประธานกลุํม 

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  โดยนายไสว  ศรีวิเชียร  ตําบลคลองขลุง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัด

กําแพงเพชร 

3. นายถวิล  สีวัง  หมอดินอาสา ตําบลวังบัว  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

4. การสวดสรภัญญะ  โดยกลุํมแมํบ๎านบ๎านหนองกระทุํม  นางบัวลี  หอมอ๎ม 

5. การทําพวงมะโหตร (เตํารั้ง)  โดยกลุํมแมํบ๎านบ๎านหัวถนน 

6. ประเพณีไทยทรงดํา (ลาวซํง)  บ๎านวังน้ํา ตําบลวังยาง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  

7. นายธานินทร์วิชาสิทธิ์  หมอพิณ  หมอแคน  บ๎านแมํลาด  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  

8. ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ตารางแสดงรายรับเงินการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนรายหัว 4,188,300.00 
2 เงินระดมทรัพยากร 3,952,582.51 
3 เงินห๎องเรียน E-smart 927,500.00 
4 รายได๎อ่ืนๆ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) 3,829,273.00 

รวม 12,897,655.51 
 
แผนภูมิแสดงรายรับเงินการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

31%

7%

30%

แผนภูมิแสดงรายรับเงินการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562

เงินอุดหนุนรายหัว

เงินระดมทรัพยากร

เงินห๎องเรียน E-smart

รายได๎อื่น ๆ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)

ข้อมูลด้านงบประมาณ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงรายจ่ายเงินการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1 คําจ๎างชั่วคราว 895,964.00 
2 คําตอบแทน 168,000.00 
3 คําใช๎สอย 1,078,149.34 
4 คําวัสดุ 679,490.90 
5 คําครุภัณฑ์ 113,100.00 
6 คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 300,000.00 
7 คําสาธารณูปโภค 665,963.25 
8 รายจํายอื่นๆ 751,741.59 

รวม 4,652,409.08 
 
แผนภูมิแสดงรายจ่ายเงินการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

 
 

**ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
 
 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

คําจ๎าง

คําตอบแทน

คําใช๎สอย

คําวัสดุ

คําครุภัณฑ์

คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง

คําสาธารณูปโภค

รายจํายอ่ืน ๆ

แผนภูมิแสดงรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงรายจ่ายเงินการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
 
1 

คําจ๎างชั่วคราว 1,749,860.00 

2 คําตอบแทน 774,000.00 
3 คําใช๎สอย 2,173,000.00 
4 คําวัสดุ 3,827,000.00 
5 คําครุภัณฑ์ 487,260.00 
6 คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 9,055,800.00 
7 คําสาธารณูปโภค 987,373.02 
8 รายจํายอื่นๆ 1,481,036.95 

รวม 20,535,329.97 
 
แผนภูมิแสดงรายจ่ายเงินการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 

**ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000

คําจ๎างชั่วคราว

คําตอบแทน

คําใช๎สอย

คําวัสดุ

คําครุภัณฑ์

คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง

คําสาธารณูปโภค

รายจํายอื่น ๆ

แผนภูมิแสดงรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิแสดงรายจําย ประจําปีงบประมาณ 2561
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร    

    1.1 ผู้อ านวยการ 1 - 1 

    1.2 รองผู้อ านวยการ 1 - 1 

2. ครูประจ าการ    

    2.1 ครู 19 52 71 

    2.2 ครูมาช่วยราชการ - - - 

3. ครูอัตราจ้าง    

    3.1 ชาวไทย 5 1 6 

    3.2 ชาวต่างชาติ 1 3 4 

4. พนักงานราชการ - 1 1 

5. ลูกจ้างประจ า 4 - 4 

6. ลูกจ้างชั่วคราว 4 3 7 

รวม 35 60 95 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร

 

2%

76%

11%

1%
4% 6%

1. ผู๎บริหาร

2. ครูประจําการ

3. ครูอัตราจ๎าง

4. พนักงานราชการ

5. ลูกจ๎างประจํา

6. ลูกจ๎างชั่วคราว

ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามจ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้และต าแหน่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครู 

(คน) 

ต าแหน่งครู/อันดับ 

ครูอัตรา
จ้าง 

พนักงาน
ราชการ 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ภาษาไทย 8 - - 1 2 1 4 

คณิตศาสตร ์ 11 - - - 2 4 5 

วิทยาศาสตร์ 13 - - 2 2 2 7 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 1 - - 2 1 6 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 - - 3 - - 2 

ศิลปะ 4 1 - - - 1 2 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 3 - - 3 2 4 

ภาษาต่างประเทศ 16 5 1 1 1 3 5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนวห้องสมุด) 

3 - - 1 - 1 1 

รวม 82 10 1 8 12 15 36 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามจ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ภาษาไทย
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13%

วิทยาศาสตร์
16%

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12%
สุขศึกษาและพลศึกษา

6%

ศิลปะ
5%

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี

15%

ภาษาตํางประเทศ
19%

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
4%

(แนะแนวห๎องสมุด)
0%
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ - - - - - - 1 - 

รองผู้อ านวยการ - - - - 1 - - - 

ครูประจ าการ - - 15 26 5 25 - - 

ครูอัตราจ้าง - 1 5 3 1 - - - 

พนักงานราชการ - - - 1 - - - - 

ลูกจ้างประจ า 4 - - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 1 2 - - - - 

รวม 7 2 21 32 7 25 1 - 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



 81 

 

 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ต่ํากวํา 1 ปี
7%

1-5 ปี
27%

6-10 ปี
12%11-15 ปี

12%16-20 ปี
5%

21-25 ปี
16%

26-30 ปี
14%

31 ปี ขึ้นไป
7%

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน 

อายุงาน ผู้บริหาร ครูประจ าการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย ชาย ชาย หญิง ชาย หญิง 

ต่ํากวํา 1 ปี -   - -  2 -  -  2 3 

1-5 ปี  -  - 6 11  -  - 5 4 

6-10 ปี  -  - 2 6  -  - 3  - 

11-15 ปี  -  - 4 6  -  --  - 1 

16-20 ปี  -  -  - 5  -  -  - -  

21-25 ปี 1  - 2 9 3  -  - -  

26-30 ปี 1  - 3 9  -  -  - -  

31 ปี ขึ้นไป  -  - 2 4 1  -  - -  

รวมทั้งหมด 2  0 19 52 4 0 10 8 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  (ข๎อมูล ณ 10 พ.ย. 2562) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

ฝ่ายบริหาร 

1 นายมานิตย ์ นาคเมือง ผอ.รร/คศ.4 44016 กศ.ม. บริหารการศึกษา 11พ.ค.2535 20พ.ค.2505 - 
2 วําที่ร.ต.บุญเพชร ด๎วงมูล รอง.ผอ./คศ.3 44205 กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
15 พ.ค.2538 25 ส.ค.2513 กลุํมงานงบประมาณ/กลุํมงานบุคลากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 นางวรรณา พิลึก คร/ูคศ.3 44064 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ 15-พ.ค.-38 24-ม.ิย.-16 หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร/์กรรมการ

งานพัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล/กรรมการงานห๎องเรียน
พิเศษ E-SMART/กรรมการงานนิเทศการสอน/
กรรมการและเลขานุการงานอนามัยนักเรียน/
หน.เวรประจําวันศุกร ์

4 นางสุมาล ี แสงแก๎ว คร/ูคศ.3 4370 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 25-พ.ค.-36 26-ก.พ.-14 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร/์
กรรมการและเลขานุการงานประกันอุบัติเหต ุ

5 น.ส.โสภา จิตตวิไลย คร/ูคศ.3 2710 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ 11-ก.ค.-32 20-ส.ค.-07 กรรมการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดตารางเรียน/หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/หน.เวรประจําวันพฤหัสบด/ีกรรมการบริหาร
งานโรงอาหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

6 น.ส.ปาริชาต ิ มํานมูล คร/ูคศ.3 5512920 กศ.ม คณิตศาสตร ์ 23-ก.ย.-45 17 ส.ค 2519 รองประธานกรรมการบริหารงานงบประมาณ/
หน.งานการเงินและบัญชี/กรรมการบริหารงาน
โรงอาหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7 นางสาวนิตศรา โงนรี คร/ูคศ.3 248 กศ.ม. วัดผล/ประเมินผล

การศึกษา 
13-ม.ค.-49 1-ม.ค.-24 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.งานทะเบียน

วัดและประเมินผล 
8 นางสุพรทิพย ์ ศรีภูธร คร/ูคศ.2 45267 กศ.ม. การวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
16-พ.ค.-43 17-ม.ค.-19 กรรมการบริหารงานวิชาการ/กรรมการงาน

ประกันคุณภาพ/หน.งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล/กรรมการงานห๎องเรียนพิเศษ 
E-SMART/กรรมการบริหารงานโรงอาหาร
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

9 นายเชษฐา ธีสา คร/ูคศ.2 2570 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 13-ม.ค.-49 7-ก.ย.-21 กรรมการงาน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/
กรรมการงานห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู/๎
กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
พัฒนาระบบเครือขํายและการสื่อสาร (ICT) 

10 นายธเนศร ์ เกษวิริยะการณ ์ คร/ูคศ.2 47557 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 27-ก.พ.-49 28-ก.ย.-24 หน.งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ีและหน.
ลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/กรรมการงาน
ห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/กรรมการบริหารงาน
บริหารทั่วไป/หน.งานสภานักเรียน/กรรมการ
งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา/
หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
11 นางกนกพร มุงเมือง คร/ูคศ.2 4591 กศ.ม. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
14-ม.ิย.-54 10-ม.ีค.-29 กรรมการบริหารงานวิชาการ/กรรมการงานวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดตาราง
เรียน/หน.งาน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/
กรรมการงานประกันคุณภาพ/กรรมการงาน
ห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/กรรมการบริหารงาน
บริหารทั่วไป 

12 น.ส.สุชาดา แย๎มเจริญ คร/ูคศ.1 114517 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 1-ธ.ค.-57 13-ม.ีค.-34 กรรมการบริหารงานงบประมาณ/หน.งานบัญชี 
13 น.ส.อุษา เรืองวุฒิ คร/ูคศ.1 44091 วท.บ. คณิตศาสตร ์ 7-พ.ย.-59 13-ธ.ค.-32 กรรมการและเลขานุการบริหารงาน

งบประมาณ/หน.งานสารสนเทศงบประมาณ/
กรรมการและเลขานุการงานสภานักเรียน/
กรรมการงานสารสนเทศของโรงเรียน/กรรมการ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
14 นางชนชนก เขียวมงคล คร/ูคศ.1 4357 วท.บ. วิทยาศาสตร ์ 9-ส.ค.-54 21-ม.ค.-28 หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร/์กรรมการ

งานพัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการงาน
สํงเสริมความเป็นเลิศ/กรรมการงานกิจกรรม
ชุมนุม/กรรมการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล/
กรรมการงานห๎องเรียนพิเศษ E-SMART 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
15 น.ส.นิสิตา ขําศิร ิ คร/ูคศ.3 2554 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 1-พ.ย.-41 21-ต.ค.-17 เป็นผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียน/รองหน.กลุํม

สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร/์กรรมการงานวินัย 
และการรักษาวินัยของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/ประธาน
กรรมการบริหารงานงบประมาณ/หน.งาน
สํานักงานงบประมาณ/รองหน.ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

16 นายวิชาญ เขียวสวาท คร/ูคศ.3 44028 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 22-ม.ิย.-30 9-มี.ค.-05 เป็นผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียน/ประธาน
กรรมการบริหารงานบุคคล/หน.งานสํานักงาน
บุคคล/หน.งานวางแผนอัตรากําลัง/กรรมการ
งานพัฒนาบุคลากร/กรรมการงานวินัย และการ
รักษาวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/หน.งานเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17 นางจุฑาลักษณ ์ ขุนภักด ี คร/ูคศ.3 132960 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21-ก.ค.-38 31-ส.ค.-15 เป็นผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียน/ประธาน
กรรมการบริหารงานวิชาการ/ประธานกรรมการ
ปฏิบัติงานสํานักงานวิชาการ/กรรมการงาน
ห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/กรรมการงานการรับ
นักเรียน/กรรมการงานวินัย และการรักษาวินัย
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
18 นายไพบูลย ์ ธนูชัย คร/ูคศ.3 9984 กศ.ม. ฟิสิกส ์ 25-ก.ค.-38 23-ธ.ค.-16 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
19 น.ส.จุฑาทิพย์ คําตีด คร/ูคศ.3 39927 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21-ส.ค.-46 20-ส.ค.-22 หน.งานพัฒนาหลักสูตร/กรรมการงาน

สารสนเทศกลุํมงานวิชาการ/กรรมการและ
เลขานุการงานน้ําดื่มโรงเรียน 

20 นางรังษินี แก๎วคง คร/ูคศ.3 40367 ค.บ. ชีววิทยา 1-มิ.ย.-37 19-ส.ค.-13 กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน/กรรมการงาน
สํงเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียน/รอง
หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

21 นางนุชนาท สิงหา คร/ูคศ.3 44074 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21-ส.ค.-46 18-ก.ค.-22 กรรมการและเลขานุการบริหารงานวิชาการ/
หน.งานห๎องเรียนพิเศษ E-SMART 

22 นางนิภาพร กาญจนะ คร/ูคศ.2 44359 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 21-ส.ค.-46 
2-เม.ย.-60 

19-ม.ีค.-22 หน.งานวัดและประเมินผล/รองหน.ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/หน.เวรประจําวันอังคาร/
กรรมการบริหารงานโรงอาหารโรงเรียน           
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

23 นางกรชวัล เข็มศร คร/ูคศ.2 7422 กศ.ม. บริหารการศึกษา 15-พ.ย.-55 23-พ.ย.-27 กรรมการงานทะเบียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
24 น.ส.รัตนาภรณ ์ โยทะพงษ ์ คร/ูคศ.1 45930 วท.บ. ฟิสิกส ์ 8-พ.ย.-59 25-พ.ย.-34 กรรมการและเลขานุการงานพัฒนาบุคลากร/

หน.งานสวัสดิการคร/ูหน.งานการมาปฏิบัติงาน
การลาของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/หน.งานเวรยามของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/กรรมการงานเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/กรรมการงานสารสนเทศกลุํมงานบุคคล/
หน.งานสารสนเทศของโรงเรียน/กรรมการงาน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

25 น.ส.วราพรรณ สุกมาก ครูผู๎ชํวย 46117 กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

24-เม.ย.-61 23-ก.ย.-33 กรรมการงานพัฒนาหลักสูตร/กรรมการงาน
สารสนเทศกลุํมงานวิชาการ/กรรมการงานน้ํา
ดื่มโรงเรียน/กรรมการงานสารสนเทศของ
โรงเรียน 

26 น.ส.เอื้อมดาว แก๎วเทพ ครูผู๎ชํวย 44093 กศ.บ. คู ํ
ขนาน วท.บ. 

ฟิสิกส ์ 28-ม.ีค.-62 1-พ.ย.-32 กรรมการงานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
27 นายฉัตรชัย สุขุม คร/ูคศ.3 2782 ศษ.ม. ภาษาไทย 15-พ.ค.-52 25-ม.ีค.-28 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ภาษาไทย/กรรมการงานพัฒนาหลักสูตร/
กรรมการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการ
งานห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/หน.งานนิเทศ
การสอน/หน.เวรประจําวันพุธ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
28 นายอดิศักดิ ์ เงินมาก คร/ูคศ.1 44023 ค.บ. ภาษาไทย 20-ม.ค.-59 17-ก.ค.-35 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย/

กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
ยานพาหนะ/กรรมการและเลขานุการงาน
โสตทัศนูปกรณ/์กรรมการงานนักศึกษาวิชา
ทหาร/กรรมการงานสํงเสริมวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 

29 นายวิทวัส แสงแก๎ว คร/ูคศ.3 44230 ค.บ. ภาษาไทย 1-พ.ย.-31 9-มิ.ย.-07 กรรมการงานห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู/๎หน.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/ 

30 นางจินตนา มีล๎นศักดิ ์ คร/ูคศ.3 44027 ศษ.บ. ภาษาไทย 16-ธ.ค.-34 19-ธ.ค.-05 กรรมการงานสํานักงานกิจการนักเรียน/
กรรมการงานสํงเสริมวินัยและความประพฤติ
นักเรียน/หน.งานระดับชั้น 

31 นางกชกร ศรีวิชัย คร/ูคศ.3 44037 ค.บ. ภาษาไทย 1-พ.ค.-34 21-ก.ย.-07 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.งานห๎องสมุด
และแหลํงเรียนรู/๎กรรมการบริหารงานบริหาร
ทั่วไป/หน.งานประกันอุบัติเหต ุ

32 วําที ่ร.ต.หญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล คร/ูคศ.2 44141 ค.บ. ภาษาไทย 16-ต.ค.-34 
2-เม.ย.-60 

29-ก.พ.-11 กรรมการงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล๎อม/
ดูแลงานโรงเรียนคุณธรรมงานสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

33 น.ส.จิตราภรณ ์ สามไชย คร/ูคศ.1 44025 ค.บ. ภาษาไทย 15-ต.ค.-56 24-ม.ิย.-32 กรรมการบริหารงานงบประมาณ/หน.งานพัสด/ุ
กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
นักศึกษาวิชาทหาร 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
34 นายนวพงษ ์ เรืองรุํง ครูผู๎ชํวย 44047 ค.บ. ภาษาไทย 8-พ.ค.-60 5-มิ.ย.-37 กรรมการงานโสตทัศนูปกรณ/์กรรมการและ

เลขานุการงานยานพาหนะ/กรรมการงาน
นักศึกษาวิชาทหาร/กรรมการงานสํงเสริมวินัย
และความประพฤตินักเรียน/กรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
35 นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักด ี คร/ูคศ.3 108033 ค.บ. สังคมศึกษา 3-ส.ค.-38 13-ส.ค.-12 หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม/กรรมการงานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู/๎กรรมการงานนิเทศการสอน/
กรรมการบริหารงานบุคคล/หน.งานวินัย และ
การรักษาวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/รองประธานกรรมการบริหารงาน
บริหารทั่วไป/กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

36 นางกุสุมา ศรีสําโรง คร/ูคศ.1 44044 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 1-ก.พ.-60 1-พ.ย.-11 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ/
กรรมการและเลขานุการงานสํานักงานกิจการ
นักเรียน/กรรมการงานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล๎อม/กรรมการงานสํงเสริมวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน/ดูแลงานโรงเรียนสุจริตงาน
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา/
กรรมการงานสารสนเทศของโรงเรียน 



 90 

 

 

 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
37 นางนันทวัน จิตตางกูร คร/ูคศ.3 2888 กศ.บ. ประวัติศาสตร ์ 17-ส.ค.-25 8-ก.ค.-02 กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา 
38 นางมะล ิ เขียวสวาท คร/ูคศ.3 44075 กศ.บ. สังคมศึกษา 22-ม.ิย.-30 1-ต.ค.-06 รองประธานกรรมการบริหารงานบุคคล/หน.

งานพัฒนาบุคลากร/กรรมการงานสํานักงาน
บุคคล/กรรมการงานวางแผนอัตรากําลัง/
กรรมการงานสวัสดิการคร/ูหน.งานเครื่องราช
อิริยาภรณ/์ดูแลงานวันสําคัญตํางๆงานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา/กรรมการ
งานสารสนเทศของโรงเรียน 

39 นายวิรัตน ์ น๎อยมํวง คร/ูคศ.3 44077 ศน.ม. พุทธศาสนาและ
ปรัชญา 

28-ก.ค.-32 4-มี.ค.-06 กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

40 นางอารี พินิจชัย คร/ูคศ.3 3188 ค.บ. สังคมศึกษา 5-ก.ย.-37 22-ก.ค.-04 กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
ธนาคารโรงเรียน/กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

41 นางสุทิน แสงแก๎ว คร/ูคศ.3 4357 ค.บ. สหกรณ ์ 1-พ.ย.-31 6-มี.ค.-07 กรรมการงานห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู/๎
กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

42 น.ส.เนตรคนางค์ โสภณ คร/ูคศ.2 44061 ศศ.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

22-ก.ค.-54 8-ม.ค.-25 กรรมการบริหารงานงบประมาณ/เจ๎าหน๎าท่ีงาน
พัสด/ุกรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา/กรรมการบริหารงานโรงอาหาร
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
43 น.ส.สุดาพร เจนจบ คร/ูคศ.1 44063 ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ 9-ธ.ค.-58 8-เม.ย.-31 กรรมการงานวิทยฐานะ และการจัดทําทะเบียน

ประวัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/กรรมการงานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานบริหารทั่วไป/กรรมการงานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
44 นางเกสร ชตาเริกษ ์ คร/ูคศ.3 44049 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 7-ต.ค.-34 6-เม.ย.-12 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ/กรรมการงาน
พัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล/กรรมการงานห๎องเรียนพิเศษ 
E-SMART/กรรมการงานนิเทศการสอน/หน.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/กรรมการบริหารงาน
โรงอาหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

45 นางชลชิน ี แพทย์วงศ ์ คร/ูคศ.3 65517 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 20-ส.ค.-33 22-ม.ีค.-09 รองประธานกรรมการบริหารงานวิชาการ/รอง
หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ/รอง
ประธานกรรมการปฏิบัติงานสํานักงานวิชาการ/
กรรมการงานห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/หน.
งานการรับนักเรียน/รองหน.ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
46 น.ส.สายรุ๎ง เมืองวงษ ์ คร/ูคศ.3 44066 กศ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
1-ธ.ค.-47 19-พ.ค.-24 กรรมการและเลขานุการบริหารงานบุคคล/หน.

งานการธํารงรักษาข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/กรรมการและเลขานุการงานวินัย 
และการรักษาวินัยของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/หน.งานวิทยฐานะ และ
การจัดทําทะเบียนประวัติของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/หน.งานเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

47 นางเพชรรุ๎ง ทองอิ่ม คร/ูคศ.3 108034 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 15-พ.ค.-38 19-ม.ิย.-15 กรรมการงานวัดและประเมินผลช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

48 นางธมลวรรณ วันบรรเจิด คร/ูคศ.3 3236 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 25-ส.ค.-49 27-ม.ิย.-26 เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน/กรรมการงานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล๎อม/กรรมการงานอนามัย
นักเรียน 

49 นางอารดา อินทรมงคล คร/ูคศ.2 44059 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2-ก.ค.-34 20-ก.ค.-02 กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

50 น.ส.ประภาพร เพียลาด คร/ูคศ.2 44053 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 25-ธ.ค.-43 26-ม.ีค.-21 กรรมการงานวัดและประเมินผลช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

 

 

 

 



 93 

 

 

 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
51 นายภิธาร คําสีทา คร/ูคศ.2 46772 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 15-พ.ย.-55 11-เม.ย.-32 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.งาน

พัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการงานสํงเสริม
ความเป็นเลิศ/กรรมการและเลขานุการงาน
ห๎องเรียนพิเศษ E-SMART/กรรมการงานสภา
นักเรียน/กรรมการงาน TO BE NUMBER ONE 

52 น.ส.เสาวนีย ์ สอนแหยม คร/ูคศ.1 6696 ศศ.บ. ภาษาจีน 10-ก.ค.-56 12-ก.ย.-29 กรรมการบริหารงานงบประมาณ/เจ๎าหน๎าท่ี
การเงิน/กรรมการบริหารงานโรงอาหาร 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

53 น.ส.วิรากร กนกสิงห์ ครูผู๎ชํวย 2605 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 8-พ.ค.-60 27-ม.ค.-25 เจ๎าหน๎าท่ีงานพัสด ุ
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 
54 นางทิพย์พาที วิชาพร คร/ูคศ.3 2828 วท.บ. สุขศึกษา 16-ธ.ค.-30 13-ต.ค.-07 หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา/

กรรมการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู/๎กรรมการ
งานนิเทศการสอน/กรรมการบริหารงานบริหาร
ทั่วไป/หน.งานอนามัยนักเรียน/กรรมการบริหาร
งานโรงอาหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

55 นายวิพล กันทะสอน คร/ูคศ.3 44089 ค.บ. พลศึกษา 16-พ.ค.-27 27-เม.ย.-04 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษา/กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.
งานน้ําดื่มโรงเรียน/กรรมการงานอนามัย
นักเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 
56 นายอธิวัฒน ์ โพธิ์จันทร ์ ครูผู๎ชํวย 765 วท.บ. การฝึกและการ

จัดการกีฬา 
3-เม.ย.-60 15-ม.ค.-18 กรรมการงานสํานักงานกิจการนักเรียน/

กรรมการงานอนามัยนักเรียน/กรรมการและ
เลขานุการงานสํงเสริมวินัยและความประพฤติ
นักเรียน 

57 นายยงยุทธ แจํมหม๎อ ครูผู๎ชํวย 7814 วท.บ. การฝึกและการ
จัดการกีฬา 

21-ธ.ค.-60 13-ธ.ค.-23 กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
สํงเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียน 

58 น.ส.นงนุช อินทร์เรืองศร ครูผู๎ชํวย 44087 ค.บ. พลศึกษาเพื่อการ
สํงเสริมสุขภาพ 

28-ม.ีค.-62 14-ม.ิย.-32 กรรมการงานอนามัยนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
59 นายวจนะ แพํงสภา คร/ูคศ.3 44084 ค.บ. ดนตรีศึกษา 30-ม.ค.-32 18-ม.ีค.-08 เป็นผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียน/หน.กลุํมสาระ

การเรียนรู๎ศิลปะ/กรรมการงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู/๎กรรมการงานนิเทศการสอน/
กรรมการงานวินัย และการรักษาวินัยของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ประธานกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/
กรรมการบริหารงานโรงอาหารโรงเรียน         
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

60 นางดารณ ี กัลป์ธนวงศ ์ คร/ูคศ.2 44468 ค.บ. นาฏศิลป ์ 21-ส.ค.-39 3-ม.ค.-09 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ/
กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/                     
หน.งาน TO BE NUMBER ONE 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
61 นายพินิจ นุชสวาท คร/ูคศ.3 108032 ศษ.บ. ศิลปกรรม 30-ม.ีค.-47 21-ม.ค.-20 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.งานกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน/หน.งานกิจกรรมชุมนุม/
กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
โสตทัศนูปกรณ/์กรรมการงานสํงเสริมวินัยและ
ความประพฤตินักเรียน 

62 นางณัฐธยาน ์ บุตโรบล คร/ูคศ.1 44042 ศ.บ. นาฏศิลป ์ 23-ม.ค.-55 16-ส.ค.-24 ย๎ายไปชํวยราชการโรงเรียนพระนารายณ์  
สพม.5 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
63 น.ส.น้ําหวาน เพชรบูรณ ์ คร/ูคศ.3 7027 ค.ม. บริหารการศึกษา 18-ต.ค.-39 5-ส.ค.-02 หน.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ

เทคโนโลย/ีกรรมการงานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู/๎กรรมการงานนิเทศการสอน/กรรมการ
งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

64 น.ส.ปุณธิชา มาเนตร คร/ูคศ.2 2363 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

11-ก.ค.-54 4-พ.ย.-29 รองหน.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลย/ีหน.ลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/หน.งานประกันคุณภาพ/กรรมการงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล/กรรมการงานห๎องเรียน
พิเศษ E-SMART/กรรมการและเลขานุการงาน 
TO BE NUMBER ONE 

65 นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง คร/ูคศ.3 44078 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ 3-ก.ค.-24 29-ต.ค.-01 กรรมการงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
66 นางอริสรา แสนแก๎ว คร/ูคศ.3 44050 กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
27-ส.ค.-40 11-ก.พ.-18 กรรมการบริหารงานงบประมาณ/หน.งาน

แผนงาน 
67 นายภูวดล นนท์นันทภูมิ คร/ูคศ.3 127506 วท.บ. คอมพิวเตอร ์ 13-ม.ค.-49 29-ต.ค.-33 ย๎ายไปดํารงตําแหนํงโรงเรียนโค๎งไผํวิทยา 
68 นางจันทร์เพ็ญ น๎อยมํวง คร/ูคศ.2 44086 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ 15-พ.ค.-38 15-ม.ค.-13 ดูแลงานโรงเรียนวิถีพุทธงานสํงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในสถานศึกษา/หน.เวรประจําวันจันทร ์
69 น.ส.พิชญาอร สังวรกาญจน ์ คร/ูคศ.1 1724 วท.บ. เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 
9-ธ.ค.-56 30-ธ.ค.-29 หน.งานสํงเสริมการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สูํการปฏิบัติในสถานศึกษา/กรรมการงาน
ทะเบียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

70 นายรัฐศักดิ ์ ผํองจิต คร/ูคศ.1 44062 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ 9-ธ.ค.-58 19-พ.ย.-18 กรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป/หน.งาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล๎อม/กรรมการบริหาร
งานโรงอาหารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

71 นายสุเมธ อยูํแก๎ว คร/ูคศ.1 99626 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 25-ต.ค.-59 21-พ.ย.-35 กรรมการงาน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/
กรรมการงานโสตทัศนูปกรณ/์กรรมการและ
เลขานุการงานพัฒนาระบบเครือขํายและการ
สื่อสาร (ICT)/กรรมการและเลขานุการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง/

อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา เร่ิมรับ
ราชการ 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

หน้าท่ีพิเศษ 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
72 นางอําพันธ ์ รอบุญ คร/ูคศ.3 69649 ค.บ. แนะแนว 15-พ.ค.-38 12-ส.ค.-08 กรรมการบริหารงานวิชาการ/หน.งานแนะแนว/

รองหน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/
กรรมการบริหารงานโรงอาหาร                
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

73 น.ส.อาทิตยา หลับภา ครูผู๎ชํวย 108031 กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว 8-พ.ค.-60 10-พ.ค.-35 กรรมการงานแนะแนว/กรรมการงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) 
74 น.ส.ภัคธีมา อํองละออ คร/ูคศ.2 1781 ศศ.บ. บรรณารักษ์ 30-พ.ย.-55 16-ก.พ.-22 กรรมการงานห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู ๎

พนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
75 น.ส.วริศรา พึ่งไชย - - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 5-มิ.ย.-58 5-ต.ค.-34 กรรมการงานสํานักงานกิจการนักเรียน/

กรรมการและเลขานุการงานนักศึกษาวิชาทหาร 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
76 นายเสถียร มัทวรัตน ์ - - ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 22-พ.ค.-21 24-ส.ค.-98 กรรมการงานสํงเสริมการนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ เลขที่ต าแหน่ง 
การศึกษา 

เร่ิมปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี เกิด 
วุฒิ วิชาเอก/โท 

ลูกจ้างประจ า 
77 นายวีระ   กระตํายเทศ ชํางไม๎ 3 3577 ป.4 - 7-มี.ค.-28 2-ธ.ค.-02 
78 นายเสมอ   มะแม๎น พนักงานสถานที่ 2 3580 ป.4 - 1-ก.ค.-40 13-ต.ค.-06 
79 นายพัฒนพงษ์    พูนผล ชํางไม๎ 4 3578 ปวช. กํอสร๎าง 1-พ.ย.-38 2-พ.ค.-12 
80 นายมณฑล   นิยม พนักงานขับรถยนต์ 2 3576 ม.6 - 1-ก.ค.-40 13-เม.ย.-13 

ลูกจ้างชั่วคราว 
81 นายวรายุทธ จันทร์ต๎น ครูอัตราจ๎างคอมพิวเตอร ์ - วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์ 1-พ.ค.-53 18-ม.ค.-21 
82 นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล ครูอัตราจ๎างคอมพิวเตอร ์ - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1-พ.ค.-53 28-ต.ค.-28 
83 นายภานุพงษ ์ ชูช่ืน ครูผู๎สอนดนตรีศึกษา - ค.บ. ดนตรีศึกษา 14-ม.ิย.-60 15-พ.ค.-34 
84 วําท่ี ร.ต.ปกรณ ์ ปะนะตัง ครูอัตราจ๎างสังคมศึกษาฯ - ค.บ. สังคมศึกษา 2-มิ.ย.-58 19-ม.ีค.-33 
85 น.ส.ศิริรัตน ์ ชูจิ๋ว ครูอัตราจ๎างภาษาจีน - ค.บ. ภาษาจีน 1-พ.ค.-61 3-มิ.ย.-36 
86 นางอุไรพร เสรีรัฐ เจ๎าหน๎าท่ีพัสด ุ - บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 6-พ.ค.-53 8-ม.ค.-21 
87 นายสันต ิ สุธรรมา เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ - วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1-ต.ค.-52 8-พ.ค.-21 
88 น.ส.โสรัสดา หลํอหลง เจ๎าหน๎าท่ีการเงิน  - ปวช. - 1-พ.ย.-62 8-พ.ย.-23 
89 นางการะเวก พูลผล แมํบ๎าน - ป.4 - 6-ธ.ค.-49 23-ส.ค.-06 
90 นายสุชาต ิ บุญเกษา นักการภารโรง - - - 28-ม.ค.-58 30-ต.ค.-08 
91 นายรัตนพล พัฒนะชัย นักการภารโรง - - - - 11-ก.ย.-09 
92 นายสุรศักดิ ์ ดีสุข นักการภารโรง - - - - - 
93 นายสมหมาย ดีนุช พนักงาน 

รักษาความปลอดภัย 

- - - 28-ม.ค.-58 23-ม.ค.-12 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 

การศึกษา 
เร่ิมปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี เกิด 

วุฒิ วิชาเอก/โท 

ลูกจ้างชั่วคราว 
94 Ms.Karing  Alma Bernice Voh ครูชาวตํางประเทศ 

(แคมมารูน) 
- B.A. Curriculum Studies 23-มิ.ย.-57 7-ม.ค.-23 

95 Mr.Michael  Daltonalomes ครูชาวตํางประเทศ 
(เยอรมัน) 

- - - - 31-ม.ค.-33 

96 Ms.Angela  Cunliffe ครูชาวตํางประเทศ 
(เยอรมัน) 

- - - - 5-ก.พ.-34 

97 Ms.Braunmiller  Elisabeth ครูอาสาสมัคร AFS - - - - 26-ก.ย.-42 

98 Ms.Dong  Shushen ครูชาวตํางประเทศ
(ภาษาจีน) 

- - - - 
- 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด เร่ิมปฏิบัติงาน สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 น.ส.ศิริลักษณ์  อินทร์สุวรรณ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
2 น.ส.กฤษณา  สันแดง คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
3 นายวีระชัย    สามารถ พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
4 นายวีรชัย   มธุรส พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
5 น.ส.นิตยา   วนากรคงลาภ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
6 น.ส.นิรมล   จันทร์ชู ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
7 นายธนวัฒน์    พุํมพวง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
8 น.ส.กุลกันยา   ภาพเจริญ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
9 น.ส.ขวัญฤดี    ทองศรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
10 น.ส.จินดาภา    ยอดฉัตร ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
11 น.ส.วรัญญา    ทองศรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 16-พ.ค.-62 31-มี.ค.-63 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.1/1 นางสาวนิสิตา  ขําศิริ นางสาวสายรุ๎ง  เมืองวงษ์ 

ม.1/2 นางสาวพิชญาอร  สังวรกาญจน์ นางสาววราพรรณ  สุกมาก 

ม.1/3 นายวิทวัส  แสงแก๎ว นางสุทิน  แสงแก๎ว 

ม.1/4 นางสุพรทิพย์  ศรีภูธร นายภานุพงษ์  ชูชื่น 

ม.1/5 นางสาวภัคธีมา  อํองละออ นางธมลวรรณ  วันบรรเจิด 

ม.1/6 นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ นางสาววริศรา  พ่ึงไชย 

ม.1/7 นายอธิวัฒน์  โพธิ์จันทร์ นางสาวนงนุช  อินทร์เรืองศร 

ม.2/1 นางสาวโสภา  จิตตวิไลย นายสุเมธ  อยูํแก๎ว 

ม.2/2 นายวิชาญ  เขียวสวาท นายรัฐศักดิ์  ผํองจิต 

ม.2/3 นางสาวสุดาพร  เจนจบ นายอดิศักดิ์  เงินมาก 

ม.2/4 นางอารี  พินิจชัย  

ม.2/5 นายพินิจ  นุชสวาท นางสาวอุษา  เรืองวุฒิ 

ม.2/6 นางจินตนา  มีล๎นศักดิ์ นางทิพย์พาที  วิชาพร 

ม.2/7 นางอําพันธ์  รอบุญ นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์ 

ม.3/1 นางอริสรา  แสนแก๎ว นางสาวรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์ 

ม.3/2 นางกชกร  ศรีวิชัย นางสุมาลี  แสงแก๎ว 

ม.3/3 นางรังษินี  แก๎วคง นายวจนะ  แพํงสุภา 

ม.3/4 นางมะลิ  เขียวสวาท นางเกสร  ชตาเริกษ์ 

ม.3/5 นางสาวอาทิตยา  หลับภา นายยงยุทธ  แจํมหม๎อ 

ม.3/6 นางวิรากร  กนกสิงห์ วําที่ ร.ต.ปกรณ ์ ปะนะตัง 

ม.3/7 นายนวพงษ์  เรืองรุํง นางสาวศิริรัตน์  ชูจิ๋ว 

(ข๎อมูล วันที่ 10 พ.ย.2562) 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ครูที่ปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
ตารางแสดงข้อมูลครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.4/1 นางสาวจุฑาทิพย์  คําตีด นางสาวประภาพร  เพียลาด 

ม.4/2 นายธเนศร์  เกษวิริยะการณ์ นางกนกพร  มุงเมือง 

ม.4/3 นางสาวปุณธิชา  มาเนตร นางสาวนิตศรา  โงนรี 

ม.4/4 นางเพชรรุ๎ง  ทองอ่ิม นางสาวเอ้ือมดาว  แก๎วเทพ 

ม.4/5 นายกฤษฏิพงศ์  ขุนภักดี นางชนชนก  เขียวมงคล 

นางนิภาพร  กาญจนะ    

ม.5/1 นางสาวสุชาดา  แย๎มเจริญ นายวรายุทธ  จันทร์ต๎น 

ม.5/2 นางชลชิน ี แพทย์วงษ์ นางนุชนาท  สิงหา 

ม.5/3 นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี นางสาวปาริชาติ  มํานมูล 

ม.5/4 นายฉัตรชัย  สุขุม นายภิธาร  คําสีทา 

ม.5/5 นายวิรัตน์  น๎อยมํวง นางจันทร์เพ็ญ  น๎อยมํวง 

ม6/1 นางวรรณา  พิลึก นายเชษฐา  ธีสา 

ม.6/2 นางกุสุมา  ศรีสําโรง นางกรชวัล  เข็มศร 

นายไพบูลย์  ธนูชัย    

ม.6/3 นายวิพล  กันทะสอน วําที่ ร.ต.เพียงฤทัย  เพ่ิมผล 

ม.6/4 นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม นายวัชระ  ศรีสุพัฒนะกุล 

ม.6/5 นางสาวจิตราภรณ์  สามไชย  

(ข๎อมูล วันที่ 10 พ.ย.2562) 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

1.  นายศิริวัฒน์  เพ่ิมผล ประธานกรรมการ 
2.  นายวสุพล                  ผํองใส                    รองประธานกรรมการ   
3.  ร.ต.ท.หอมหวน             บุญยัง รองประธานกรรมการ   
4.  พ.ต.เชนชัย                ชํานาญดี                 รองประธานกรรมการ   
5.  นางสุนารี                    ไขบุดดี                           กรรมการ 
6.  นายกฤตะนา                เพ็ชประดับ                      กรรมการ 
7.  นางสมจิตร                   ทองปัญญา กรรมการ 
8.  นายภูมินิธัส พิลึก กรรมการ 
9.  นายมนัส                      หัสนนท์ กรรมการ 
10.  นายอุดร                       โปแก๎ว กรรมการ 
11.  นายอาทิตย์                  นุํมทอง กรรมการ 
12.  นางสาวพัชริญาน์ มาจาด                         กรรมการ 
13.  นายประทีป                  เชื้อกสิการ กรรมการ 
14.  นายประเวศ                  ธนทรัพย์ทวี กรรมการ 
15.  นายวิชัย                      สืบวงษ์รอด กรรมการ 
16.  นางจินตนา                    ยอดฉัตร กรรมการ 
17.  นางละมัย                     กระมล กรรมการ 
18.  นางสมหมาย                 ทองเพชร                        กรรมการ 
19.  นางจันจีรา                   ชาประเสริฐ กรรมการ 
20.  นายภูมิพัฒน์ สุมาลี กรรมการ 
21.  นางกนกพร                   แหยมดี                           กรรมการ 
22.  นายอิสระ                   ภูํมาลา                             กรรมการ 
23.  นายศักดิ์ดา                 โสดาพรรค                        กรรมการ 
24.  นางธัญญารัตน์ แสงบุญ                           กรรมการ 
25.  นายสาธิต                     อํุนวัฒนธรรม                    กรรมการ 
26.  นายบัญชา                    ขันกสิกรรม                      กรรมการ 
27.  นายสมพงษ์ เพชรชโม                         กรรมการ 
28.  นางสายฝน                   พามาเนตร์ กรรมการ 
29.  นายทวีศักดิ์                    คํามี                               กรรมการ 
30.  นางนงนุช                    ศรีประดิษฐ์                     กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

31.  นางอรุณ                                              รัตนะ       กรรมการ 
32.  นางกัจนา                                               มาลา    กรรมการ 
33.  นายชินพจน์                                     รูปพรม   กรรมการและเลขานุการ 
34.  นางอารีรัตน์                   รัตนสุวรรณ                 กรรมการและเลขานุการ 
35.  นางศิริกานต์                   ปานสุด                      กรรมการและเลขานุการ 

  
คณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปี 2562 ประกอบด้วย 

ฝ่ายวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.  นายวิชัย      สืบวงษ์รอด                 หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางดาวเรือง      เฉนมี                     กรรมการ 
3.  นางนัยนา        เปี่ยมธรรม กรรมการ 
4.  นางบัว     ปะโมทาติ กรรมการ 
5.  นางดาวไสว        เรืองเจริญ กรรมการ 
6.  นางสงกรานต์      มณีวงษ์ กรรมการ 
7.  นางบุญคุ๎ม       ละอองศรี กรรมการ 
8.  นายสุข    วงศ์โมรา กรรมการ 
ฝ่ายจัดหารายได้ 
1.  นายสมหมาย        ทองเพชร                หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางณัตชยา                            จันทัน กรรมการ 
3.  นางโสภา                              วรโชติ   กรรมการ 
4.  นางพัชรินทร์ มาจาด                   กรรมการ 
5.  นางนันทิดา                           ขําเล็ก    กรรมการ 
6.  นายอนันต์            พิลึก    กรรมการ 
7.  นางการหลง          เสนานรินทร์              กรรมการ 
8.  นางจินดา             พุทธชัยบงกช            กรรมการ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายพฤติกรรมนักเรียนและยาเสพติด 
1.  ร.ต.ท.ชัยชนะ      อุตสุรินทร์ หัวหน๎าฝุาย 
2.  นายประชุม        ขันกสิกรรม                   กรรมการ 

3.  นางธัญญรัตน์      หลังบุญ กรรมการ 

4.  นายชัชวาล         อ่ินดอนกลอย กรรมการ 

5.  นางพรมณี           เทียนเณร กรรมการ 

6.  นายวิรัตน์            เหมบุญ                     กรรมการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
1.  นายสมพงษ์ เพชรชโน                   หัวหน๎าฝุาย 
2.  นายวิโรจน์            กรีอินทอง กรรมการ 

3.  นางวาทินี ขอบประดิษฐ์ กรรมการ 

4.  นางเกศินี              จันทรเสนา กรรมการ 

5.  นางอัญชรีย์ บัวโพด                     กรรมการ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
1.  นายประทีป     เชื้อกสิการ        หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางหนึ่งฤทัย       สีสด กรรมการ 

3.  นางยุพา            ดอกไม๎ กรรมการ 

4.  นายแหวน       รัสเสมอ กรรมการ 

5.  นางฉลอม        เอ่ียมสีทอง กรรมการ 

6.  นางอําพร        ละอองศรี                             กรรมการ 

ฝ่ายสังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
1.  นายประเวศ        ธนทรัพย์ทวี หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางพรทิพย์        แสนวงษ์ กรรมการ 

3.  นางน้ําฝน         สุดจําชารี กรรมการ 

4.  นายยงยุทธ กุมภาพันธ์ กรรมการ 

5.  นายธนารีย์ วันนู กรรมการ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายปฏิคม 
1.  นายภูมิพัฒน์ สุมาลี หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางอําพร             สิงขรอาจ กรรมการ 

3.  นางสุรีพร             เต็มนุช กรรมการ 

4.  นางเชาว์วดี          พัฒนะชัย กรรมการ 

5.  นายสิงหา             อุตะมา กรรมการ 

6.  นางโสพิน ฤมิตร กรรมการ 
ฝ่ายเหรัญญิก 
1.  นายสมหมาย          ทองเพชร หัวหน๎าฝุาย 
2.  นางกันณิกา            คําตรง                           กรรมการ 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 
 

ตารางแสดงภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) 

แผนภูมิแสดงภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

  

สมสํวน
25%

เร่ิมอ๎วน
2%

อ๎วน
4%

ผอม
3%

สํวนสูงตามเกณฑ์
33%

คํอนข๎างเต้ีย
0%

เต้ีย
0%

น้ําหนักตามเกณฑ์
26%

น้ําหนักมากเกินเกณฑ์
7%

น้ําหนักน๎อยเกินเกณฑ์
0%

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 

นักเรียนทั้งหมด 268 258 263 211 202 157 1,355 

น้ าหนัก 

ตามเกณฑ์
ส่วนสูง 
 

สมสํวน 193 191 197 169 156 114 1,020 

เริ่มอ๎วน 14 11 12 18 14 8 77 

อ๎วน 28 26 29 14 19 27 143 

ผอม 29 30 25 10 13 8 115 

ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ 

 

สํวนสูงตามเกณฑ์ 257 258 258 209 202 155 1,339 

คํอนข๎างเตี้ย 4 0 3 0 0 1 8 

เตี้ย 3 0 2 2 0 1 8 

น้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ 

น้ําหนักตามเกณฑ์ 198 204 201 175 156 109 1,043 

น้ําหนักมากเกินเกณฑ์ 63 54 57 34 43 44 295 

น้ําหนักน๎อยเกินเกณฑ์ 3 0 5 2 3 4 17 

ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ตารางแสดงชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขอใช๎สถานที่โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ในการจัดกิจกรรม 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงาน 

1 23ม.ค. 2562 การตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สัสดีอําเภอคลองขลุง 

2 3 มี.ค.2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยสอบวัดผล  ปลายภาคเรียน 2/62 

กศน.คลองขลุง 

3 5  พ.ค.2562 

 

การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2562 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ 31 

4 5 ก.ค.2562 ประชุมวางแผนการดําเนินการแขํงขัน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 

สพม.41 

5 12  ก.ค.  2562 การบริจาคโลหิต รพ.คลองขลุง 

6 20-26 ก.ย.

2562 

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ 31 

7 17-18พ.ย.62 ให๎ความอนุเคราะห์ที่พักแกํผู๎ประสานงานศูนย์ ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

8 28 พ.ย.2562 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคเอดส์ อบต.คลองขลุง 

10 1 ธ.ค.2562 อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย บ.ฮอนด๎าออร์โต๎เซลล์ จก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

การให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ตารางแสดงชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 

ที ่ วัน เดือน ปี หน่วยงาน วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม 

1 24 ก.ย.2562 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม เครื่องดนตรีสากล การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง 

2 20 ต.ค.2562 อบต.วังบัว คบเพลิง พิธีเปิดโครงการแขํงขันกีฬา

ฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพ 

3 8 พ.ย.62 วัดศรีภิรมย์ 

วัดอัมพาพนาราม 

บริจาคกระทง ประเพณีลอยกระทง 

 
ตารางแสดงชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขอความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
ที ่ วัน เดือน ปี บุคลากรของโรงเรียน กิจกรรม หนํวยงาน 

1 9 ต.ค.2562 วงดุริยางค์ การแขํงขันกีฬาสีประจําปี

การศึกษา 2561 

โรงเรียนสหะราษฎร์

ศึกษา 

2 4 ต.ค.2562 นายมานิตย์   นาคเมือง 

 

คณะกรรมการหนํวย

ลงคะแนนและนับคะแนนสรร

หาผู๎ตรวจสอบกิจการและ

ผู๎แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูกําแพงเพชร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กําแพงเพชร 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผู๎อํานวยการโรงเรียน 

2. วําท่ี ร.ต.บุญเพชร  ด๎วงมูล รองผู๎อํานวยการกลุํมงานบุคคล 

และกลุํมงานงบประมาณ 

คณะผู้จัดท า 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์  หัวหน๎าสารสนเทศ  

2. นางกุสุมา   ศรีสําโรง   เจ๎าหน๎าท่ีสารสนเทศ  

3. นางสาวอุษา  เรืองวุฒิ   เจ๎าหน๎าท่ีสารสนเทศ  

4. นางสาววราพรรณ  สุกมาก  เจ๎าหน๎าท่ีสารสนเทศ  

 
**ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน** 
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คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 


