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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลทั่วไปของอําเภอกนัทรลักษ 
 

อําเภอกันทรลักษ หางจากอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 
221 ระยะทาง 63 กิโลเมตร หางจากอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามทางหลวงแผนดิน  สาย
โชคชัย-เดชอุดม ระยะทาง 60 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตาม   ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 1085 ระยะทาง 67 กิโลเมตร 

 

 

แผนท่ีอําเภอกันทรลักษ 
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อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอศรีรัตนะและอําเภอเบญจลักษ 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอทุงศรีอุดม อําเภอน้ําขุน และอําเภอน้ํายืน จ.อุบลราชธาน ี
 ทิศใต ติดตอกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา  
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอขุนหาญ 

 

การปกครอง 

 อําเภอกันทรลักษแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 20  ตําบล  276 หมูบาน  เปนหมูบาน
อพป. 79  หมูบานเปนหมูบาน ปชด.  10  หมูบาน 

สําหรับการบริหารทองท่ีอําเภอกันทรลักษประกอบดวยเทศบาล  1 แหง คือ เทศบาลเมือง
กันทรลักษ พ้ืนท่ี 8.68 ตารางกิโลเมตร แบงเปนหนวยบริการยอย 20 ชุมชน อยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบล
น้ําออม 12 ชุมชน และพ้ืนท่ีตําบลหนองหญาลาด 8 ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 21 แหง   
 

ประชากร 
 

อําเภอกันทรลักษมีประชากรรวมท้ังสิ้น  186,761 คน แยกเปน เปนชาย  93,600 คน 
เปนหญิง  93,161  คน 

 

พ้ืนที่ 
อําเภอกันทรลักษ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,346 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 847,500 ไร สวนใหญ

เปนท่ีราบสูงสลับภูเขา และเปนท่ีราบลุมบางสวน ลักษณะดิน เปนดินเหนียวปนทราย ซ่ึงเหมาะแกการ
เพาะปลูกพืชไร ตลอดจนไมผลชนิดตาง ๆ  สําหรับการทํานาปลูกขาวมีในท่ีราบลุมบางแหง พ้ืนท่ีดาน
ตะวันตกสวนมากเปนดินแดงมีความอุดมสมบูรณมาก  ซ่ึงเรียกตามภาษาทองถ่ินวา "ดินแดง" 

 
สภาพเศรษฐกิจ  

มีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังสิ้น 413,512 ไร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๆ ไดแก  ขาว ขาวโพด หอม 
กระเทียม ปอแกว มันสําปะหลัง เงาะ ทุเรียน มะขามหวาน ลําไย มะมวงพันธุดี มะมวงแกว ฝรั่ง 
ยางพารา และพืชไรทุกชนิด รายไดเฉลี่ยของประชาชน 33,889  บาท/คน/ป 

ลักษณะภูมิประเทศ 
อําเภอกันทรลักษตั้งอยูใกลบริเวณหุบเขาพระวิหาร สภาพดินเหมาะแกการเกษตรกรรม 

สามารถปลูกผลไมไดหลายชนิด เชน ทุเรียน เงาะ เปนตน รวมท้ังการทําไรทําสวน เชน พริก 
กะหล่ําปลี สวนยางพารา      

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว  ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป มี
อากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว  สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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แหลงทองเที่ยว  
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก  อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง ปราสาทโดนตวล 

พลาญจําปา หวยตะวัน หาดสําราญ อางเก็บน้ําหวยขนุน  อางเก็บน้ําหวยดานไอ น้ําตกภูละออ น้ําตก
วังใหญ หมูบานวัฒนธรรมพ่ึงตนเองชุมชนศีรษะอโศก พ้ืนท่ีการเกษตร และสวนผลไม 

 

การคมนาคม  
       อําเภอกันทรลักษ มีเสนทางติดตอกับจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังอําเภอตางๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ   
โดยทางรถยนต คือ  
     ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ติดตอกับ อําเภอเบญจลักษ - อําเภอขุนหาญ - อําเภอไพรบึง
และอําเภอขุขันธ 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 221 ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ – อําเภอพยุห – อําเภอศรี
รัตนะ – อําเภอกันทรลักษ (เขตเทศบาลเมือง) – อุทธยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2085 ติดตอกับ อําเภอเบญจลักษ 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2248 ติดตอกับอําเภอขุนหาญ – จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
   1) ชุมชนท่ีแวดลอมโรงเรียนกันทรลักษวิทยา จัดการปกครองเปนเทศบาลเมือง เรียกวา 
เทศบาลเมืองกันทรลักษ ซ่ึงประกอบไปดวยพ้ืนท่ีของ 2 ตําบล คือ ตําบลน้ําออมและตําบลหนอง 
หญาลาด ซ่ึงเทศบาลตําบลกันทรลักษ แบงการปกครองออกเปนชุมชน มีท้ังหมด 20 ชุมชน มีเนื้อท่ี
ประมาณ 8.68 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรท้ังสิ้น 19,577 คน แบงเปนชายจํานวน 9,518 คน 
หญิง จํานวน 10,059 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะและความเปนอยูของ
ประชากรอยูในเกณฑคอนขางดีถึงดีมาก  ภาษาท่ีใชสื่อสารมีภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ิน ไดแก   
สวย ลาว และเขมร  
    ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินขาดการอนุรักษและการสนับสนุน จึงทําใหภาพ
สะทอนความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกันทรลักษ ไมชัดเจนเทาท่ีควร 
   2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ม.3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สวนใหญ  
นับถือศาสนาพุทธ 
   3) โอกาสของโรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรู เชน วัด หองสมุดประชาชน สถานีตํารวจ  
โรงพยาบาลของรัฐ ท่ีวาการอําเภอ เทศบาลเมืองกันทรลักษ องคการไฟฟาสวนภูมิภาค รานบริการ
อินเตอรเน็ต รานซอมรถจักรยานและจักรยานยนต ศูนยบริการรถยนต หางรานตางๆ รานตัดเสื้อ 
บุรุษ /สตรี รานแตงผมบุรุษ / สตรี ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน
ใหการสนับสนุนดานเงินทุน  ดานวิทยากรทองถ่ิน ขอจํากัดของโรงเรียน นักเรียนบางสวนบานอยูหางไกล
โรงเรียนมาก มีปญหาในการเดินทางมาและกลับ ตองอาศัยรถรับสงซ่ึงตองออกเดินทางแตเชามืด และ
จะกลับถึงบานในเวลาคํ่าใชเวลาในการเดินทางมาก และการเยี่ยมประสานสัมพันธกับผูปกครองจึง
คอนขางมีปญหา 
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ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 443 หมูท่ี 5 ถนนดํารงสถิต ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย 33110 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท 045-661617  
โทรสาร 045-661420  email: klws@klws.ac.th  website : www.klws.ac.th 

 

ภาพแสดงภาพถายทางดาวเทียมของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาเปนโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

ประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี 7 เมษายน พุทธศักราช 2514 และเปดสอนเปนปแรกเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2514 โดยมีนายวิรัตน ศิริบูรณ เปนครูใหญ ซ่ึงในระยะแรกเปดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น ในปพุทธศักราช2521 เปนตนมาจึงไดเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   

ในปพุทธศักราช 2534 โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษของเขตการศึกษา 11 กรมสามัญศึกษา โดยมี นายเกษม คําทวี เปน
ผูอํานวยการขณะนั้น  

ปลายปพุทธศักราช 2536 – 2540 นายสมบูรณ โพธิ์งาม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดปรับ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารหลายประการ รวมท้ังไดพัฒนางานในทุก ๆ ดาน ซ่ึงหลายอยาง
สงผลถึงปจจุบัน เชน การจัดทําคําสั่งแมบท เพลงมารชโรงเรียน เปนตน 

ปลายปพุทธศักราช 2540 – 2542 นายเพ็ง แสนโสม ผูอํานวยการ มีการพัฒนางานวิชาการ
งานอาคารสถานท่ีและบุคลากรตอจากป 2540 

ปลายปพุทธศักราช 2542 – 2548 นายทองจันทร พรชัย ผูอํานวยการไดกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

mailto:klw@hotmail.com
http://www.klws.ac.th/
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ปพุทธศักราช 2550   ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน
โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 ปพุทธศักราช 2552    เปนโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551     

ปการศึกษา 2553   โรงเรียนไมมีผูบริหาร ทางราชการจึงไดแตงตั้งใหนางอารุวรรณ  
ธิบูรณบุญ  รองผูอํานวยการ รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
โรงเรียนไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดหองเรียนพิเศษตาม
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางในภูมิภาค ( Education  Hub) และจัดหองเรียนพิเศษเนน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรและยังเปนโรงเรียนนํารองในการพัฒนาคุณภาพสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School )  

 วันท่ี 14 มกราคม พุทธศักราช 2554 นายปริญญา ผาคํา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน เปาหมายในการพัฒนาของทานคือ กันทรลักษวิทยา สถาบันการศึกษาท่ีสรางพลโลก เนน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเตรียมพรอมเยาวชนไทย ใหกาวไกลสูสากล 

 วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 นายสมชัย เย็นสมุทร มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ท้ังนี้
ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหเกิดความชัดเจนและสะดวกในการบริหารงาน โดยแบงฝาย
บริหารออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
ฝายบริหารงานวิชาการ และฝายบริหารงานท่ัวไป และไดเปดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอรดวยภาษาอังกฤษ (English for Integrated Studies : EIS) 
            ปพุทธศักราช 2556   ไดเปดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางในภูมิภาค ( Education  Hub) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจัดการ
เรียนการสอนหองเรียนพิเศษเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
นอกจากนี้ยังไดรับคัดเลือกเปนศูนยเครือขายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
เขารวมโครงการบริหารจัดการในระบบคุณภาพ (TQA) 

   ปพุทธศักราช 2557   ไดเปดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางในภูมิภาค ( Education  Hub) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 4, 5  และจัดการเรียน
การสอนหองเรียนพิเศษเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2    

   วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557  นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดกําหนดวิสัยทัศน “กันทรลักษวิทยาเปนองคกรชั้นนําบริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ  สรางคนใหมีศักยภาพเปนพลโลกบนพ้ืนฐานความเปนไทยในวิถีความพอเพียง”   

ปการศึกษา 2557 - 2560 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  เปนอันดับ 1 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญพิเศษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 28 
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ปการศึกษา 2558  จัดหารถหกลอ (คันท่ี 2) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สมาคมผูปกครองและครูฯ และสหกรณโรงเรียน 

ปการศึกษา 2559 ผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร (School Quality 
Awards : SCQA ) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปการศึกษา 2559 ไดระดมทรัพยากรและผาปาการศึกษา ไดเงิน  3,473,370.10 บาท  
เพ่ือสมทบสรางอาคารคลุมลานอเนกประสงค (โดม) ฉลองครบรอบ “ 45 ป ก.ล.ว.”  

ปการศึกษา 2560 กอสรางอาคารคลุมลานอเนกประสงค(โดม)ฉลองครบรอบ 45 ป 
ก.ล.ว. ขนาดกวาง 45  เมตร ยาว 60 เมตร ราคา 9,588,888.00 บาท 

ปการศึกษา 2560 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน แบบแบบ 324 ล/55-ก 
งบประมาณ 24,043,700.00 บาท  ดําเนินการจัดจางในวงเงิน  21,690,000.00  บาท 
(ผูกพันปงบประมาณ 2561 - 2562)   

ปพุทธศักราช 2560  ผานการประเมินเปนโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  และผานการประเมินโครงการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชน (ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ี
บานนักเรียน) จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ปการศึกษา 2560 เขารับการประเมินตามเกณฑรางวัล คุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) เพ่ือเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการท่ี
เปนเลิศ” ซ่ึงโรงเรียนผานการประเมินตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือ
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
      ปพุทธศักราช 2561 ไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ปการศึกษา 2560 – 2564  มุงสูเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ”  
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA : Thailand Quality Award) 
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สีประจําโรงเรียน   สีฟา หมายถึง ความรู ความคิดไกล มีจิตใจสูง 
สีเหลือง หมายถึง ความสุขุมรอบคอบ โอบออมอารี 

คติธรรมพจน   ความรูคูคุณธรรม 
คําขวัญของโรงเรียน  เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเดน จึงจะเปนศิษย ก.ล.ว. 
ปรัชญาโรงเรียน  ปฺญา นรานํ  รตนํ  แปลวา ผูมีปญญาเสมือนมีแกวสารพัดนึก 
อัตลักษณของโรงเรียน   ไหวสวย  ยิ้มใส  ใสใจกิจกรรม 
วัฒนธรรมของโรงเรียน  การทํางานเปนทีม (Team Work) 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  เปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีคุณธรรม รวมคิดรวมทํา  
       สรางสรรคผลงาน มุงสูความสําเร็จ  
คานิยม      (KLW) น้ําใจเดน เปนผูนํา เลิศล้ําปญญา 

K: Kindness (การมีน้ําใจ มีเมตตา)  น้ําใจเดน  คือ ความรวมมือในการทํางานตางๆ  
ความสามัคคี การทํางานเปนทีม เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน 

L: Leadership (ความเปนผูนํา)  เปนผูนํา คือ มีความเปนผูนําในดานตางๆ เชน ดาน
วิชาการ ดานกีฬา  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

W: Wisdom (ภูมิปญญา ความฉลาด)  ล้ําเลิศภูมิปญญา คือ การใชความรูความสามารถ 
ท่ีมีอยูควบคูกับความรูใหม สรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง เกิดคุณคาตอสังคม 
 
ตราประจําโรงเรียน   รูปเทียน หนังสือ โล และถวยทอง 

 

เพลงประจําโรงเรียน   มารชกันทรลักษวิทยา 

     กันทรลักษวิทยานี้ศรีสงา 
แหลงสรางคนลนคาพารุงเรือง 
     ศูนยรวมน้ําใจแสนกวางใหญแหงนี้  
ท้ังเรื่องเรียนเพียรขัดนิสัยตน 
     สัญลักษณเทียนนั้นสองสวาง 
หนังสือนั้นเปนตัวแทนวิชาการ  
     เรา ก.ล.ว. ขอตั้งสัตยสัญญาวา 
จะธํารงคงม่ันในความดี  

ศรีศรัทธาติดตึงตราคือฟาเหลือง 
แหลงประเทืองปญญามหาชน 
มีนองพ่ีรวมกันหม่ันฝกฝน 
เพ่ือชุมชนเพ่ือสรางตนเปนตํานาน 
สื่อนําทางสูปญญามหาศาล 
ถวยโลรางวัลเปนประกันนั้นความดี 
จะศึกษาจะพัฒนาเพ่ือศักดิ์ศรี 
เพ่ือเปนศรี ศรีสะเกษ ตราบนิจนิรันดร 
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แผนผังภายในโรงเรียน 

 

แผนผังภายในโรงเรียน 

 

 

 

   

ทําเนียบผูบริหาร 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล พ.ศ. – พ.ศ. หมายเหตุ 

1 นายวิรัตน  ศิริบูรณ 2514 – 2515  
2 นายอุดมศักดิ์  พิณทอง 2516 – 2517 รักษาราชการแทน 
3 นายวิรัตน  ศิริบูรณ 2518 – 2525  
4 นายจุมพฏ จิตรกร 2525 – 2526  
5 นายองอาจ วุฒิเสน 2526 – 2527  
6 นายสมรรถชัย นาคะผิว 2527 – 2530  
7 นายเกษม คําทวี 2530 – 2536  
8 นายสมบูรณ  โพธิ์งงาม 2536 – 2540  
9 นายเพ็ง แสนโสม 2541 – 2542  
10 นายทองจันทร พรชัย 2542 – 2548  
11 นายสํารวย ไชยยศ 2548 – 2552  
12 นางอารุวรรณ ธิบูรณบุญ 2552 - 2553 รักษาราชการแทน 
13 นายปริญญา ผาคํา 2554 – 2555  
14  นายสมชัย เย็นสมุทร 2555 – 2557  
15 นายสิทธิสมุทธ  เพ็งชัย 2557 – ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูบริหาร 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล พ.ศ. – พ.ศ. หมายเหตุ 
1 นายวิรัตน  ศิริบูรณ 2514 – 2515  
2 นายอุดมศักดิ์  พิณทอง 2516 – 2517 รักษาราชการแทน 
3 นายวิรัตน  ศิริบูรณ 2518 – 2525  
4 นายจุมพฏ จิตรกร 2525 – 2526  
5 นายองอาจ วุฒิเสน 2526 – 2527  
6 นายสมรรถชัย นาคะผิว 2527 – 2530  
7 นายเกษม คําทวี 2530 – 2536  
8 นายสมบูรณ  โพธิ์งงาม 2536 – 2540  
9 นายเพ็ง แสนโสม 2541 – 2542  
10 นายทองจันทร พรชัย 2542 – 2548  
11 นายสํารวย ไชยยศ 2548 – 2552  
12 นางอารุวรรณ ธิบูรณบุญ 2552 - 2553 รักษาราชการแทน 
13 นายปริญญา ผาคํา 2554 – 2555  
14  นายสมชัย เย็นสมุทร 2555 – 2557  
15 นายสิทธิสมุทธ  เพ็งชัย 2557 – 2561  
16 นายอุดม  ดําริห 2561 – ปจจุบัน  
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โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัติโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
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สวนท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐาน : โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
 รหัสโรงเรียน(กระทรวง) 10 หลัก : 1033530905 

รหัสโรงเรียน (GPA) 9 หลัก : 103342004 
รหัสโรงเรียน (Smis) 8 หลัก : 33042004 
รหัสโรงเรียน (Obec) 6 หลัก : 530905 
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Kantharalakwittaya School 
ท่ีอยู : 433 หมูท่ี 5 ถนนดํารงสถิต ตําบลน้ําออม  อําเภอกันทรลกัษ   

จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย  33110   
โทรศัพท : 045-661617   
โทรสาร : 045-661420 
ระดับท่ีเปดสอน : มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
วัน เดือน ป ท่ีกอตั้ง : 7 เมษายน 2514 
อีเมล : klws@klws.ac.th  เว็บไซต  : http://www.klws.ac.th 
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตพระวิหาร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : เทศบาลเมืองกันทรลกัษ 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา : 65 กม. 
ระยะทางจากโรงเรยีน ถึง อําเภอ  : 0.5 กม. 
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2561) 

 
เขตพ้ืนท่ีบริการ  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มี 2 ตําบล ไดแก ตําบลน้ําออม ไดแก 

หมู 1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 และ 15  ตําบลหนองหญาลาด ไดแก หมู 1 2 3 4 6 7 10 11 12 
13 14 15 16 17 และนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนบานน้ําเย็น (เปนโรงเรียนรวมพัฒนา) เง่ือนไขการ
พิจารณา : เปนนักเรียนท่ีอยูอาศัยกับ บิดา มารดา หรือ ปู ยา ตา ยาย ท่ีสืบสายตระกูลเดียวกัน มี
หลักฐานสิทธิ์การอยูอาศัยชัดเจนติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันท่ี 16 มีนาคม 
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วิสัยทัศน  (Vision)  
 กันทรลักษวิทยา เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามศาสตรพระราชา        
ภายในป 2564 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตรพระราชา 

2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับกลุมศักยภาพผูเรียน สูศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

เนนกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning 
4. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ จัดทํา สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ 

ระบบเชื่อมตอ internet ความเร็วสูง ในการเขาถึงความรู และจัดรองรับหอง Smart Classroom 
5. สงเสริม ประสานใหเกิดเครือขายความรวมมือ ระหวางภาคประชาชน หนวยงาน เพ่ือจัด

การศึกษา  ตามศาสตรพระราชา 
 
เปาประสงค  (Goals) 
 1. นักเรียนมีเปาหมายชีวิต และทักษะสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 
 2. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเปาหมายชีวิตของผูเรียน และปอนสาขาความถนัด
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
 3. ครูมีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning 
 4. โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มีหองเรียน มีหองสืบคน 
หองปฏิบัติการ และศูนยการเรียนรู ท่ีมีอุปกรณ ครุภัณฑ และระบบการเชื่อตอ internet ความเร็วสูง 
 5. โรงเรียนมีภาคเครือขาย ความรวมมือของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมมือกันจัด
การศึกษา ตามศาสตรพระราชา 
 
อัตลักษณของสถานศึกษา 

 ไหวสวย  ยิ้มใส  ใสใจกิจกรรม  
 
เอกลักษณของสถานศึกษา 

 ก.ล.ว. รวมพลังสูเปาหมาย (คุณภาพการศึกษา) 
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นโยบายการบริหารโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

 1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสูความเปนมาตรฐานสากล เปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วิชาชีพและ  ICT 
 2. พัฒนานักเรียนใหเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เนนความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคล 
สงเสริมการเรียนรู เพ่ือการมีงานทํา 
 3. พัฒนานักเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอ่ืนๆของกลุมอาเซียน 
 4. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 6. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใชนวัตกรรม  ID – Plan 
 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตรพระราชา   
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความตองการสาขาวิชาและอาชีพ 
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล ตามศาสตรพระราชา   
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
 กลยุทธท่ี 5 สรางความรวมมือ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอมนําศาสตรพระราชา
เปนหลักในการดําเนินชีวิต 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตรพระราชา   
 1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการสื่อสาร 
 3. โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 4. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตงานอยางสรางสรรค 
 5. โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะท่ีมีตอสังคม 
 6. โครงการพัฒนาผูเรียนดวยศาสตรพระราชา 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความตองการสาขาวิชาและอาชีพ 
 7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล ตามศาสตรพระราชา   
 8. โครงการสงเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
 9. โครงการสงเสริม ครูและบุคลากรใหมีคุณภาพ 
 10. โครงการสงเสริมคุณภาพผูบริหารสูมาตรฐานสากล 
 11. โครงการสงเสริมการวัด วิเคราะหการจัดการการความรู 
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 12. โครงการสงเสริม สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
 13. โครงการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 14. โครงการสนับสนุนการตดิตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลยุทธท่ี 5 สรางความรวมมือ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอมนําศาสตรพระราชา 
              เปนหลักในการดําเนินชีวิต 
 15. โครงการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือภาคี เครือขาย  ชุมชนในการจัดการศึกษา 
 16  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
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โครงสรางหลักสูตร 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  (โรงเรียนมาตรฐานสากล  : World- Class  Standard  School) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย  1.5  ท21102 ภาษาไทย  1.5 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5  ค21102 คณิตศาสตร  1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร  1.5  ว21102 วิทยาศาสตร  1.5 

ว21103 เทคโนโลย ี 1.0  ส21104 สังคมศึกษา  1.0 

ส21101 สังคมศึกษา  1.0  ส21105 ประวัติศาสตร  0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร  0.5  ส21106 พระพุทธศาสนา  0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา  0.5  พ21103 สุขศึกษา  0.5 

พ21101 สุขศึกษา  0.5  พ21104 พลศึกษา  0.5 

พ21102 พลศึกษา  0.5  ศ21102 ดนตรี  0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป  1.0  ศ21103 นาฏศิลป  0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5  ง21101 งานบาน 1.0 

     อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 

ส20231 หนาที่พลเมือง  0.5  ส20232 หนาที่พลเมือง  0.5 

อ20221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

เพิ่มเติมตามความถนัด 1.0  เพิ่มเติมตามความถนัด 1.0 

ภาษาที ่2 0.5  ภาษาที่ 2 0.5 

รวมหนวยกิต 13.5  รวมหนวยกิต 13.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4  กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4 

รวมคาบ 35  รวมคาบ 35 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย  1.5  ท22102 ภาษาไทย  1.5 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5  ค22102 คณิตศาสตร  1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร  1.5  ว22102 วิทยาศาสตร  1.5 

ว22103 เทคโนโลย ี 1.0  ส22104 สังคมศึกษา  1.0 

ส22101 สังคมศึกษา  1.0  ส22105 ประวัติศาสตร  0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร  0.5  ส22106 พระพุทธศาสนา  0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา  0.5  พ22103 สุขศึกษา  0.5 

พ22101 สุขศึกษา  0.5  พ22104 พลศึกษา  0.5 

พ22102 พลศึกษา  0.5  ศ22102 ดนตรี  0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป  1.0  ศ22103 นาฏศิลป  0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5  ง22101 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 

     ง22102 งานชางพื้นฐาน 0.5 

     อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 

ส20233 หนาที่พลเมือง  0.5  ส20234 หนาที่พลเมือง  0.5 

อ20223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ง20243 งานชางและเกษตร 1.0  I20201 การศึกษาคนควา 1.0 

ภาษาที ่2 0.5  ภาษาที่ 2 0.5 

รวมหนวยกิต 13.5  รวมหนวยกิต 13.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4  กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4 

รวมคาบ 35  รวมคาบ 35 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย  1.5  ท23102 ภาษาไทย  1.5 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5  ค23102 คณิตศาสตร  1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร  1.5  ว23102 วิทยาศาสตร  1.5 

ว23103 เทคโนโลย ี 1.0  ส23104 สังคมศึกษา  1.0 

ส23101 สังคมศึกษา  1.0  ส23105 ประวัติศาสตร  0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร  0.5  ส23106 พระพุทธศาสนา  0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา  0.5  พ23103 สุขศึกษา  0.5 

พ23101 สุขศึกษา  0.5  พ23104 พลศึกษา  0.5 

พ23102 พลศึกษา  0.5  ศ23102 ดนตรี  0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป  1.0  ศ23103 นาฏศิลป  0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5  ง23101 การดํารงชีวิตและครอบครัว 0.5 

     ง23102 งานอาชีพ 0.5 

     อ23102 ภาษาอังกฤษ  2.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 

ส20235 หนาที่พลเมือง  0.5  ส20236 หนาที่พลเมือง  0.5 

อ20225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

I20202 การสื่อสารและนาํเสนอ 1.0  ง20245 งานอาชีพ 1.0 

ภาษาที ่2 0.5  ภาษาที่ 2 0.5 

รวมหนวยกิต 13.5  รวมหนวยกิต 13.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4  กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4 

รวมคาบ 35  รวมคาบ 35 

 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  18 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 หองเรียนพิเศษ  SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท21101 ภาษาไทย 1.5  ท21102 ภาษาไทย 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5  ค21102 คณิตศาสตร 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5  ว21102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว21103 การออกแบบฯ 1.0  ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส21105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5  ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ21104 พลศึกษา 0.5 
พ21102 พลศึกษา 0.5  ศ21102 ดนตรี 1 0.5 
     ศ21103 นาฏศิลป 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป 1 1.0  ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 
อ21101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ21102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 
ส20231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส20232 หนาที่พลเมือง 0.5 
ค21201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว21201 ของเลนฯวิทย 1.0  ว21202 วิทยกับความงาม 1.0 
อ21211 อังกฤษอาน-เขียน 1.0  อ21201 อังกฤษฟง-พูด 1.0 
ว21221 วิทยฯสืบเสาะ 1.0  อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5  ง21221 การเขียนโปรแกรม 1.0 
         

รวม 16.0  รวม 16.0 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 36  รวม 36 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562 หองเรียนพิเศษ  SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท22101 ภาษาไทย 1.5  ท22102 ภาษาไทย 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5  ค22102 คณิตศาสตร 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5  ว22102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว22103 การออกแบบฯ 1.0  ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส22105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5  ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ22104 พลศึกษา 0.5 
พ22102 พลศึกษา 0.5  ศ22102 ดนตรี 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป 2 1.0  ศ22103 นาฏศิลป 1 0.5 
     ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0 
อ22101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ22102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 
ส20233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส20234 หนาที่พลเมือง 0.5 
ค22201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
I22201 วิทยโลกฯ 1 1.0  I22202 วิทยโลกฯ 2 1.0 
ค22223 เรขาคณิต GSP 1.0  ง22222 IPST Microbox 1.0 
อ22221 อังกฤษวิทย-คณิต 1.0  อ22222 อังกฤษสื่อสาร 1.0 
อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5  ท20221 การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 
         

รวม 16.0  รวม 16.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 36  รวม 36 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 หองเรียนพิเศษ  SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท23101 ภาษาไทย 1.5  ท23102 ภาษาไทย 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5  ค23102 คณิตศาสตร 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5  ว23102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว23103 การออกแบบฯ 1.0  ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส23105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5  ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ23104 พลศึกษา 0.5 
พ23102 พลศึกษา 0.5  ศ23102 ดนตรี 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป 3 1.0  ศ23103 นาฏศิลป 1 0.5 
     ง23101 การงานอาชีพ 3 1.0 
อ23101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 
ส20235 หนาที่พลเมือง 0.5  ส20236 หนาที่พลเมือง 0.5 
ค23201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว23201 เชื้อเพลิง 1.0  ว23202 พลังงานทดแทน 1.0 
ง23201 การออกแบบฯ 1.0  ว23207 อิเลคทรอนิกส 1.0 
อ23221 อังกฤษนําเสนอ 1.0  เลือก AP 1.0 
อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
         

รวม 16.0  รวม 16.0 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 36  รวม 36 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 หองเรียนพิเศษ  Education  Hub 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท21101 ภาษาไทย 1.5  ท21102 ภาษาไทย 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5  ค21102 คณิตศาสตร 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5  ว21102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว21103 การออกแบบฯ 1.0  ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส21105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5  ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ21104 พลศึกษา 0.5 
พ21102 พลศึกษา 0.5  ศ21102 ดนตรี 1 0.5 
     ศ21103 นาฏศิลป 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป 1 1.0  ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 
อ21101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ21102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 
ค20201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค20202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว20201 โครงงานวทิย 1.0  ว20202 โครงงานวทิย 2 1.0 
ง20221คอมพิวเตอรสรางงาน 1.0  ง20222 การเขียนโปรแกรม 1.0 
ส20231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส20232 หนาที่พลเมือง 0.5 
อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
เพิ่มเติมภาษาที ่2 0.5  เพิ่มเติมภาษาที ่2 0.5 

รวม 15.5  รวม 15.5 
         

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1.0  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1.0  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1.0  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1.0  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 35  รวม 35 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562 หองเรียนพิเศษ  Education  Hub 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท22101 ภาษาไทย 1.5  ท22102 ภาษาไทย 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5  ค22102 คณิตศาสตร 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5  ว22102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว22103 การออกแบบฯ 1.0  ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส22105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5  ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ22104 พลศึกษา 0.5 
พ22102 พลศึกษา 0.5  ศ22102 ดนตรี 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป 2 1.0  ศ22103 นาฏศิลป 1 0.5 
     ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0 
อ22101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ22102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 
ค20203 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค20204 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว20203 วิทยโลกฯ 1 1.0  ว20204 วิทยโลก 2 1.0 
ง20243 เทคโนฯสื่อสาร 1.0  I20201 การศึกษาคนควา 1.0 
ส20233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส20234 หนาที่พลเมือง 0.5 
อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
เพิ่มเติมภาษาที ่2 0.5  เพิ่มเติมภาษาที ่2 0.5 

รวม 15.5  รวม 15.5 
         

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 35  รวม 35 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 หองเรียนพิเศษ  Education  Hub 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท23101 ภาษาไทย 1.5  ท23102 ภาษาไทย 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5  ค23102 คณิตศาสตร 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5  ว23102 วิทยาศาสตร 1.5 
ว23103 การออกแบบฯ 1.0  ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส23105 ประวัติศาสตร 0.5 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5  ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5  พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ23104 พลศึกษา 0.5 
พ23102 พลศึกษา 0.5  ศ23102 ดนตรี 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป 3 1.0  ศ23103 นาฏศิลป 1 0.5 
     ง23101 การงานอาชีพ 3 1.0 
อ23101 อังกฤษพื้นฐาน 1.5  อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 
ค20205 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0  ค20206 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว23201 เชื้อเพลิงฯ 1.0  ว23202 พลังงานทดแทน 1.0 
I20202 การสื่อสารและนาํเสนอ 1.0  ส20236 หนาที่พลเมือง 0.5 
ส20235 หนาที่พลเมือง 0.5  อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5  ง20245 คอมพิวเตอร 1.0 
เพิ่มเติมภาษาที ่2 0.5  เพิ่มเติมภาษาที ่2 1.0 

รวม 15.5  รวม 15.5 
         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมบงัคับ 1  ชุมนุมบงัคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวม 35  รวม 35 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 กลุมเนนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0  ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0  ค31102 คณิตศาสตร 1.0 

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5  ว31102 เทคโนโลย ี 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 1.0  ส31102 สังคมศึกษา 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 นาฏศิลปและการแสดง 0.5  ศ31102 นาฏศิลปและการแสดง 0.5 

ง32101 งานชางพื้นฐาน 0.5  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0      

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 

อ31211 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ31212 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30232 หนาที่พลเมือง 0.5 

ว30281 การเขียนโปรแกรม  1.0  ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1 1.0 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

     I30201 การศึกษาคนควา 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5 

ค30201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

ว30201 ฟสิกส 1.0  ว30202 ฟสิกส 1.0 

ว30221 เคมี 1.0  ว30222 เคมี 1.0 

ว30241 ชีววิทยา 1.0  ว30242 ชีววิทยา 1.0 

ว30261 ธรณีวิทยา 1.0  ว30262 ธรณีวิทยา 1.0 

รวมหนวยกิต 15.5  รวมหนวยกิต 15.5 

รวมคาบ 31  รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ชอมเสริม 1  ชอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 35  รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2561 หนา  25 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562 กลุมเนนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 

ท32101 ภาษาไทย 1.0  ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0  ค32102 คณิตศาสตร 1.0 

ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ  1.5  ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ 1.5 

ส32101 สังคมศึกษา 1.0  ส32103 สังคมศึกษา 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร 0.5  ส32104 ประวัติศาสตร 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ32101 ทัศนศิลป 0.5  ศ32102 ทัศนศิลป 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

     ง32102 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5 

อ32213 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ32214 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30283 การเขียนโปรแกรม 1.0  ว30284 การจัดการฐานขอมูล 1.0 

I30202 การสื่อสารและนาํเสนอ 1.0      

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5 

ค30203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

ว30203 ฟสิกส 1.0  ว30204 ฟสิกส 1.0 

ว30223 เคมี 1.0  ว30224 เคมี 1.0 

ว30243 ชีววิทยา 1.0  ว30244 ชีววิทยา 1.0 

ว30263 อุตุนิยมวิทยา 1.0  ว30264 อุตุนิยมวิทยา 1.0 

รวมหนวยกิต 16.0  รวมหนวยกิต 15.5 

รวมคาบ 32  รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม    ซอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 35  รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2561 หนา  26 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 กลุมเนนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 

ท33101 ภาษาไทย 1.0  ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0  ค33102 คณิตศาสตร 1.0 

ว33101 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.0  ว33102 วิทยาการคํานวณ 0.5 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0  ส33103 สังคมศึกษา 1.0 
ส33102 ประวัติศาสตร 0.5  ส33104 ประวัติศาสตร 0.5 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ33101 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5  ศ33102 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
ง33101 งานอาชีพ 0.5  ง33102 การดํารงชีวิตและครอบครัว 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 

อ33215 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ33216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30285 คอมพิวเตอรชวยสรางงาน 1.0  ว30286 สื่อมัลติมีเดีย 2 1.0 

ส30233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30234 หนาที่พลเมือง 0.5 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

     ท30241 หลักและการใชภาษา 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 5.5 

ค30205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

ว30205 ฟสิกส 1.0  ว30206 ฟสิกส 1.0 

ว30225 เคมี 1.0  ว30226 เคมี 1.0 

ว30245 ชีววิทยา 1.0  ว30246 ชีววิทยา 1.0 

ว30265 ดาราศาสตร,อวกาศ 1.0  ว30266 ดาราศาสตร,อวกาศ 1.0 

รวมหนวยกิต 15.5  รวมหนวยกิต 16.0 

รวมคาบ 31  รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม 1  ซอมเสริม 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 35  รวมคาบทั้งสิ้น 39 



         สารสนเทศ 2561 หนา  27 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 กลุมเนน คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0  ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0  ค31102 คณิตศาสตร 1.0 

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5  ว31102 เทคโนโลย ี 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 1.0  ส31102 สังคมศึกษา 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 นาฏศิลปและการแสดง 0.5  ศ31102 นาฏศิลปและการแสดง 0.5 

ง32101 งานชางพื้นฐาน 0.5  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0      

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 

อ30211 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30212 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร    อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30232 หนาที่พลเมือง 0.5 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

ว30281 การเขียนโปรแกรม  1.0  ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1 1.0 

พ30231 พลศึกษา 0.5  พ30232 พลศึกษา 0.5 

     I30201 การศึกษาคนควา 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 

ค30201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

อ30201 อังกฤษฟง-พูด 1.0  อ30202 อังกฤษฟง-พูด 1.0 

อ30231 อังกฤษทองเทียว 1.0  อ30232 อังกฤษทองเที่ยว 1.0 

ท30211 การอานจับใจความ 1.0  ท30212 การอานจับใจความ 1.0 

รวมหนวยกิต 14.5  รวมหนวยกิต 15.0 

รวมคาบ 29  รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม 2  ซอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 34  รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2561 หนา  28 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562  กลุมเนน คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 

ท32101 ภาษาไทย 1.0  ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0  ค32102 คณิตศาสตร 1.0 

ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ  1.5  ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ 1.5 

ส32101 สังคมศึกษา 1.0  ส32103 สังคมศึกษา 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร 0.5  ส32104 ประวัติศาสตร 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ32101 ทัศนศิลป 0.5  ศ32102 ทัศนศิลป 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

     ง32102 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5 

อ32213 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ32214 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30283 การเขียนโปรแกรม 1.0  ว30284 การจัดการฐานขอมูล 1.0 

I30202 การสื่อสารและนาํเสนอ 1.0      

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

พ30233 พลศึกษา 0.5  พ30234 พลศึกษา 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 

ค30203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

อ30203 อังกฤษฟง-พูด 1.0  อ30204 อังกฤษฟง-พูด 1.0 

อ30241 อังกฤษกับอาชีพ 1.0  อ30242 อังกฤษกับอาชีพ 1.0 

ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0  ท30222 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

รวมหนวยกิต 15.0  รวมหนวยกิต 14.5 

รวมคาบ 30  รวมคาบ 29 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม 1  ซอมเสริม 2 

รวมคาบทั้งสิ้น 34  รวมคาบทั้งสิ้น 34 



         สารสนเทศ 2561 หนา  29 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ปการศึกษา 2563 กลุมเนน คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 
ท33101 ภาษาไทย 1.0  ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร 1.0  ค33102 คณิตศาสตร 1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.0  ว33102 วิทยาการคํานวณ 0.5 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0  ส33103 สังคมศึกษา 1.0 
ส33102 ประวัติศาสตร 0.5  ส33104ประวัติศาสตร 0.5 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ33101 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5  ศ33102 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง33101 งานอาชีพ 0.5  ง33102 การดํารงชีวิตและครอบครัว 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 

อ33215 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ33216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30285 คอมพิวเตอรชวยสรางงาน 1.0  ว30286 สื่อมัลติมีเดีย 2 1.0 

ส30233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30234 หนาที่พลเมือง 0.5 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

     ท30241 หลักและการใชภาษา 1.0 

พ30235 พลศึกษา 0.5  พ30236 พลศึกษา 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 

ค30205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5  ค30206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1.5 

อ30205 อังกฤษฟง-พูด 1.0  อ30206 อังกฤษฟง-พูด 1.0 

อ30251 อังกฤษเชงิวิเคราะห 1.0  อ30252 อังกฤษเชงิวิเคราะห 1.0 

ท30251 การพินิจวรรณกรรม 1 1.0  ท30252 การพินิจวรรณกรรม2 1.0 

รวมหนวยกิต 14.5  รวมหนวยกิต 15.0 

รวมคาบ 29  รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม 4  ซอมเสริม 2 

รวมคาบทั้งสิ้น 36  รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2561 หนา  30 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 ปการศึกษา 2561 กลุมเนน ภาษา - สังคมศึกษา – ท่ัวไป 
 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0  ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0  ค31102 คณิตศาสตร 1.0 

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5  ว31102 เทคโนโลย ี 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 1.0  ส31102 สังคมศึกษา 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 นาฏศิลปและการแสดง 0.5  ศ31102 นาฏศิลปและการแสดง 0.5 

ง32101 งานชางพื้นฐาน 0.5  อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0      

         

         

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 

อ30211 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30212 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  I30201 การศึกษาคนควา 1.0 

ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5  อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  ส30232 หนาที่พลเมือง 0.5 

     บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

ว30281 การเขียนโปรแกรม  1.0  ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 

รวมหนวยกิต 14.0  รวมหนวยกิต 14.0 

รวมคาบ 28  รวมคาบ 28 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ชอมเสริม 1  ชอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 32  รวมคาบทั้งสิ้น 32 

 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  31 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562 กลุมเนน ภาษาจีน-ญ่ีปุน-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ท่ัวไป 
 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 

ท32101 ภาษาไทย 1.0  ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0  ค32102 คณิตศาสตร 1.0 

ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ  1.5  ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ 1.5 

ส32101 สังคมศึกษา 1.0  ส32103 สังคมศึกษา 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร 0.5  ส32104ประวัติศาสตร 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ32101 ทัศนศิลป 0.5  ศ32102 ทัศนศิลป 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

     ง32102 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5 

อ32213 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ32214 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30283 การเขียนโปรแกรม 1.0  ว30284 การจัดการฐานขอมูล 1.0 

I30202 การสื่อสารและนาํเสนอ 1.0      

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 

รวมหนวยกิต 14.5  รวมหนวยกิต 14.0 

รวมคาบ 29  รวมคาบ 28 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม    ซอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 32  รวมคาบทั้งสิ้น 32 

 
 
 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  32 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 กลุมเนน ภาษาจีน-ญ่ีปุน-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ท่ัวไป 
 

ภาคเรียนที่  1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่  2 หนวยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 

ท33101 ภาษาไทย 1.0  ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0  ค33102 คณิตศาสตร 1.0 

ว33101 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.0  ว33102 วิทยาการคํานวณ 0.5 

ส33101 สังคมศึกษา 1.0  ส33103 สังคมศึกษา 1.0 

ส33102 ประวัติศาสตร 0.5  ส33104 ประวัติศาสตร 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5  ศ33102 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0  อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง33101 งานอาชีพ 0.5  ง33102 การดํารงชีวิตและครอบครัว 0.5 

         

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 

อ33215 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ33216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 0.5 

อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว30285 คอมพิวเตอรชวยสรางงาน 1.0  ว30286 สื่อมัลติมีเดีย 2 1.0 

ส30233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30234 หนาที่พลเมือง 0.5 

บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5  บังคับเลือกภาษา 1 ภาษา 0.5 

     ท30241 หลักและการใชภาษา 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 

รวมหนวยกิต 14.0  รวมหนวยกิต 14.5 

รวมคาบ 28  รวมคาบ 29 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

แนะแนว 1  แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 

ซอมเสริม 4  ซอมเสริม 3 

รวมคาบทั้งสิ้น 35  รวมคาบทั้งสิ้น 35 

 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  33 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 หองเรียนพิเศษ   SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0  ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร 1.0  ค31102 คณิตศาสตร 1.0 
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5  ว31102 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป 0.5  ศ31102 นาฏศิลป 0.5 
ง31101 งานชางพื้นฐาน 0.5  อ31102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
อ31101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0     
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 
อ30211 อังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30212 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
ค31201 คณิตเพิ่มเติม 1.5  ค31202 คณิตเพิ่มเติม 1.5 
ว31201 ฟสิกส 1.5  ว31202 ฟสิกส 1.5 
ว31221 เคมี 1.5  ว31222 เคมี 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1.5  ว31242 ชีววิทยา 1.5 
ว30261 ธรณีวิทยา 1 1.0  ว30262 ธรณีวิทยา 2 1.0 
ว30291 การแกปญหา 1.0  ว30292 การแกปญหา 1.0 
อ30221 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30232 หนาที่พลเมือง 0.5 

         
รวมหนวยกิต 16.5  รวมหนวยกิต 16.0 

         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวมคาบ 36  รวมคาบ 35 

 
 
 
 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  34 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562 หองเรียนพิเศษ   SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 
ท32101 ภาษาไทย 1.0  ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร 1.0  ค32102 คณิตศาสตร 1.0 
ว32101 วิทยกายภาพ(เคมี) 1.5  ว32102 วิทยกายภาพ(ฟสิกส) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร 0.5  ส32104ประวัติศาสตร 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป 0.5  ศ32102 ทัศนศิลป 0.5 
อ32101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0  ง32102 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 
     อ32102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 
อ30213 อังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30214 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
ค32203 คณิตเพิ่มเติม 1.5  ค32204 คณิตเพิ่มเติม 1.5 
ว32203 ฟสิกส 1.5  ว32204 ฟสิกส 1.5 
ว32223 เคมี 1.5  ว32224 เคมี 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 1.5  ว32244 ชีววิทยา 1.5 
ว30263 อุตุนิยมวิทยา 1.0  ว30264 อุตุนิยมวิทยา 1.0 
ค30211 คณิตฯ พสวท. 0.5  ค30212 คณิตฯ พสวท. 0.5 
ว30293 ระเบียบวิจัย 1.0  I30294 การศึกษาโครงงาน 1.0 
อ30223 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
         

รวมหนวยกิต 16.5  รวมหนวยกิต 16.5 
         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
         

รวมคาบ 36  รวมคาบ 36 

 
 
 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  35 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 หองเรียนพิเศษ   SMTE 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 
ท33101 ภาษาไทย 1.0  ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร 1.0  ค33102 คณิตศาสตร 1.0 
ว33101 โลก ดาราศาสตร 1.0  ว33102 วิทยาการคํานวณ 0.5 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33102 ประวัติศาสตร 0.5  ส33104ประวัติศาสตร 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ33101 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5  ศ33102 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5 
ง33101 งานอาชีพ 0.5  ง33102 การดํารงชีวิต 0.5 
อ33101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0  อ33102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
         
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
อ30215 อังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30216 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
ค33205 คณิตเพิ่มเติม 1.0  จ33261 ภาษาจนี 1.0 
ว33205 ฟสิกส 1.5  ค33205 คณิตเพิ่มเติม 1.0 
ว33225 เคมี 1.5      
ว33245 ชีววิทยา 1.5      
ว30265 ดาราศาสตร อวกาศ 1.0  ว30266 ดาราศาสตร อวกาศ  
I30295 การนําเสนอโครงงาน 1.0      
ง30221 การเขียนโปรแกรม 1.0  ส30234 หนาที่พลเมือง 0.5 
ส30233 หนาที่พลเมือง 0.5  วิชาเลือก AP 4.0 
         

รวมหนวยกิต 16.0  รวมหนวยกิต 15.5 
         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต 1  โฮมรูม/สวดมนต 1 
ซอมเสริม    ซอมเสริม 1 

รวมคาบ 35  รวมคาบ 35 

 
 
 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  36 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 หองเรียนพิเศษ EDUCATION  HUB 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0  ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร 1.0  ค31102 คณิตศาสตร 1.0 
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5  ว31102 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป 0.5  ศ31102 นาฏศิลป 0.5 
ง31101 งานชางพื้นฐาน 0.5  อ31102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
อ31101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0     
         
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 
อ30211 อังกฤษอาน-เขียน 1.0  อ30212 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
    I31201การศึกษาคนควาฯ 1.0 
อ30221 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30232 หนาที่พลเมือง 0.5 
    ง30242 การเขียนโปรแกรม 1.0 
พ30231 พลศึกษา 0.5  พ30232 พลศึกษา 0.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 
ค30201 คณิตเพิ่มเติม 1.5  ค30202 คณิตเพิ่มเติม 1.5 
อ30201 อังกฤษฟง-พูด 1.0  อ30261 อังกฤษนําเสนอ 1.0 
ญ30201 ภาษาญีปุ่น 1.0  ญ30202 ภาษาญีปุ่น 1.0 
ท30211 การอานจับใจความ 1.0  ท30212 การอานจับใจความ 1.0 

รวมหนวยกิต  14  รวมหนวยกิต  14.5 
รวมคาบ  28  รวมคาบ  29 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 
ซอมเสริม 2  ซอมเสริม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 33  รวมคาบทั้งสิ้น 33 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562 หองเรียนพิเศษ EDUCATION  HUB 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 
ท32101 ภาษาไทย 1.0  ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร 1.0  ค32102 คณิตศาสตร 1.0 
ว32101 วิทยกายภาพ(เคมี) 1.5  ว32102 วิทยกายภาพ(ฟสิกส) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร 0.5  ส32104ประวัติศาสตร 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป 0.5  ศ32102 ทัศนศิลป 0.5 
อ32101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0  ง32102 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 
     อ32102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5 
อ30213 อังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30214 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
I32201 การสื่อสาร 1.0  ง30244 การจัดฐานขอมูล 1.0 
อ30223 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ง30243 การเขียนโปรแกรม 1.0  พ30234 พลศึกษา 0.5 
พ30233 พลศึกษา 0.5    
         
รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 
ค30203 คณิตเพิ่มเติม 1.5  ค30204 คณิตเพิ่มเติม 1.5 
อ30251 อังกฤษเชงิวิเคราะห 1.0  อ30252 อังกฤษเชงิวิเคราะห 1.0 
จ30201 ภาษาจนี 1.0  จ30202 ภาษาจนี 1.0 

ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 
 ท30222 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 
1.0 

รวมหนวยกิต  15  รวมหนวยกิต  14.5 
รวมคาบ  30  รวมคาบ  29 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 
ซอมเสริม 1  ซอมเสริม 2 

รวมคาบทั้งสิ้น 34  รวมคาบทั้งสิ้น 34 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 หองเรียนพิเศษ EDUCATION  HUB 
 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 
ท33101 ภาษาไทย 1.0  ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร 1.0  ค33102 คณิตศาสตร 1.0 
ว33101 โลก ดาราศาสตร 1.0  ว33102 วิทยาการคํานวณ 0.5 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0  ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33102 ประวัติศาสตร 0.5  ส33104ประวัติศาสตร 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5  พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ33101 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5  ศ33102 ดนตรีพืน้ฐาน 0.5 
ง33101 งานอาชีพ 0.5  ง33102 การดํารงชีวิต 0.5 
อ33101 อังกฤษพื้นฐาน 1.0  อ33102 อังกฤษพื้นฐาน 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 
อ30215 อังกฤษอาน-เขียน 0.5  อ30216 อังกฤษอาน-เขียน 0.5 
ง30245 คอมสรางงาน 1.0  ง30246 การออกแบบฯ 1.0 
อ30225 อังกฤษสื่อสาร 0.5  อ30226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ส30233 หนาที่พลเมือง 0.5  ส30234 หนาที่พลเมือง 0.5 
ส30223 เหตุการณปจจุบัน 1.0  ท30291 หลักและการใชภาษา 1.0 
พ30235 พลศึกษา 0.5  พ30236 พลศึกษา 0.5 
         
รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5  รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.5 
ค30205 คณิตเพิ่มเติม 1.5  ค30206 คณิตเพิ่มเติม 1.5 
อ30231 อังกฤษทองเที่ยว 1.0  อ30241 อังกฤษเพื่ออาชีพ 1.0 
ข30201 ภาษาเขมร 1.0  ข30202 ภาษาเขมร 1.0 
ท30251 การพินิจวรรณกรรม 1 1.0  ท30252 การพินิจวรรณกรรม2 1.0 

รวมหนวยกิต  15.5  รวมหนวยกิต  15 
รวมคาบ  31  รวมคาบ  30 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
แนะแนว 1  แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1  ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต/โฮมรูม 1  สวดมนต/โฮมรูม 1 
ซอมเสริม 4  ซอมเสริม 2 

รวมคาบทั้งสิ้น 38  รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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เกณฑการจบการศึกษา 
 

เกณฑการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
  

 1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  66  หนวยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  81  หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
จํานวน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
 4. ผูเรียนตองมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
 5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 

เกณฑการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

 1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หนวยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  81  หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
จํานวน 41หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมนอยกวา  40  หนวยกิต 
 3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
 4. ผูเรียนตองมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
 5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 

ตารางแสดงเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรม เรียนคาบละ40 นาที เรียนคาบละ 45 นาที เรียนคาบละ 50 นาที 
คาบเรียนท่ี 1 08.35 – 09.15 08.35 – 09.20 08.35 – 09.25 
คาบเรียนท่ี 2 09.20 – 10.10 09.25 – 10.10 09.30 – 10.20 
คาบเรียนท่ี 3 10.05 – 10.45 10.15 – 11.00 10.25 – 11.15 
คาบเรียนท่ี 4 10.50 – 11.25 11.05 – 11.50 11.20 – 12.10 
พักกลางวัน 11.30 – 12.20 11.50 – 12.40 12.10 – 13.00 

คาบเรียนท่ี 5 12.20 – 13.00 12.40 – 13.25 13.00 – 13.50 
คาบเรียนท่ี 6 13.05 – 14.45 13.30 – 14.15 13.55 – 14.45 
คาบเรียนท่ี 7 14.50 – 15.30 14.20 – 15.05 14.50 – 15.50 
คาบเรียนท่ี 8 15.35 – 15.15 15.10 – 15.55 15.55 – 16.35 
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 16 254 360 614 38 
ม.2 16 261 349 610 38 
ม.3 16 267 348 615 38 
รวม 48 782 1,057 1,839  
ม.4 16 187 409 596 37 
ม.5 16 214 378 592 37 
ม.6 15 196 339 535 35 
รวม 47 597 1,126 1,723  

รวมท้ังหมด 95 1,379 2,183 3,562  
แหลงขอมูล : งานทะเบียนนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ) 

 

ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2559 – 2561 
 

ช้ัน ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 260 357 617 260 352 612 254 360 614 

ม.2 247 341 588 245 343 588 261 349 610 

ม.3 260 395 655 258 390 648 267 348 615 

รวม 767 1,093 1,860 763 1,085 1,848 782 1,057 1,839 

ม.4 212 390 602 212 388 600 187 409 596 

ม.5 192 341 533 190 335 525 214 378 592 

ม.6 189 419 608 189 424 613 196 339 535 

รวม 593 1,150 1,743 591 1,147 1,738 597 1,126 1,723 

รวมท้ังส้ิน 1,360 2,243 3,603 1,354 2,232 3,586 1,379 2,183 3,562 
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ขอมูลครูและบุคลากร 
ฝายบริหาร 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นายอุดม  ดําริห ผูอํานวยการโรงเรียน/ผอ.เชี่ยวชาญ 
2 นายเอกธนัช  เหลาสิงห รองผูอํานวยการโรงเรียน/รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

3 นายประมวล  สืบวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียน/รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

4 นายอาคม  วงศบา รองผูอํานวยการโรงเรียน/รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
5 นางมะลิ  หลักคํา รองผูอํานวยการโรงเรียน/รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นางบุศยรินทร    ดาทอง ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นางกนกลดา   สมพงษ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางมลิวัลย   เลาหสูต ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นายสมาน   เรืองศรีตระกูล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นางญาตา   เรืองศรีตระกูล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นายธัชกร    สุริยวงศ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นางชญาพร   จรรยาวัฒนากุล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 นางธัญลักษณ   เมธีปญญากุล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

9 นางศิลารัตน   สุริยวงศ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นายสืบพงษ   ยุพา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

11 นางวรรณกร    คําอุดม ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

12 นางสุรภา   สมสะอาด ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

13 นางสาวแกวตา   พรมบุตร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

14 นางนิภาพร   ยุพา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

15 นางสุทธาอร  โคตรมิตร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

16 นายบุญเลิศ  บุญมา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

17 นางสาวณัฐวสา  ทองลือ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

18 นายคําพี  อินทรพงษ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

19 นางพิสุทธา  อินทรพงษ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

20 นางจันทรเพ็ญ  ชนะปลอด ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

21 นายกิตติ  กาสา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

22 นางจิตติมา  ใจเครือ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

23 นางสาวรัตนาภรณ  กําลังดี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

24 นายวิสันต  หงสวิเศษ ครู/ครูชํานาญการ 

25 นายพันกร  มนทอง คร ู

26 นายจรรยวรรธน  เจตนริศฐกานต คร ู

27 นางสาวมะลิวัลย  สมศรี คร ู

28 นางสาวลัดดาวัลย  นวลแยม คร ู

29 นายไชยา แหนงวงษ คร ู

30 นางสาวเสาวลักษณ  หลาสิงห ครูผูชวย 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 
1 นายอิฒชธิอาจ   พิทักษวงศ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
2 นางกาญจนา    แขมคํา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางวิไลกุลต    ขวัญน ู ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
4 นางประนอมนิศญ    เย็นใจ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
5 นายพิทักษ     พงษวิเศษ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
6 นางธนพร  สําล ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
7 นายอัทธ  คําอุดม ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
8 นางสาววลีรัตน  จันทรเลาะ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
9 นางสาวรัชดาพร  อูบแกว ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
10 นางสาวพเยาว  แกวตา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
11 นางสาวมณีจันทร  ธาตุทอง ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
12 นางสุกัญญา  สมสะอาด ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
13 นางศรีสุข  แยมสงา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
14 นายจันสอน  ทองลอย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
15 นางกุนทินี   อรจันทร ครู/ครูชํานาญการ 
16 นางสาวอลิชา  สมบูรณ ครู/ครูชํานาญการ 
17 นางสาวรักษมล  รักพรม ครู/ครูชํานาญการ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 
18 นางพิศมัย  บุดดี ครู/ครูชํานาญการ 
19 นายอิทธิรัฐ  บุตรภักด ี ครู/ครูชํานาญการ 
20 นางสาวดวงเดือน  ดวงดี ครู/ครูชํานาญการ 
21 นางสาวจิตรสิร ิ ไกรรักษ คร ู
22 นางสาวมัณฑณา  องอาจ ครูผูชวย 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นายกุญชภัช    เย็นใจ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวแจมจันทร   คุณมาศ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรังยานุกูล บุญคํ้ามา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นางพัทธยา   ชุมสงคราม ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นางสาวปนัดดา   ทองวิลัย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นายคําภา   ดําพะธิก ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นายสมศิลป   ทองดา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 นางสวภัทร หอมหวน ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

9 นางทัศนี  ศิลบุตร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นางสาวอัณศา  เขียวดี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

11 นางสาวนภามาศ  ธาน ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

12 นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

13 นางชลัญธร  ดําพะธิก ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

14 นางกัญจนา  ฝกแต ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

15 นางสิรินุช  สุขกาย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

16 นายเกษมสันต  แพงมา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

17 นายทองพูล  ทุมโยมา ครู/ครูชํานาญการ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

18 นายพันธศักดิ์  งอนสวัน คร ู

19 นางสาวพวงผกา  แกวยงค คร ู

20 นายปกรณพล  พวงพันธ คร ู

21 นางสาวพิชญนร ี มงคลธนกิตติ์ ครูผูชวย 

22 นางสาวไอรดา  งามปอด ครูผูชวย 

23 นางสาวสุรีรัตน  ออนม่ิง ครูผูชวย 

24 นางสาวลลิดา  โสดามุช ครูผูชวย 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นางสาวพุฒพร   รัตนวัน ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นางพรรณาภา   นิลมัย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 น.ส.พรทิพย  ตันติประภาคาร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นางจันทิมา   โกมลศรี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นางสาวพุทธรักษา   ถิระโคตร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นางจารุวรรณ  นอยพลาย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 นางสุภาพร  งาสุย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

9 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นางกชพร  สมสะอาด ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

11 นายจิระวัฒน  ศรีสุข ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

12 นายธวัชชัย  พานแกว ครู/ครูชํานาญการ 

13 นางสาวภารด ี พันธุไทย ครู/ครูชํานาญการ 

14 นางจิราภรณ  พวงจําปา ครู/ครูชํานาญการ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

15 นายชาญวิทย  สุริพันธ ครู/ชํานาญการ 

16 นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ คร ู

17 นางสาวนันทนภัส  คุชิตา คร ู

18 นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร คร ู

19 นางสาวสุภาวด ี สิงหคูณ คร ู

20 นางสาวดารารัตน  บัวทุม ครูผูชวย 

21 นางสาวสุภาพร  แถบทอง ครูผูชวย 

22 นางสาวยุภาธิรัตน  พันธราช ครูผูชวย 

23 นายพิชญาพงศ  พันธจันทร ครูผูชวย 

24 นายจัตุวัฒน  สมภูงา ครูผูชวย 

25 นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย ครูผูชวย 

26 นางสาวศศิธร  ประดิษฐนอก ครูผูชวย 

27 วาท่ี ร.ต.หญิง นัยนา บุญกัณฑ ครูผูชวย 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นางคํานวน   ไชยะเดชะ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวนภาพิมพ  ทองปญญา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางเนติมน    มีศิริ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นางอรนุช  นามเขียว ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นางสุรัชนา  โพธินาแค ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นางขวัญชีวา  ศิริมา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 นางสุภรัตน     ยิ่งด ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

9 นางเนตรนภา  มูลเสนา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

11 นางสาวกัลยกมล  โรจนนัครวงศ ครู/ครูชํานาญการ 

12 นายวชิรวิชญ  เปลงปลั่ง คร ู

13 นายวิทยา บุญเพ็ง คร ู

14 นางสาวปาจรีย  นามวงศ คร ู

15 นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก คร ู

16 นางสาวอรวัณย  สืบสิมมา คร ู

17 นางสุวคนธ  พลลพ คร ู

18 นายวิทยา  คําพันธ ครูผูชวย 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 วาท่ี ร.ต.เหรียญ  ดาทอง ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นายสาเกียรติ   แกวปกษา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางปณิชา   ศรีมาธรณ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นางวิลาวัลย    เพ็งชัย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 น.ส.อัมพรรัตน   กุคําทอน ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นางรวงทอง   คุณสวัสดิ์ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นางคํารวม   ทรัพยศิริ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 นายจรูญศักดิ์  สมสุข ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

9 วาท่ี ร.ท.เฉลิมศักดิ์  สําล ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นางมณีกานต  บุญเสริม ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

11 นางสาวณภาย  ทนงค ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

12 นายบรรหยัด  สุริพล ครู/ครูชํานาญการ 

13 นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ ครู/ครูชํานาญการ 

14 นายชาญณรงค แผนพุทธา ครู/ครูชํานาญการ 

15 นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ ์ คร ู

16 นางสาวสุพรรษา  คําหลา คร ู

17 นางธิดา  เคนวัน ครูผูชวย 

18 นางสาวจันทรเพ็ญ  ชาภักดี ครูผูชวย 

19 นายชลทรัพย  เวียงวิเศษ ( ครูผูชวย (ไปชวยราชการ) 

20 นายบุญหลาย  มะเค็ง ครูผูชวย 

21 นางสาวปาริตา  ดวงงาม ครูผูชวย 

22 นางสาวชลิดา  ภูมิกระจาง ครูผูชวย 

23 นางรชันี  ตนโพธิ ์ ครูผูชวย 

24 นางสาธิดา  ดวงศร ี ครูผูชวย 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นายยุทธนา  ตาลาคุณ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นายถวิล    คุณสวัสดิ ์ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางสุวภัทร   ศรีนวล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นางสาวสาคร  คุมมินทร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นายศรัล   จําเริญสุข ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นายธนวัฒน  โคตรมิตร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นายนิเชษฐ    มหาล ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

8 สิบเอกสมศักดิ์   โกศล ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

9 นายมานิต  ขยันชม ครู/ครูชํานาญการ 

10 วาท่ี ร.ต.จุมพล  องอาจ ครู/ครูชํานาญการ 

11 นายภูวิน  ชูกลิ่น คร ู

12 นายกัมพล  เสนสุข คร ู

13 นางอาภาภรณ  ถิตยรัศมี ครูผูชวย 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นางสุวลักษณ   จักขุจันทร ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นายวัชรนิทร    หอมคํา ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นางสุดารัตน  พรรษาวนสั ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นายสมเกียรติ ประสมศรี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นายวิเชียร  สืบวงศ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นายสุขนิรันดร  ทองมาก ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

7 นางราตร ี ชาติดร ครู/ครูชํานาญการ 

8 นางพิมพิลา  หม่ืนศร ครู/ครูชํานาญการ 

9 นายณัฐพล  ธรรมสัตย คร ู

10 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ ครูผูชวย 

11 นายพชรพล ทินบุตร ครูผูชวย 

12 นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา ครูผูชวย 
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กลุมสาระการเรียนรูแนะแนว 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

1 นางสาวรัตติยา   สนิท ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

2 นางศรีรัตนา   ฝอยทอง ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

3 นายพศิน    มีศิริ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

4 นายลิน    ยิ่งด ี ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

5 นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นางภัสราภรณ  พินิจ คร ู

 
ลูกจางประจําทําหนาที่ครูชวยสอน 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นางวิภาษณีย    เกิดนอก ครูชวยสอน 

 
พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา ครูสอนวิชาการงานอาชีพฯ 

2 นางจริยา  วงศภักดี ครูบรรณารักษ 

3 นางจารุวรรณ   แสงสอง ครูสอนวิชาการงานอาชีพฯ 

4 นางรัชกร   ชะนะนิล ครูสอนวิชาการงานอาชีพฯ 

5 นายอนุชา  บุญเย็น ครูดนตรี 

 
ครูพิเศษ 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 Mr.Robert  West ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

2 Mr.Eddie MeriZ Dy ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

3 Mr.Lerwin  Tarape ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

4 MissMayric  Arellano ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

5 Mr.Mark Vincent Alfaro ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

6 Miss April  Alfaro ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ 

7 Mr.Saiful Islam Khan ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

8 Mr.Fernando Marticorena ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

9 Mr.Ramond  Salda ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ชางครุภัณฑ 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นายวินัย    เกษกรณ ชางปูน ชั้น 4 

2 นายจัตุรงค   ขุนธิวงศ ชางส ีชั้น 4 

3 นายชัยณรงค    ประทาน ชางไฟฟา ชั้น 3 

4 นายเรณ   กุมภรรณ ชางไม ชั้น 4 

 
ลูกจางช่ัวคราว(สํานักงาน) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวพรทิภา  พงษเมตตาสันติ เจาหนาท่ีการเงิน 

2 นางสาววิภาดา  แกวพิกุล เจาหนาท่ีการเงิน 

3 นางสาวปรียานุช  คํามงคล เจาหนาท่ี Lab boy 

4 นายธีระยุทธ  สีดํา เจาหนาท่ีบริหารวิชาการ 

5 นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธุรการ 

6 นางสาวรัฐญาภรณ  ศิริภ ี เจาหนาท่ีฝายบริหารงบประมาณ 

7 นายนันทิชชา  แสนสําอาง เจาหนาท่ีดูแลระบบ ICT 

8 นายอํานาจ  วิชัย เจาหนาท่ี Education Hub 

9 นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ เจาหนาท่ีบริหารกิจการนักเรียน 

10 นายรังษฤทธิ์    เครือบุดดา เจาหนาท่ีบริหารวิชาการ 

11 นางสาวลัดดาวัลย  อรรคบุตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

12 นางณญาตา  โสพัฒน ครูวิกฤติ 

13 นางวันเพ็ญ  สีแดด เจาหนาท่ีพัสดุ 
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ลูกจางช่ัวคราว (อ่ืนๆ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นางหฤทัยกร    โชคนัต ิ พนักงานทําความสะอาด 

2 นางสุรารักษ  ศิริโท นักการภารโรง(ครูคืนถ่ิน) 

3 นายพิมพ  วันทวี พนักงานขับรถ 

4 นายจําป  กินรา พนักงานทําความสะอาด 

5 นางสาวสําเนียง  สนิท แมบาน 

6 นายกวีชาต ิ   เชื้อเกษม พนักงานทําความสะอาด 

7 นายชาญชัย  ไชยทองศรี พนักงานทําความสะอาด 

8 นายวิไกร  เพียลา พนักงานขับรถ 

9 นางสาวอําพร  วะลาพุทธ ยามรักษาการณ 

10 นายสวาง   ประสงค พนักงานทําความสะอาด 

11 นายสมบูรณ   ใจการ ยามรักษาการณ 

12 นายนอง  สมาศรี ยามรักษาการณ 

13 นายวรพจน  โคตา ยามรักษาการณ 

14 นายชม  ปรางโท ยามรักษาการณ 

15 นางสาวชญานันท  เตียมตั้ง แมบาน 

16 นายมนตรี  กลาวาจา ยามรักษาการณ 

17 นายชินภัทร  ดวงศรี ยามรักษาการณ 

18 นางสุภาน ี ประถม แมบาน 

19 นางละออง  สีบัวคํา แมบาน 

20 นางจิ๋ม  อํานวย แมบาน 

21 นายพงษสันต  วรรณเวช พนักงานทําความสะอาด 

22 นายอดิศักดิ์    งามตรง พนักงานขับรถ 

23 นางนิกร  ประเสริฐ แมบาน 

24 นายพิสิทธิ์  ทรงกลด พนักงานขับรถ 

25 นายจักรพันธ  ม่ันกลาง พนักงานขับรถ 

 



         สารสนเทศ 2561 หนา  52 
 

ตารางแสดงขอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2561 
 

กลุมสาระฯ 

จํานวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ํากวา

อนุ 
อนุ 

ปริญญา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บริหาร 4 1 5 - - - - 3 1 1 - 5 

วิทยาศาสตร 10 21 31 - - 5 5 5 16 - - 31 

คณิตศาสตร 4 17 21 - - 1 9 3 8 - - 21 

สังคมศึกษา 7 16 23 - - 5 8 2 8 - - 23 

ภาษาตางประเทศ 4 24 28 - - 2 14 2 10 - - 28 
ภาษาไทย 3 16 19 - - 2 8 1 8 - - 19 

สุขศึกษาศึกษา 9 3 12 - - 7 3 2 - - - 12 

ศิลปศึกษา 6 5 11 - - 4 2 2 3 - - 11 

การงานอาชีพ 8 16 24 - 1 2 8 6 7 - - 24 

แนะแนว 2 4 6 1 - - 2 1 2 - - 6 

รวม 57 123 180 1 1 28 59 27 63 1  180 

ครูชวยสอน - 1 1 - - - 1 - - - - 1 

ครูธุรการ - 1 1 - - - 1 - - - - 1 

พนักงานราชการ 1 4 5 - - 1 4 - - - - 5 

ลูกจาง(สอน) - - - - - - - - - - - - 

ลูกจาง(สํานักงาน) 4 9 13 - 1 4 8 - - - - 13 

ชางครุภัณฑช้ัน 4 3 - 3 3 - - - - - - - 3 

พนักงานบริการ 15 9 24 14 9 1 - - - - - 24 

ครูชาวตางชาต ิ 7 2 9 - - 7 2 - - - - 9 

รวม 30 26 56 24 3 13 16 - - - - 56 
รวมท้ังสิ้น 87 149 236 24 5 41 75 27 63 1  236 

 

ขอมูลจาก : ฝายบริหารงานบุคคล 
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สวนท่ี 3 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 

ขอมูลอาคารสถานที่ 

ท่ี ช่ืออาคาร ลักษณะอาคาร ปท่ี
สราง 

หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน 1 อาคารไม 2 ชั้น 
 (216 ล.) 

2514 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 อาคารเรียน 2 อาคารไม 2 ชั้น (216 ล.) 2520 สาระการเรียนรูภาษาไทย  
3 อาคารเรียน 3 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น (318 ค.) 2524 กลุมสารการเรียนรูคณิตศาสตร 
4 อาคารเรียน  4 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น    

(216 ค.) 
2531 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
5 อาคารเรียน 5 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น  

หลังคาทรงไทย(324/41) 
2543 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
6 อาคารกันทรวิเชียร หอประชุมแบบ 100/27 2539 หอประชุมใหม 
7 อาคารกันทรพัชร หอประชุมแบบ  

101 ล./พิเศษ 
2522 หอประชุมเกา 

8 โรงฝกงาน 1 (ฝ5) โรงฝกงานแบบ 102/27 2521 กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพหองเรียนเขียนแบบ 

9 โรงฝกงาน 2 (ฝ7) โรงฝกงานแบบ 102/27 2525 หองปฏิบัติงานผา/การประดิษฐ  
10 โรงฝกงาน 3 (ฝ7) โรงฝกงานแบบ 204 2530 หองปฏิบัติการอาหาร เกษตร  
11 อาคารเรียน ICT อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2549 ศูนยการเรียนคอมพิวเตอร 
12 โรงอาหาร  อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 

 
2549 ท่ีจําหนายอาหารและ

รับประทานอาหาร 
13 อาคารศิลปศึกษา อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 1 หอง 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
14 อาคารเรียน

ชั่วคราว 
อาคารคอนกรีตชั้นเดียว      
4 หอง 

2555 กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
หองกิจกรรมสหกรณ 
ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร  
ศูนยเพ่ือนใจทูบีนัมเบอรวัน 

15 อาคารเรียน 9 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว      
6 หอง 

2555 รานคาสวัสดิการ 
หองเรียนกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาพลศึกษา 

16 อาคารเรียน 10 อาคารเรียน 324ล/55-ก 2557 หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 และ 2 
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แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
 1.   หองสมุดมีขนาด  720  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 37,900  เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
  จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 480 คน ตอ วันคิดเปน  
รอยละ 12.15 ของนักเรียนท้ังหมด 

2.  หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน 1  หอง 
  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน 7  หอง 
  หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน 1 หอง 
  หองคุณภาพคณิตศาสตร        จํานวน 1  หอง 
  หองคุณภาพสังคมศึกษา         จํานวน 1  หอง 
          3. คอมพิวเตอร 
 ใชเพ่ือการเรียนการสอน   340  เครื่อง 
  ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 30  เครื่อง 
 จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉลี่ย  1,850 คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ   46.84  ของนักเรียนท้ังหมด 
 ใชเพ่ือการบริหารจัดการ   40  เครื่อง 

4. สถานท่ีท่ีเก่ียวของ 
          หองสมุดประชาชน     

รานบริการอินเทอรเน็ต 
รานซอมรถจักรยาน และจักรยานยนต   
ศูนยบริการรถยนต 
รานตัดเสื้อผาและแตงผมบุรุษ/สตรี 
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน    
สถานีตํารวจ 
ท่ีวาการอําเภอ     
องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาลเมืองกันทรลักษ     
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
องคการโทรศัพท 
การประปาสวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 



         สารสนเทศ 2561 หนา  55 
 

อาคาร/การใชสอย รูปภาพประกอบ 

  อาคาร 1 เปนอาคารไม 2 
ชั้น (216 ล.) สรางเม่ือป พ.ศ. 
2514  ใชเปนอาคารเรียนและ
หองพักครูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  อาคาร 2 เปนอาคารไม 2 
ชั้น (216 ล.)   สรางเม่ือป 
พ.ศ. 2520   ใชเปนอาคาร
เรียนและหองพักครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  หองพัก
ครูกลุมสาระ สุขศึกษาและพล
ศึกษาหองกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และหองดนตรีสากล 

 
  อาคาร 3 เปนอาคาร
คอนกรีต 3 ชั้น (318 ค.) 
สรางเม่ือป พ.ศ. 2514   ใช
เปนอาคารเรียนและหองพัก
ครูกลุมสาระคณิตศาสตร 
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อาคาร/การใชสอย รูปภาพประกอบ 

  อาคาร 4 เปนอาคาร
คอนกรีต 3 ชั้น (216 ค.)  
สรางเม่ือป พ.ศ. 2531 ใชเปน
อาคารเรียนและหองพักครู
กลุมสาระวิทยาศาสตร หอง
ศูนยสื่อ หองเรียนสีเขียว 

 
  อาคาร 5  เปนอาคารอาคาร
คอนกรีต 3 ชั้น หลังคาทรง
ไทย (324/41) สรางเม่ือป 
พ.ศ. 2543 ใชเปนอาคารเรียน
และหองพักครกูลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น
ลางใชเปนหองสํานักงานตาง 
ๆ ชั้นบนสุดเปนหอง 
Resource Center และ
หองพักครูตางชาติ 

 
อาคาร 10  เปนอาคาร
คอนกรีต 3 ชั้น หลังคาทรง
ไทย สรางเม่ือป พ.ศ. 2558 
ใชเปนอาคารเรียนและหองพัก
ครกูลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นลางใชเปนหอง
สํานักงานตาง ๆ และเปนหอง
ทําการของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
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อาคาร/การใชสอย รูปภาพประกอบ 

  อาคารกันทรวิเชียร เปน
หอประชุมแบบ 100/27 สราง
เม่ือป พ.ศ. 2539 ใชเปน
หอประชุมและกิจกรรมใน
โอกาสตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
  

  อาคารกันทรพัชร เปน
หอประชุมแบบ 101 ล./พิเศษ  
สรางเม่ือป พ.ศ. 2522 ใชเปน
หอประชุม สนามกีฬาในรม
และกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ  

 
  โรงฝกงาน 1 (ฝ5) เปนโรง
ฝกงานแบบ 102/27สรางเม่ือ
ป พ.ศ. 2521 ใชเปนหองเรียน
เขียนแบบและชมรมคุมครอง
ผูบริโภค (อย.นอย) 
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อาคาร/การใชสอย รูปภาพประกอบ 

  โรงฝกงาน 2 (ฝ7) เปนโรง
ฝกงานแบบ 102/27 สราง
เม่ือป พ.ศ. 2525 ใชเปนหอง
ปฏิบัติงานผา/การประดิษฐ 
หองพักครูสาระการงานอาชีพ 

 
 โรงฝกงาน 3 (ฝ7) 
   เปนโรงฝกงานแบบ 204 
   สรางเม่ือป พ.ศ. 2530 
   ใชเปนหองหองปฏิบัติการ
อาหาร และงานเกษตร  

 
  อาคารเรียน ICT 
เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 
สรางเม่ือ ป พ.ศ. 2549 
ใชเปนศูนยการเรียน
คอมพิวเตอรและหองพักครู
กลุมสาระเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
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อาคาร/การใชสอย รูปภาพประกอบ 

  โรงอาหาร 1 
เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
จํานวน 7 หอง  สรางเม่ือ ป 
พ.ศ. 2549  เปนท่ีจําหนาย
อาหารและรับประทานอาหาร 

 
  โรงอาหาร 2 เปนอาคาร
คอนกรีตชั้นเดียว จํานวน 4 
หอง สรางเม่ือป พ.ศ. 2549 
ใชสําหรับเปนท่ีรับประทาน
อาหาร 

 
    อาคาร 8 เปนอาคารเรียน
ชั่วคราว สรางเม่ือป พ.ศ. 
2555 ใชเปนอาคารเรียน
ชั่วคราว และกองบังคับการ 
นศท. ศูนย   
To be Number 1                   
หองทัศนศิลป   
และหองดนตรีไทย 
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   อาคาร 9 เปนอาคารก่ึง
ชั่วคราว สรางเม่ือ ป พ.ศ. 
2556 ใชในการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
โดมคลุมลานอเนกประสงค  
สรางเม่ือ ป พ.ศ.2561 ใชใน
การจัดกิจกรรมและจัดการ
เรียนการสอน 
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ขอมูลหองประกอบ 

ช่ือหอง จํานวน (หอง) 

หองทดลองวิทยาศาสตร 3 
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 1 
หองปฏิบัติการภาษาไทย 1 
หองจริยศึกษา 2 
หองคอมพิวเตอร 6 
หองนาฏศิลป 1 
หองดนตรีไทย 1 
หองดนตรีสากล 2 
หองปฏิบัติการทางภาษา 1 
หองประชุม 2 
หองพักผูบริหาร 1 
หองสํานักงาน 5 
หองโสตทัศนศึกษา - 
หองศูนยสื่อ 1 
เรือนพยาบาล 1 
หองสมุด 1 
หองปฏิบัติการอาหาร 1 
หองตัดเย็บ 1 
หองงานประดิษฐ 1 
หองงานเกษตร 1 
หองเขียนแบบ 1 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและพักผอนหยอนใจภายในโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

 
 

หองสมุด หองประชาสัมพันธ 

  
สวนหยอมพักผอนหยอนใจ ซุมนั่งเลนและอานหนังสือ 

  
บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ท่ีเคารพสัการะหลวงพอกันทรลักษพุทธมงคล 
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ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

 
 

หองสืบคน Resource Center หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  
ตนไมบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน แหลงศึกษาระบบนิเวศภายในโรงเรียน 

 
 

หองสืบคนภายในหองสมุด หองเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและบริการในหองถิ่น 

ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

  

หองสมุดประชาชน รานบริการอินเทอรเน็ต 

  

รานซอมรถจักรยาน และจักรยานยนต ศูนยบริการรถยนต 

  

หางรานตาง ๆ รานซอมรถยนต 
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ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

  

รานแตงผมบุรุษ/สตรี/รานเสริมสวย โรงพยาบาลของรัฐ 

 
 

สถานีตํารวจ ท่ีวาการอําเภอ 

  

เทศบาลเมือง องคการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

  

หางสรรพสินคา วัด 

  

สํานักงานสาธารณสุข ธนาคาร 

 
 

รานซอมคอมพิวเตอร สํานักงานผูแทนราษฎร 
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ช่ือแหลงเรียนรู/ภาพถาย/ตัวอยางสถานท่ี 

  

ศาลหลักเมือง สวนสาธารณะ 

  
สํานักงานท่ีดิน องคการโทรศัพท 

  
รานตัดเสื้อผา องคการบริหารสวนตําบล 
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สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงานดานตาง ๆ 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 518 72 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 555 35 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 554 36 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 554 36 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 570 20 - - 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 524 126 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 568 82 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 584 66 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 607 43 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 581 69 - - 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 605 52 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 609 48 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 625 32 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 623 34 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 635 22 - - 
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ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 447 81 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 519 9 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 519 9 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 519 9 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 491 37 - - 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 458 158 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 576 40 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 565 51 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 586 30 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 566 50 - - 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใชแบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปกต ิ เส่ียง/มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

1. ดานอารมณ 503 74 - - 

2. ดานความประพฤติ/เกเร 539 38 - - 

3. ดานพฤติกรรมไมอยูนิ่ง/สมาธิส้ัน 513 64 - - 

4. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 483 94 - - 

5. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 553 24 - - 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2561 

ตัวชี้วดั จํานวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม รอยละ ด ี รอยละ พอใช รอยละ ปรับปรุง รอยละ รวมระดบั
ดีชึ้นไป 

รอยละ 

ขอที่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 3,616 3,522 97.40 84 2.32 10 0.28 0 0 3,606 99.72 

ขอที่ 2 ซ่ือสัตย สุจรติ 3,616 3,150 87.11 442 12.22 24 0.66 0 0 3,592 99.34 

ขอที่ 3 มีวินัย 3,616 2,752 76.11 775 21.43 89 2.46 0 0 3,527 97.54 

ขอที่ 4 ใฝเรียนรู 3,616 2,467 68.22 1,030 28.48 119 3.29 0 0 3,497 96.71 

ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง 3,616 3,013 83.32 583 16.12 20 0.55 0 0 3,596 99.45 

ขอที่ 6 มุงมั่นในการทาํงาน 3,616 2,638 72.95 887 24.53 91 2.51 0 0 3,525 97.48 

ขอที่ 7 รักความเปนไทย 3,616 3,263 90.24 345 9.54 8 0.22 0 0 3,608 99.78 

ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ 3,616 2,829 78.24 743 20.55 44 1.22 0 0 3,572 98.78 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ประจําปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน ระดับคุณภาพ ผานรวม 

(คน) 

ผานรวม 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) ไมผาน 
(คน) 

ผาน 
(คน) 

ดี 
(คน) 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ม.1 0 1 72 517 590 100 0 

ม.2 0 19 66 565 650 100 0 

ม.3 0 14 53 590 657 100 0 

ม.4 0 2 31 495 528 100 0 

ม.5 0 10 46 560 616 100 0 

ม.6 0 5 130 442 577 100 0 

รวม 0 51 398 3169 3618 100.00 0 
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ผลการประเมินคานิยมหลัก 12 ประการ ประจําปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน คะแนนการประเมิน (รอยละ) ผานรวม 
(คน) 

ผานรวม 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) นอยกวา 50 

(คน) 
50-59 
(คน) 

60-69 
(คน) 

70-79 
(คน) 

ตั้งแต 80  
ข้ึนไป 
(คน) 

ม.1 0 1 7 11 571 590 100 0 

ม.2 0 16 15 12 607 650 100 0 

ม.3 0 0 30 26 601 657 100 0 

ม.4 0 0 17 0 511 528 100 0 

ม.5 1 0 10 45 560 615 99.84 0.17 

ม.6 0 6 31 82 458 577 100 0 

รวม 1 23 110 176 3308 3617 99.97 0.03 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
ของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2558 – 2560  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 
กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

สพ
ฐ.

 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

ภาษาไทย 46.62 42.02 44.43 44.25 50.02 44.89 46.81 46.36 53.85 46.57 45.92 48.29 
สังคมศึกษา 42.54 37.67 39.48 39.37 54.02 47.63 49.34 49.00 - - - - 
ภาษาอังกฤษ 28.99 28.26 29.99 30.35 32.36 28.64 31.39 31.80 31.55 28.06 27.45 30.45 
คณิตศาสตร 24.37 23.53 25.41 25.45 30.85 25.01 29.53 29.31 28.44 22.81 21.87 26.30 
วิทยาศาสตร 37.99 35.56 38.04 37.95 36.57 33.35 35.12 34.99 34.68 30.82 30.35 32.28 
สุขศึกษา ฯ 62.56 57.34 58.72 58.30 - - - - - - - - 
ศิลปะ 44.87 42.53 43.88 43.65 - - - - - - - - 
การงาน ฯ 47.71 42.55 44.82 44.46 - - - - - - - - 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
ของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ปการศึกษา 2558 – 2560  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

 
กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
โร

งเ
รีย

น 

จัง
หว

ัด 

สพ
ฐ.

 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

ภาษาไทย 50.35 45.74 49.87 49.26 55.10 49.13 53.09 52.29 53.84 46.56 45.63 49.25 
สังคมศึกษา 34.10 31.28 33.19 33.02 38.56 34.62 36.17 35.89 36.81 32.90 32.31 34.70 
ภาษาอังกฤษ 23.57 21.25 25.05 25.35 25.95 23.99 27.35 27.76 26.63 23.17 22.15 28.31 
คณิตศาสตร 18.75 16.80 20.43 20.48 21.23 20.61 24.90 24.88 21.02 19.14 18.15 24.53 
วิทยาศาสตร 30.78 28.62 30.60 30.48 32.37 30.19 31.77 31.62 28.75 26.52 26.12 29.37 
สุขศึกษา ฯ 62.13 59.00 62.46 62.03 - - - - - - - - 
ศิลปะ 28.16 27.26 29.17 29.00 - - - - - - - - 
การงาน ฯ 51.90 48.18 50.71 49.98 - - - - - - - - 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยจําแนกตามระดับช้ัน 

ปการศึกษา 2558 – 2560 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ม.1 2.48 2.97 3.05 
ม.2 2.20 3.17 3.17 
ม.3 2.74 3.07 3.28 
ม.4 2.51 2.95 2.98 
ม.5 2.54 3.10 3.16 
ม.6 2.73 3.18 3.24 
รวม 2.53 3.08 3.15 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2560 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

ม. 1 613 613 - 

ม. 2 576 576 - 

ม. 3 688 686 2 

ม. 4 589 589 - 

ม. 5 522 522 - 

ม. 6 605 604 1 

รวม 3,596 3,593 3 

เฉล่ียรอยละ 100 99.9 0.1 

 
ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระหวางปการศึกษา 2558 – 2560  

 

ประเภท 
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
จบ

การศึกษา 
255 423 678 249 395 644 216 375 591 

ไมจบ ฯ 39 15 54 2 3 5 23 6 29 
รวม 294 438 732 251 398 649 239 381 620 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จบ

การศึกษา 
172 399 571 178 397 575 171 414 585 

ไมจบ ฯ 21 11 32 - - - 10 2 12 
รวม 193 410 603 178 397 575 181 416 597 

รวมจํานวน
นักเรียนท่ี
จบท้ังหมด 

427 822 1,249 427 792 1,219 420 797 1,217 
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ตารางเปรียบเทียบสถิติการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (โควตา)  
ปการศึกษา 2559 – 2560 

 

สถาบัน 
ปการศึกษา 

2559 2560 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 250 258 

มหาวิทยาลัยของเอกชน 38 58 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 190 208 

วิทยาลัย 2 7 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร - - 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบสถติกิารเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (โควตา)  
ปการศึกษา 2559 – 2560 
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ตารางเปรียบเทียบผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
ระหวางป 2559-2561 

รางวัล
ระดับ 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

เขตพ้ืนท่ี ภาค ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ภาค ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ 

เหรียญทอง 119 57 5 143 54 5 148 71 

เหรียญเงิน 8 13 4 14 25 1 12 23 

เหรียญ
ทองแดง 

5 2 1 3 6 - 5 3 

เขารวม 3 2 - 1 3 - - 4 

รวม 135 74 10 161 88 6 165 101 
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เกียรติยศและความภาคภูมิใจ 

ผลงานดีเดนของโรงเรียน 

 1. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนโรงเรียนท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา  2534 

 2. โรงเรียนกันทรลักษวิทยาผานการติดตามประเมินการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีไดรับ

รางวลัพระราชทาน  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําป  2556 

 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ ดังนี้  

  (1)  โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) 

  (2)  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

  (3)  โครงการหองเรียนพิเศษท่ีเนนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Gifted 

Program) 

  (4)  โครงการสอนวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษโดยครู 

ชาวไทย EIS (English  for Integrated Studies) 

  (5)  ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาเขมร) 

  (6)  โรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัด      

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

1 ใน 200  โรงเรียน ในประเทศไทยไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานในโครงการ 1 ใน 19  โรงเรียน 

ในประเทศไทย 

 4. ผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร  (School Quality Awards : SCQA)  ซ่ึง

แสดงถึงการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําปพุทธศักราช  2557 

– 2558  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ผานการประเมินเปนโรงเรียนครผููนําการเปลี่ยนแปลงการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร รุนท่ี 2 จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) ประกาศ ณ วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2559  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

 6. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําป  2556  “สถานศึกษา

พอเพียง  2556”  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 7. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณวาเปนโรงเรียนท่ีมีการดําเนินการ 
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ขับเคลื่อนกิจกรรมอยางสรางสรรค สูโรงเรียนสีขาว ปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ “ยอดเยี่ยม” เนื่องในงาน

มหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป  2557 “รวมพลังเยาวชนคิดบวก  เรียนรูวิถีพอเพียง  

ปรองดองสมานฉันทกาวทันอาเซียน” 

 8. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียน 

คารบอนต่ําลดการใชพลังงาน  จากไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2559 

 9. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับรางวัล The Best Practice in Art and Culture 

Supporting, Thailand Education Hub Project In Academic Festival, on 30 August 2016 

From  OBEC 

 10. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน โครงการ

สถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2559 

 11. โรงเรยีนกันทรลักษวิทยาไดรับโลรางวัล โรงเรียนภาคีรวมขับเคลื่อน แกนนําเยาวชนเพ่ือ

ลดปจจัยเสี่ยง ดานสุขภาพ “ดีเดน” ประจําป  2559  จากสมาพันธเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 12. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เขารวมประกวด 

กิจกรรมตามโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 13. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับรางวัล  MOE AWARDS ปการศึกษา 2558 ผลงาน

ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

 14. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน  ดีเดนระดับทอง  

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 15. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับรางวัลโรงเรียนสีเขียว (Green Learning Awards 2017)                       

ปการศึกษา 2560  จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

 16. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับรางวัล “ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีบานนักเรียน” ป

การศึกษา 2560 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

 17.  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ผานการประเมินเปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปการศึกษา 2560 
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ผลงานดีเดนของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 

 1. นายประมวล  สืบวงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับโลรางวัล 

เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2559 

 2. นายอาคม  วงศบา รองผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับโลรางวัล 

เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2559 

 3. รองผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ไดรับรางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ท่ีมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ “เพชร สพม.28” เนื่องในงานวันครู  ประจําปการศึกษา 2560 

จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

  (1) นายเอกธนัช  เหลาสิงห 

  (2) นายอาคม  วงศบา 

  (3) นายประมวล  สืบวงศ 

  (4) นางมะลิ  หลักคํา 

 4. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน  ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจําป 2560  

จากคุรุสภา 

 5. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน  ไดรับรางวัลครูดีชายขอบ โครงการยกยองเชิดชูครูดีของ 

ปวงประชา ประจําป 2560 จาก สกสค. 

 6. นางศิลารัตน  สุริยวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ.OBEC 

AWARDS ดานวิชาการ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2560  

 7. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน  ไดรับรางวัลทรงคุณคาสพฐ. (O-BEC AWARDS) ระดับชาติ    

ครั้งท่ี 6 ระดับเหรียญเงิน  โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพผลสําเร็จเปนท่ี

ประจักษ ประจําป 2559  

 8. นายพันกร  มนทอง  ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2559 รับรางวัลเม่ือ 28 ธันวาคม 2560 

 9. นางศิลารัตน  สุริยวงศ, นางมลิวัลย  เลาหสูต, นางธัญลักษณ เมธีปญญากุล, นางสาว

แกวตา  พรมบุตร เปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปการศึกษา 

2560 
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 10. นางมลิวัลย เลาหสูต เปนครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ปการศึกษา 2560  

 11. รางวัลจากการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 67  จํานวน 6 กิจกรรม 

  1) นางสุกัญญา สมสะอาด ไดรับรางวัลครูผูฝกสอน ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 

1  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 1 - 3 

  2) นางสุรัชนา  โพธินาแค, นางสาวสุพรรษา คําหลา ไดรับรางวัลครูผูฝกสอน ระดับ                  

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับ ม. 4 – 6 

  3) นายธัชกร  สุริยวงศ, นางศิลารัตน  สุริยวงศ ไดรับรางวัลครูผูฝกสอน ระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับ ม. 1 – 3 

  4) นางสวภัทร  หอมหวล ไดรับรางวัลครูผูฝกสอนเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม

นิทานคุณธรรม ระดับ ม. 1 – 3 

  5) นางวิลาวัลย  เพ็งชัย, นางสาวอัมพรรัตน  กุคําทอน ไดรับรางวัลครูผูฝกสอน 

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแกะสลัก ระดับ ม. 1 – 3 

 6) นางสาวกัลยกมล  โรจนนัครวงศ, นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก  ไดรับรางวัลครูผูฝกสอน 

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน  ระดับ ม. 1 – 3 

 12. รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ “เพชร    

สพม.28” เนื่องในงานวันครู  ประจําปการศึกษา 2560  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 จํานวน  41  คน  ไดแก 

  (1) นางศิลารัตน  สุริยวงศ  (2) นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล 

  (3) นางสุรัชนา  โพธินาแค  (4) นางสาวกัลยกมล  โรจนนัครวงศ 

  (5) นางสาวปาจรีย  นามวงศ  (6) นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน 

  (7) นายวชิรวชิญ  เปลงปลั่ง  (8) นางจารุวรรณ  นอยพลาย 

  (9) นางสาวสาคร  คุมมินทร  (10) นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 

  (11) นางราตรี  ชาติดร  (12) นางสาวบุษบา  เขียวดี 

  (13) นายเกษมสันต  แพงมา  (14) นางทัศนี  ศิลบุตร 

  (15) นายชาญณรงค  แผนพุทธา (16) นางมลิวัลย  เลาหสูต 

  (17) นางวรรณกร  คําอุดม  (18) นางจันทิมา  โกมลศรี  

  (19) นายสืบพงษ  ยุพา  (20) นางนิภาพร  ยุพา 

  (21) นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช (22) นางสาวสุพรรษา  คําหลา 

  (23) นางอรนุช  นามเขียว  (24) นางจิตติมา  ใจเครือ 



         สารสนเทศ 2561 หนา  80 
 

  (25 นางสาวณัฐวสา  ทองลือ  (26) นางภัสราภรณ  พินิจ 

  (27) นางพิศมัย  บุดดี   (28) นางสาวมะลิวัลย  สมศรี 

  (29) นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ ์ (30) นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น 

  (31) นายพันกร  มนทอง  (32) นางสาวอลิชา  สมบูรณ 

  (33) นางสาวมณีจันทร  ธาตุทอง (34) นางสิรินุช  สุขกาย 

  (35) นางสาวดวงเดือน  ดวงดี  (36) นายวิสันต  หงสวิเศษ 

  (37) นางสาวธีราพร  สืบหลา  (38) นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก 

  (39) นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร (40) นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา 

  (41) นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ 

 13. รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ เนื่องในงาน

วันครู  ประจําป 2561 จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จํานวน  16  คน 

  (1) นางศิลารัตน  สุริยวงศ  (2) นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล 

  (3) นางสุรัชนา  โพธินาแค  (4) นางสาวกัลยกมล  โรจนนัครวงศ 

  (5) นางสาวปาจรีย  นามวงศ  (6) นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน 

  (7) นายวชิรวชิญ  เปลงปลั่ง  (8) นางจารวุรรณ  นอยพลาย 

  (9) นางสาวสาคร  คุมมินทร  (10) นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 

  (11) นางราตรี  ชาติดร  (12) นางสาวบุษบา  เขียวดี 

  (13) นายเกษมสันต  แพงมา  (14) นางทัศนี  ศิลบุตร 

  (15) นายชาญณรงค  แผนพุทธา (16) นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก 

 

ผลงานดีเดนของนักเรียน 

 

 1. นางสาวศิริเกษ  แกวกอง  ไดรับรางวัล “เด็กกตัญูตามรอยพอของแผนดิน” ประจําป 

2559 จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

 2. นางสาวชิดชนก  บานฤทัย  ไดรับคัดเลือกใหรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 

2560  โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ สาขา Paper  Science/Paper 

Engineering ระดับปริญญาตรี โท เอก ณ สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักรหรือ ประเทศในภูมิภาค

ยุโรป 
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 3. นายวัชระ  จันทรทัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชนใน

โครงการ BAYERN YOUTH  ครั้งท่ี 15 และไดแชมปในรายการ FC BAYERN YOUTH CUP WORLD 

FINAL 2017 ณ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี 

 4. นายชัชรินทร  รักเกียรติ์  ไดรับโลรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเดน ประจําป 2560”                            

จากกระทรวงศึกษาธิการ   

 5. นายจิระศักดิ์  พ่ึงแกว  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  กีฬามวยสากลสมัครเลน  รุน 67  

กิโลกรัม การแขงขันกีฬาแหงชาติ รอบคัดเลือกภาค 3  มหาสารคามเกมส  ประจําปการศึกษา  2559 

 6. นางสาวสุวิภา  แกวมงคล, นายคําใส  ซวงไซ ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตร

สาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปการศึกษา 2561 

 7. นายคําใส  ซวงไซ  ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา         

ทันตสาธารณสุขชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2561 

 8.  การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 39 “ขุนดานเกมส” ณ จังหวัด

นครนายก 

  (1) นายกฤษณา  นามมงคล, นายวชิระ  แกวมูล, นายโกเมนทร สาลี, นายภัทรกริช   

ดาวไสย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาเปตอง ระดบัประเทศ ประเภททีมชาย 

  (2) นางสาวณิชนันท  รัตพันธ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬายูโด  

ระดับประเทศ ประเภททีมหญิง 

  (3) นายภคชน  บุญชวย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬายูโด  

ระดับประเทศ ประเภททีมชาย 

 9. นายชัชรินทร  รักเกียรติ์  ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องในวันเยาวชน

แหงชาติ  ประจําป 2560  “ลูกหลานเมืองศรี  ทําดีเพ่ือพอ  สานตอพระราชปณิธาน” 

 10. นายณัฐธร  กันทอง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน A – Math ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย จากองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําป 2560 
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สรุปผลกิจกรรมแขงขนั 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนกัเรียน     ประจําป
การศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย 
ระหวาง วันท่ี 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวธินันทา  แกนลา 
  

1. นางสุภรัตน  ยิ่งด ี
  

การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ  ม.
1-ม.3 

เขารวม 1. เด็กหญิงกัลยา  ประกาเวสูง 
  

1. นางคํานวน   ไชยะเดชะ 
  

การแขงขันเรยีงรอยถอยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาววิชญาพร  เหมเกียรติ
กุล 

1. นางสาวนภาพิมพ  ทองปญญา 

การแขงขันการทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ  บรรล ุ
  

1. นายวิทยา  คําพันธ 
  

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม 
โคลงสีสุ่ภาพ ม.4-ม.6 

เขารวม 1. นางสาวสันทราย  ทาตะวัตร 
2. นายอดิศร  ศรีพินทร 

1. นางเนติมน  มีศิร ิ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา  

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดมิ) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงชนัญญา  สรอยพาบ 
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศร ี

1. นางอรนุช  นามเขียว 
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน 

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดมิ) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาววารุณ ี ศรีบุร ี 1. นางสาวปาจรีย  นามวงศ 
  

การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6 

เขารวม 1. นายเปปซี ่ อธิโคตร  1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ  

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร       ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา 
2. เด็กหญิงวิลัยลักษขณา  ชิณ
โชติ 
3. เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ  

1. นางกุนทินี  อรจันทร 
2. นางสาววลีรัตน  จันทรเลาะ 
  

การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกรรณิกา  คํามุงคุล 
2. นางสาวสิริยาภรณ  คําแสน 
  

1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ 
2. นางสาวมณีจันทร  ธาตุทอง 
  

การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทอง 1. นายนราธิป  เกตุพงษ  1. นางสุกัญญา  สมสะอาด  

การแขงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล  1. นางธนพร  สําล ี 

การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

เขารวม 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ 
2. นายพัฒนภูม ิ เลิศภัทรพาณิชย 
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธ์ิ  

1. นายจรรยวรรธน  เจตนริศฐ
กานต 
2. นางธัญลักษณ  เมธีปญญากุล  
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกฤติยาภรณ  อาจชนะ 
2. นางสาวธิญาดา  สุณะวัง 
3. นางสาวพิมพชนก  นาคใหญ  

1. นายไชยา  แหนงวงษ 
2. นางสาวมะลิวัลย  สมศร ี
  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แชอุย 
2. เด็กหญิงภไูพลิน  ทองนาค 
3. เด็กหญิงสภุาษิณ ี จันทรทอง  

1. นางสาวปรียานุช  คํามงคล 
2. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวทักษพร   เรณ ู
2. นางสาวสุธาสินี  ธิปประโคน 
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ 
  

1. นางมลิวัลย  เลาหสตู 
2. นางสาวเสาวลักษณ  หลาสิงห 
  

การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ม.
1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกัญจนณัฏฐ   จารึก
ธรรม 
2. เด็กหญิงกิตติกานต   กฤษฎา
การภิญโญ 
3. เด็กหญิงณรรฏฐกมล   แกวคํา
สอน  

1. นางศิลารัตน  สุริยวงศ 
2. นายธัชกร  สุริยวงศ 
  

การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวณิชนันท  รัตพันธ 
2. นางสาววชิราภรณ   แพเพ่ิม
สิน  
3. นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ  

1. นายอัทธ  คําอุดม 
2. นางวรรณกร  คําอุดม 
  

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายขุนแผน  ทรงทัน 
2. นางสาวพัฑรา  มาสุข  

1. นายสืบพงษ  ยุพา 
2. นางนิภาพร  ยุพา  

การแขงขันอากาศยานบังคับดวย
วิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายจิตรภาณุ   สําล ี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ 
3. นายภูมิพิพัฒน  ยงเพชร  

1. วาท่ีรอยโทเฉลิมศักดิ์   สําล ี
2. นางสาวรัตนาภรณ   กําลังด ี
  

การประกวดเพลงคณุธรรม  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข 
2. เด็กหญิงจงกล  วงศใหญ 
3. เด็กหญิงชลิตา  ดวงทอง 
4. เด็กหญิงนภสัสร  แกวจันทร 
5. เด็กหญิงหทัยชนก แกวคําสอน  

1. นางสาวอัณศา  เขียวด ี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร 
  

การประกวดเพลงคณุธรรม  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายจิราย ุ บึงไกร 
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค 
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ ์
4. นายวิทยา  คงสิม 
5. นายอมรเทพ  ออนผิว  

1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม 
2. นางสาวไอรดา  วงวาน 
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การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย 
2. นางสาวพิยะดา  พงษวัน 
3. นายพีระพงษ  วอทอง 
4. นางสาวศิรประภา  คําแกว 
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมล ี 

1. นายเกษมสันต   เเพงมา 
2. นางสาวสุรีรตัน  ออนมิ่ง 
  

การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 ทอง 1. นายจิรนันท  มูลมิน 
2. นายธนกร  ละเลิศ 
3. นางสาวนาฏยา  ปนลา 
4. นายพิทวัส  คําเหลือ 
5. นายยุทธพิชัย  คําแพง  

1. นายพันธศักดิ์  งอนสวัน 
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง 
  

การประกวดละครคณุธรรม ม.1-ม.
6 

ทอง 1. เด็กหญิงกนกวลัย  แสนแวด 
2. นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธ์ิ 
3. นายกิตติศักดิ ์ ชาลีกุล 
4. นายจักรวรรด ิ บุสบัน 
5. เด็กหญิงจิรนันท   นันกระโทก 
6. เด็กชายชัยวัฒน  ไชยโย 
7. นายชิษณุชา  อําไพ 
8. เด็กชายณัฐดนัย  เครือบุตร 
9. เด็กชายธนภัทร  บัวงาม 
10. นายธีรภัทร  ยอมพันธ 
11. นายนันทพงค  มณีพงษ 
12. นางสาวปฐะมาวด ี ดวงแกว 
13. เด็กชายประวิทย   ผลาผล 
14. เด็กหญิงวิจิตรา  ดวงศร ี
15. นางสาวศศิกานต  ทองเหลือ 
16. เด็กชายศักริน  แซตั้ง 
17. เด็กหญิงอินทิรารัตน  ลิลนั 
18. เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีราตร ี
19. เด็กหญิงเมธาวด ี หมายเขา 
20. นายแสงสุรีย  อ่ิมอวน  

1. นายปกรณพล  พวงพันธ 
2. นางสาวนารีรัตน  ศิริพัฒน 
3. นางสาวรุงนภา  ก่ิงแสง 
4. นายวชิรวิชญ  เปลงปลั่ง 
5. นางสาวจินดารตัน  ชํานาญ
เวช 
  

การประกวดเลานิทานคุณธรรม   
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ 
  

1. นางสวภัทร  หอมหวล 
  

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา 
  

1. นางสิรินุช  สุขกาย 
  

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงฐปนีย  พิบูลย 
2. เด็กชายรัฐภมู ิ ผุดผอง 
  

1. นางสาวนภามาศ  ธานี 
2. นางสาวพิชญนรี  มงคลธน
กิตติ ์ 
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การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวกัลยรตัน  แกวงามสอง 
2. นายเขตโสภณ  สีบวงศ  

1. นางกัญจนา   ฝกแต 
2. นางสาวพวงผกา  แกวยงค  

การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ 
ม.1-ม.6 

ทอง 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบอ 
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาล ี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ  สุวรรณ
ศิลป 
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแกว 
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร 
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสมิมา 
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลีย้ง 
8. เด็กหญิงลดาวรรณ  ก่ิงแสง 
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศร ี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา  

1. นายคําภา  ดําพะธิก 
2. นางชลัญธร  ดําพะธิก 
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย 
  

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพรพิมล  เช้ือเคน 
2. เด็กหญิงอมรทิพย  กลาหาญ  

1. นางสุวภัทร  ศรีนวล 
2. นางอาภาภรณ  ถิตยรัศม ี 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายณัฐกมล   คําสุข 
2. นายบารม ี สายพันธ  

1. นางสาวสาคร  คุมมินทร 
2. นางวิภาษณีย  เกิดนอก  

การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค"     
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธ์ิขาว 
  

1. นายพชรพล  ทินบุตร 
  

การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค"     
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวณัฐพร  วงศไชยา 
  

1. นายพชรพล  ทินบุตร 
  

การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงงามฟาใส  เสาเวียง 
2. เด็กหญิงจิดาภา  เบาทุมมา  

1. นายสุขนิรันดร  ทองมาก 
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา  

การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ 
  

1. นายวิเชียร  สืบวงศ 
  

การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายพีระพัฒน  หาระไชย 
  

1. นายวิเชียร  สืบวงศ 
  

การแขงขันประตมิากรรม ม.4-ม.6 เงิน 1. นายกรวิชญ  ปตตาละตะ 
2. นายมนูญ  สมศร ี
3. นายวิศิษฎ  หอมคํา 
  

1. นายสุขนิรันดร  ทองมาก 
2. นางสาวนางสาวนาฎ
ชฎา   ทองบุบผา 
  

การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายอโนชา  การะเกษ 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม  
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
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การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวธัญชนก  เก่ียวศรีกุล 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. นายเอกบุรุษ  โภคพันธ 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายเกียรตภิูม ิ ปะนามะทัง 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก  
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวอรดา  ฝาใต 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวซออู  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายเพชรายุธ  สีนวน 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงสปุาญญ  สุขศิร ิ
  

1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย 
  

การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกัณฐิกานต  วารสุข 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันการขับรองเพลงไทย  
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ 
  

1. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
  

การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่อง
คู ม.1-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกัณฐิกานต  วารสุข 
2. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา 
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ 
4. นางสาวธัญชนก  เก่ียวศรีกุล 
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส 
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด 
7. นางสาวอรดา  ฝาใต 
8. เด็กชายอโนชา  การะเกษ 
9. นายเกียรตภิูม ิ ปะนามะทัง 
10. นายเชิดธวัช  บุญสรอย 
11. นายเพชรายุธ  สีนวน 
12. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ  

1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย 
2. นางพิมพิลา  หมื่นศร 
3. นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 
4. นางบุศยรินทร  ดาทอง 
  

การประกวดวงดนตรสีตริง  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน  ประสาร 
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสต ิ
3. เด็กชายบุญสม  ทุมโมง 
4. เด็กชายสรวิศ  อารีพงศ 
5. เด็กชายเจตนรังสรรค  สําราญ  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
2. นายวิเชียร  สืบวงศ 
3. นายสมเกียรต ิ ประสมศร ี
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การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นายพงศภัค  ลําเจียก 
2. นายวรเมฐ  ศรีสังขาล 
3. นายสิริชัย  ฑีฆะ 
4. นายสุริยา  ยศธะเสน 
5. นายเทพชัย  จตุรพรพิพัฒน  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
2. นายสมเกียรต ิ ประสมศร ี
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย 
  

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายณัฐิวุต ิ ก่ิงเกษ 
  

1. นายสืบพงษ  ยุพา 
  

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

เงิน 1. เด็กหญิงสริิยากร  นบนอบ 
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
  

การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายจิระชัย  พึมขุนทด 
  

1. นางนางกชพร   สมสะอาด  
  

การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ 
  

1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร 
  

การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายสรวิศ   อารีพงศ 
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
  

การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-
ม.3 

ทอง 1. เด็กชายคณากร   ขุขันธเขต 
2. เด็กชายชยุตม   ศรลีา  
3. เด็กชายธนบัตร   วันศรี  
4. เด็กชายนพเกา    อุตสัง 
5. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ    ขัน
ทอง  
6. เด็กชายบุญญวัตต  อํ่า
ประเสริฐ 
7. เด็กหญิงปาริฉัตต  วรรณทวี 
8. เด็กชายพชร   หิรัญเรือง 
9. เด็กชายวศิน   แกวเขียวงาม  
10. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีรักษา  
11. เด็กชายอภริักษ    ทองพูล 
12. เด็กชายเทพชัย  พรมน่ิม  

1. นายวัชรินทร  หอมคํา 
2. นายพันกร  มนทอง 
3. นางสาวพุทธรักษา   ถิระ
โคตร  
4. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักด ี
  

การประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคสัย 
2. เด็กหญิงกรกนก  บุญเล็ก 
3. เด็กชายกรวิชญ  คงบํารุง 
4. เด็กหญิงกฤติมา  ลามสมบัต ิ
5. เด็กชายกฤษฏิ ์ ช่ืนสงวน 
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข 
7. เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจรญิ 
8. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท 
9. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ 

1. นางบุศยรินทร  ดาทอง 
2. นางกุนทินี  อรจันทร 
3. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา 
4. นางสาวนภาพิมพ  ทองปญญา 
5. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
6. นายวัชรินทร  หอมคํา 
7. นางภัสราภรณ  พินิจ 
8. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ ์
  



         สารสนเทศ 2561 หนา  88 
 

10. เด็กหญิงณัฐฐาศริ ิ อินทะพันธ 
11. เด็กชายธนภัทร  กลาวาจา 
12. เด็กชายธนภาค  ขัติยะ 
13. เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร 
14. เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้ง
พิทักษไกร 
15. เด็กชายพรชัย  ขุขันธเขต 
16. เด็กหญิงพิยดา  ปจเวก 
17. เด็กหญิงรจนา   มูลตระกูล 
18. เด็กหญิงวชิราภรณ  พันธหอ 
19. เด็กชายวรกานต  ปุยวงค 
20. เด็กหญิงวรรณษา  จันทรขันต ี
21. เดก็หญิงวราภรณ  วงศามาลย 
22. เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก 
23. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดํา 
24. เด็กชายสิรวิชญ  ธรรมสตัย 
25. เด็กหญิงสิรินทิพย  จันทวัน 
26. เด็กหญิงสิรยิากร  อินโสม 
27. เด็กหญิงสิรยิากร  นนยะโส 
28. เด็กหญิงสิรยิากร  นนยะโส 
29. เด็กหญิงสุชานาฎ  วงคงาม 
30. เด็กหญิงอภชิยา  สองศร ี
31. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกําแหง 
32. เด็กหญิงอภริด ี ยงเจริญ 
33. เด็กหญิงอมรรตัน  กําลังด ี
34. เด็กชายเจษฏาภรณ  บอก
ประโคน 
35. เด็กชายเศวตฉัตร  ขันทอง 
36. เด็กหญิงแพรวผกา  สองศรี 
37. เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน  

การประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกฤษณา  อุนแกว 
2. นางสาวกาญจนา  โสภากุล 
3. นายกิตติภพ  ศิลาไลย 
4. นางสาวจุฑารัตน  เกษมสุข 
5. นางสาวชฎาวรรณ  คําเหลือ 
6. นางสาวชนนิกานต  เกษหงษ 
7. นายชัยธวัช  พรหมแกว 
8. นางสาวชอผกา  สายเสน 
9. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล 
10. นายณพนัสชัย  อุนทรัพย 

1. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน 
2. นางบุศยรินทร  ดาทอง 
3. นางสาวนภาพิมพ  ทองปญญา 
4. นางกุนทินี  อรจันทร 
5. นายวัชรินทร  หอมคํา 
6. นายณัฐพล  ธรรมสตัย 
7. นางสาวฐาปนี  ฤกษด ี
8. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ ์
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11. นางสาวดวงยิหวา  จําปารัตน 
12. นายทวีทรัพย  บุญประภาร 
13. นายธชย  รัตนา 
14. นายธีรภัทร  บุดดภีักตย 
15. นายปรเมษฐ  ศรีทะวงศ 
16. นางสาวปวีณรัตน  สะอาด 
17. นางสาวปยวรรณ  จันทรจิตร 
18. นางสาวพรพิมล  สวาสวงศ 
19. นายพัชรพล  ทองออน 
20. นางสาวพิละยา  นุศลศาลา 
21. นางสาวฟาใส  มีแสง 
22. นางสาวยูถิกา  ชูเชิด 
23. นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ 
24. นางสาววริศรา  คําแสนราช 
25. นายวิโรจน  สังขเพ็ง 
26. นายสกฤษฎิ ์ ไชยรักษ 
27. นางสาวสุทธิณ ี สิทธิพันธ 
28. นายสรุวุฒิ  บัวงาม 
29. นายสรุิยา  ยศธะแสน 
30. นายสุวรรณกร  สัญไชย 
31. นายอนิรุทธ์ิ  ยอมพันธ 
32. นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง 
33. นายอัครเดช  เทียนภูงา 
34. นายอัษฎา  เนียมพันธ 
35. นางสาวอินทรสุมินตร  บังศร ี
36. นางสาวอุนไอรัก  อินทรช่ืน 
37. นายเขตนิต ิ คําลมีัด 
38. นายเทพสุวรรณ  พันธมะล ี
39. นางสาวเสาวคนธ  เสาเวียง 
40. นายเอกปวีร  เมาหวล  

การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายฐิติกร  ยาวิไชย 
2. เด็กชายณัฐกิตติ ์ อินทะพันธ 
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถอสูงเนิน 
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรด ี
5. เด็กชายพรสวรรค  พรอินทร 
6. เด็กหญิงรัตติยา  เอ้ืองไชยสงค 
7. เด็กชายศตวรรษ  กุจะพันธ 
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร 
9. เด็กหญิงอรนันท  ครองใจ 
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชวงไธสง 

1. นางราตร ี ชาติดร 
2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐ
สิทธ์ิ 
3. นางสาวจันทรเพ็ญ  ชาภักดี 
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การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวจินดามณ ี โกศล 
2. นางสาวดวงแข  สังโขบล 
3. นายปฏิภาณ  ชํานิกุล 
4. นางสาวปณิชา  เครือทอง 
5. นางสาวปวีณา  จันทะวงษ 
6. นางสาวศิริลักษ  แกวมูล 
7. นายสรวิศ  สามารถ 
8. นายสิทธิโชค  จรดล 
9. นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย 
10. นายเจษฎา   บุตรสีนนท  

1. นางราตรี   ชาติดร 
2. นายวชิรวิชญ  เปลงปลั่ง 
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ 
  

การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงณัชรินทร  บริสุทธ์ิ 
2. เด็กหญิงดวงนภา  พิมพพัฒน 
3. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร 
4. เด็กหญิงธิดารัตน   พิทักษ 
5. เด็กหญิงนิศมา  หินลาด 
6. เด็กหญิงพรพิชญา   ชาล ี
7. เด็กหญิงภณัฑิรา  ถิระโคตร 
8. เด็กหญิงรุงอรณุรตัน  เช้ือวงศ 
9. เด็กหญิงศศิธร  วงษอนันต 
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค 
11. เด็กหญิงอรจิรา  จันทศิรา 
12. เด็กหญิงแสนเสนห  สินศิร ิ 

1. นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร ิ
3. นายจิรวัฒน  สัตพันธ 
4. นายธีระโชต ิ พลชัย 
5. นางรัชกร  ชะนะนิล 
  

การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวจันทิรามาศ  พรศิร ิ
2. นางสาวจีรนันท  บุญโสภณ 
3. นางสาวณัฐริกา  วอทอง 
4. นางสาวธนพร  ธนะนู 
5. นางสาวนวพร  แกวนพรัตน 
6. นางสาวปรียานุช  สุพรรณ 
7. นางสาวพัชรินทร  บุญเติม 
8. นางสาวพิชชาพร  พรอุไร 
9. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค 
10. นางสาววรินดา  หาวรรณ 
11. นางสาวศิรริัตน  สายโอ 
12. นางสาวศิโรรตัน  สุนทร
ประยรู 
13. นางสาวสุกานดา  เศกรัมย 
14. นางสาวสุทัตตา  แกวเปย 
15. นางสาวอัจฉรโสภา  แกวเหลา
ยูง 
16. นางสาวโสภติชา  จําปาทิพย  

1. นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร ิ
3. นายธีระโชต ิ พลชัย 
4. นายจิรวัฒน  สัตพันธ 
5. นายวิทยา  คําพันธ 
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การแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทองแดง 1. นายคชภัณฑ  ปรึกษาด ี
2. นายนัฐวุฒ   ผองพุทธ 
3. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง 
4. นายเมธวัจน   สะอ้ินทองกุล 
5. นายไกรสิทธ์ิ  นามวิชัย  

1. นายพชรพล  ทินบุตร 
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร  ิ 
  

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวอิสราล ี ปยะพันธ 
  

1. นายจิระวัฒน  ศรสีุข 
  

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

เงิน 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักด ี
  

1. นายจัตุวัฒน  สมภูงา 
  

การแขงขันเลานิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวสุภาภรณ  เทพอาษา 
  

1. นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ 
  

การแขงขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุษบรรณ 
  

1. นางสาวภารด ี พันธุไทย 
  

การแขงขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายธีรภัทร  บานฤทัย 
  

1. นางสาวพรทิพย  ตันติ
ประภาคาร  

การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงญารินดา  สิงหยาม 
2. เด็กชายณัฐพล  สมบัต ิ
3. เด็กชายทรรศนกร  ตรองจิต 
4. เด็กหญิงปยะพิชญา  สัญญา
ถนอมรัช 
5. เด็กชายเลิศอนันต  สัพพวิญู
ชน  

1. นางจารุวรรณ  นอยพลาย 
2. นางจันทิมา  โกมลศร ี
  

การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายคฑาวุธ  นามสุข 
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธสวาง 
3. นายณัฐพล  คําสุข 
4. นายพุฒพงศ  อวนคําภา 
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน  

1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช 
2. นางพรรณาภา  นิลมัย 
  

การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงนิธินันท  แกวสงา 
2. เด็กหญิงเพ็ญสิร ิ ศรีสวัสดิ ์ 

1. นายพิชญาพงศ  พันธจันทร 
2. นางสาวสุภาวด ี สิงหคูณ  

การแขงขันละครสั้นภาษาญี่ปุน ม.
4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโวน 
2. นางสาวจิราดา  ถวิลบุญ 
3. นางสาวชนนิกานต  ศรีสุข 
4. นางสาววรางคนา  ละมลู 
5. นางสาวอมราวด ี จูแจม  

1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย 
2. วาท่ีรอยตรีหญิงนัยนา  บุญ
กัณฑ 
  

การแขงขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวจิตรา  จําปารัตน 
  

1. นางสาวศศิธร  ประดิษฐนอก 
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การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   วอนอก 
2. เด็กหญิงภัทรนันท   นอยพลาย 

1. นางสาวยุภาธิรตัน  พันธราช 
2. นางสาวนันทนภัส  คุชิตา 

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด) ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายกิตติพงศ  วงศจันทร 
  

1. นางสุภาพร  งาสุย 
  

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซตั้น 
2. เด็กหญิงณฎัฐณิชา  บุญชวย 
3. เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ  

1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน 
2. นางสาวอรวัณย  สืบสิมมา 
  

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.
6 

เงิน 1. นายชุษณะ   แกวมูล 
2. นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ 
3. นางสาวปานชนก  พรมชา  

1. นางอรนุช   นามเขียว 
2. นางสาวปาจรีย  นามวงศ 
  

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสรมิ
การอาน ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงณภัสนันท  อรัญศิริ
ทิวากร 
2. เด็กหญิงศุภกานต  ณ อุบล 
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิพันธ  

1. นางสาวกัลยกมล  โรจนนัค
รวงศ 
2. นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก 
  

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสรมิ
การอาน ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวจุฑามณ ี บุญสถิตย 
2. นางสาวพัชรินทร  โมระอรรถ 
3. นางสาวเมทญา  ประเสริฐศร ี 

1. นางสาวกัลยกมล   โรจนนัค
รวงศ 
2. นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก  

การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสัน้ 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงสริิยากร  แสงสอง 
2. เด็กหญิงเกตนสิร ี มณีวงศ  

1. นางมณีกานต  บุญเสรมิ 
2. นายอดิศร  แกวเขียว  

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายธนธัช   ตนทรัพย 
2. นายธัญเทพ  เดือนใส 
  

1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม 
2. นางสาธิดา  ดวงศร ี
  

การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

ทอง 1. นางสาวฐิติกานต  เชาวศรีกุล 
2. นางสาวศศิกานต  บุญโต  

1. นางจารุวรรณ  แสงสอง 
2. วาท่ีรอยตรีเหรียญ  ดาทอง  

การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายคุณาธิป  พละศร ี
2. นายเกียรติชนก  พิมพไชย  

1. วาท่ีรอยตรีเหรียญ  ดาทอง 
2. นางจารุวรรณ  แสงสอง  

การแขงขันการสราง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกฤษธนา  กัณหารินทร 
2. นายภาคภูม ิ สุขชาต ิ 

1. นายชาญณรงค  แผนพุทธา 
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม  

การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิง พัชราภรณ   พาสวาง 
2. เด็กหญิงกานตชนก    เขมร
ทอง  

1. นางคํารวม  ทรัพยศิร ิ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ 
  

การแขงขันการสราง Web 
Applications ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายฤทธิไกร  พวงเพ็ชร  
2. นางสาวเบญญทิพย  เบิกบาน  

1. นายบรรหยดั  สุริพล 
2. นางสาวณภาย  ทนงค  

การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นายกฤษฎา  ดวงมณ ี
2. นายตรีภัทร  กลาวาจา  

1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม 
2. นายชาญณรงค  แผนพุทธา  



         สารสนเทศ 2561 หนา  93 
 

การแขงขันหุนยนตระดับสูง ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท  สรรพศร ี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ  อินทมาศ 
3. เด็กหญิงศิรลิักษ  วงคเสน  

1. นายบรรหยดั  สุริพล 
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม 
  

การแขงขันหุนยนตระดับสูง ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นายณัฐพล  อินทมาศ 
2. นายภิรมยพร  สุริพล 
3. นางสาวลัคคนา  บุญเพ็ง 

1. นายบรรหยดั  สุริพล 
2. นางมลิวัลย  เลาหะสูต 
  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กชายคุนานนต  มะลิรส 
2. เด็กชายนครินทร  คูณผล 
3. เด็กหญิงพิมพพร  ศิริผลา  

1. นางสาวปทมาวรรณ  วันทวี 
2. นางสาวอัมพรรัตน  กุคําทอน  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นายชัชรินทร   รักเกียรติ ์
2. นายทรัพยทวี  ไชวิจิต 
3. นายทวีศักดิ์  อารีรมย  

1. นางสาวอัมพรรัตน  กุคําทอน 
2. นางวิลาวัลย  เพ็งชัย 

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายดํารงศักดิ ์ สาสังข 
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแยม 
3. เด็กหญิงศศินภา  เพ็งกระจาง 

1. นางณญาตา  โสพัฒน 
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง 
  

การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.
6 

เงิน 1. นางสาวศศิธร  จันณรงค 
2. นางสาวศิรินภา  คําเหลือ 
3. นางสาวสุนันทา  กาลพัฒน  

1. นางณญาตา  โสพัฒน 
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ ์
  

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงผองพิลา  ศิลาคํา 
2. เด็กหญิงศรินยา  ศรแกว 
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธ์ิอุดม  

1. นางวิลาวัลย  เพ็งชัย 
2. นางสาวอัมพรรัตน  กุคําทอน  

การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ 
2. นางสาวปณิศา  ยอดสิงห 
3. นางสาวอธิตญา  โพธ์ิอุดม  

1. นางวิลาวัลย  เพ็งชัย 
2. นางสาวอัมพรรตัน  กุคําทอน  

การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธเขต 
  

1. นายทองพูล  ทุมโยมา 
  

การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว 
  

1. นายอนุชา  บุญเย็น 
  

การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายธัชพล  วงคงามเถาว 
  

1. นายทองพูล  ทุมโยมา 
  

การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายชาญชัย  สนทยา 
  

1. นายอนุชา  บุญเย็น 
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คณะกรรมการท่ีปรึกษาจัดทําสารสนเทศ 

1. นายอุดม  ดําริห      ผูอํานวยการโรงเรียน 

2. นายเอกธนัช  เหลาสิงห       รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

3. นายประมวล  สืบวงศ     รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ 

4. นางมะลิ  หลักคํา               รองผูอํานวยการฝายบริหารงานท่ัวไป 

5. นายอาคม  วงศบา              รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคล 

  และฝายบริหารกิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายชาญณรงค  แผนพุทธา          ประธานกรรมการ 

2. นายธัชกร  สุริยวงศ    รองประธานกรรมการ 

3. นายพันธศักดิ์  งอนสวัน    กรรมการ 

4. นางสาวดารารัตน บัวทุม    กรรมการ 

5. นางจารุวรรณ  แสงสอง      กรรมการ 

6. นายนันทิชชา  แสนสําอาง   กรรมการ 

7. นางสาวเสาวลักษณ หลาสิงห   กรรมการ 

8. นายพิชญาพงศ  พันธจันทร   กรรมการ 

9. นางสาวณภาย  ทนงค    กรรมการ 

10. นางสาวลัดดาวัลย  นวลแยม   กรรมการ 

11. นางพิสมัย  บุดดี     กรรมการ 

12. นางอรนุช  นามเขียว    กรรมการ 

13. นายพชรพล  ทินบุตร    กรรมการ 

14. สิบเอกสมศักดิ์  โกศล    กรรมการ 

15. นายบรรหยัด  สุริพล    กรรมการ 

16. นางมณีกานต  บุญเสริม    กรรมการและเลขานุการ 
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