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คำนำ 
 
 การกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง  
เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 ในการนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  โดยงานบริหารทั่วไป (ข้อมูลสารสนเทศ)  ได้ทำ
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม ประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 
 ในโอกาสนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้
ข้อมูลในส่วนที ่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ  ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดทำเป็นเอกสารข้อมูล
สารสนเทศจนเสร็จสมบูรณ์  ดังที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 
 

      งานสารสนเทศ   
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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สภาพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

1.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีภารกิจที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
1.1.1 บริการจัดการศึกษา 2 ระดับ  คือ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1.1.2  พื้นที่เขตบริการทางการศึกษา   คือ 

- ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 
1.2 อาณาเขต 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  จด  อำเภอลำทับ จงัหวัดกระบี่ และอำเภอบางขัน  

จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้   จด  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก  จด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก  จด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 
1.3 สภาพภูมิประเทศ 

 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เชิงเขา  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  
ได้รับมอบพื้นท่ีจากกรมป่าไม้เพ่ือดำเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร  มีสายน้ำไหลผ่าน คือ คลองชี
ต้นกำเนิดจากน้ำตกร้อยชั้นพันวังไหลไปบรรจบกับแม่น้ำตรังที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะบ้า   
 
 
 
1.4 สภาพภูมิอากาศ 
 

1.4.1   ฤดูกาล  แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น 2 ฤดู  คือ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
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 1.4.2   ลักษณะอากาศทั่วไป  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด  คือ 

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 
1.5 ทรัพยากรที่สำคัญ 

 
ทรัพยากรที่สำคัญของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามประเภท 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

 1.5.1  ยางพารา  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  ปลูกท่ัวไปทุก
หมู่บ้าน 
 
 1.5.2  ปาล์มน้ำมัน  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนรองจากยางพารา  
ประชาชนนิยมปลูกเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
 
1.6 อาชีพที่สำคัญ 

 
1.6.1  กสิกรรม   พืชที่ปลูกที่สำคัญ  ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ผักและผลไม้ต่าง ๆ 
 
1.6.2  ค้าขาย   ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายของชำ  ผักและผลไม้ตามฤดูกาล 

 
1.7 สภาพของศาสนา  จริยธรรมและวัฒนธรรมของชุมชน 

 
1.7.1 ความเชื่อ  ความศรัทธา  ค่านิยมในสถาบันทางศาสนา 

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซนต์  และมีวัดราษฎร์รังสรรค์ซึ่งเป็นวัด
เก่าแก่คู่กับตำบลวังมะปรางเหนือ  แต่ก่อนที่ตั้งของโรงเรียน  ประชาชนมีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก 

 
 

1.7.2 ความเชื่อ  ศรัทธา  ค่านิยมในจริยธรรม ขนบธรรมเนียม 
คนตรังส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี  ตรงไปตรงมา  พูดจาเปิดเผย  เรียกได้ว่า

ฟังชัด  เป็นเอกลักษณ์ 
 

1.7.3   ด้านศิลปวัฒนธรรม   
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มีศิลปที่เป็นเอกลักษณ์ คือ มโนราห์หรือโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของ
ภาคใต้  เป็นการแสดงที่มีท่ารำอ่อนช้อย สวยงาม  บทร้องเป็นกลอนสด  ผู้ขับร้องต้องใช้ปฎิภาณไหว
พริบสรรหาคำมาสัมผัสกันให้ได้อย่างฉับไว ประกอบความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรีประกอบด้วยกลอง ทับคู่ ฉิ่ง โหม่ง ปี่ชวาและกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้า
ร่วมด้วย 

 
1.7.4 ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

- ประเพณีแต่งงาน  จะจัดงานใหญ่  พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและ
ร่วมรับประทานอาหาร  จัดขบวนแห่งของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดย
เจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย  สำหรับแขกที่รับเชิญไปร่วม
ขบวนแห่หรือรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ  การแต่งกายของแขกไม่ค่อย
พิถีพิถัน  แต่งกายตามสบาย  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด  ให้เจ้าภาพมีเวลา
จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ต่อไป 

- ประเพณีงานศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม  จะไม่ออกบัตรเชิญ  แต่
จะพิมพ์แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย  สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ  วนัจัดงาน  วัน
ฌาปนกิจศพและรายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคน  ไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร  ร้านค้า  
และส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่น  บางรายตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวก
ของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย  ในงานจะมีญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง  
แขกท่ีไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ  วันที่  เวลา  สถานที่เผาและฝังศพไว้  ในวัน
เคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง  เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจำนวนมาก  และจัด
ขบวนรถยนต์ยาวเหยียด  มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน  เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงิน
อยู่ข้างในเป็นสินน้ำใจจากเจ้าภาพ 

- การทำเคราะห์บ้าน มักจะทำกันตอนหัวค่ำเกือบทุกเดือนตลอดปีที่เชื่อกันว่า
เป็นวันที่ประกอบงานมงคลได้ การทำเคราะห์บ้านนั้นเชื ่อกันว่าจะเกิดสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน 
ปราศจากจัญไรต่างๆ มารบกวนอีกทั้งยังจะบังเกิดโชคลาภแก่เจ้าบ้านอีกด้วย ตามปกติแล้วการทำ
เคราะห์บ้านนั้นมักจะทำเมื่อได้มีเหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้นในบ้าน เช่น รุ้งกินน้ำ ฟ้าผ่าต้นไม้ แมวที่
ออกลูกแล้วกินลูกเอง งูใหญ่เข้าบ้าน กาจับหลังคา เหี้ยเข้าบ้าน หมาขึ้นหอนบนบ้าน ไก่ร้องเหมือน
ออกไข่ตอนหัวค่ำ เป็นต้น หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องทำเคราะห์เรือนก็คือ เกิดการมีปากเสียงของคน
ในบ้านบ่อย ๆ ด้วยสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ และคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยไม่สบายกัน  
บ่อย ๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของบ้านจะต้องไปหาหมอมาทำพิธี ปกติแล้วมักใช้พราหมณ์หรือ
หมอที่เรียนมาทางด้านนี้ 

- ประเพณีวันสารท  เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ผู้คนจะพากันไปวัดโดยจะ
เตรียมขนมพอง ลา ขนมบ้า เมซัม พร้อมข้าวปลาอาหารไปรับเปรตที่วัด เพราะเชื่อว่าบรรพบุรุษ ที่
ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังมีบาปเป็นเปรตอยู่  จะถูกปล่อยให้มาเมืองมนุษย์ 15 วัน จากวัน แรม 1 ค่ำ เดือน 
10 ซึ่งเรียกว่า "วันสารทเล็ก" หรือ "วันรับเปรต" จนถึงวัน 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเรียกว่า "วันสารทใหญ่"
หรือ "วันส่งเปรต"  
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- ประเพณีชักพระ วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกัน 
จัดให้มีการชักพระ โดยสมมติได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ ประทับบุษบกแห่เป็น
ขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ วัดใดจะชักพระบกหรือชักพระน้ำ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น 

- ประเพณีอาบน้ำคนแก่  ช่วงเวลา ระหว่างวันที ่ 13 - 15 เดือนเมษายน   
(เดือน 5) ของทุกปี ซึ่งจะเลือกทำวันไหนก็ได้ จะเป็นตอนเช้า หรือตอนบ่ายเป็นไปตามการนัดหมาย
ของแต่ละครอบครัว แต่ละบ้านโดยนัดหมายสถานที่และวันเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี  ซึ่งอาจ
เป็นที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ตามความเหมาะสม ประเพณีอาบน้ำคนแก่เป็นวิธีการแสดงออกซึ่งความ
เคารพนับถือ แก่บิดามารดา และญาติคนแก่ (ผู้อาวุโส) ของตระกูล รวมทั้งผู้มีพระคุณและบุคคลที่ตน
เคารพนับถือ 
 
1.8 การสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

 
1.8.1 การไฟฟ้า  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
1.8.2. โทรศัพท์  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีโทรศัพท์ไว้สำหรับการติดต่อกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ และใช้เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน จำนวน 2 หมายเลข คือ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  

  
1.8.3 การประปา  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ใช้แหล่งน้ำจากประปาส่วนภูมิภาค 
 

1.9 การคมนาคม 
 

  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  อยู่ห่างจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประมาณ 58 กิโลเมตร  มาตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (ตรัง-
กระบี่) 
 
 
 
 
 
 
1.10  สถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1.10.1 สถานที่ท่องเที่ยว 
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• น้ำตกร้อยชั้นพันวัง  หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น
น้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำทั้งเล็กใหญ่จำนวนมากและมี
ความร่มรื่นเพราะพ้ืนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

• น้ำตกโตนชี  หมู่ที่ 9  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกขนาด
เล็ก  เป็นที่รวมของสายน้ำสายสำคัญ  ต้นกำเนิดคลองชีอันเป็นลำน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนใน
อำเภอวังวิเศษ  ระบบนิเวศน์ถูกทำลายหมดไป  สภาพโดยทั่วไปตื้นเขินเนื่องจากดินพังทลายลงมาถม  
แต่ยังมีสภาพที่พอดูได้  เหมาะสำหรับการไปชม  ศึกษาผลกระทบในการทำลายสิ่งแวดล้อม 

• สวนป่าอ่าวตง   หมู่ที่ 7  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สวนป่าอ่าว
ตงเป็นแปลงปลูกยางพาราและไม้เศรษฐกิจ  ตลอดทั้งการจัดการระบบนิเวศน์ที่ถูกทำลายและการ
ป้องกันมิให้ระบบนิเวศน์ถูกทำลาย  เป็นที่ทำมาหากินของผู้ปกครองนักเรียนหลายครัวเรือน  เพราะมี
ยางพาราเป็นหมื่นไร่  มีสนามฟุตบอลที่กว้างขวาพอสมควร 

• วังผาเมฆ   หมู่ที่ 7  ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง “วังผาเมฆ” 
สถานที่ท่องเที่ยวป่าไม้เชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 45 กิโลเมตรที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อน ที่สำคัญคือ บนยอดเขามีทะเลหมอกปกคลุม
ไปทั่วเวลาเช้าตรู่ รอบทิศมองเห็นทะเล และเกาะต่างๆ ของฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งมองเห็นทิวทัศน์
ตึกต่างๆ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วยอดเขาและสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เกือบทั่วทั้งจังหวัดตรังแล้ว ยังเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน บางพ้ืนที่เป็นที่ราบมี
ป่าไม้นานาชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง และสมุนไพร อีกท้ังยังเป็นป่าต้นน้ำ เพราะเป็นต้นกำเนิด
คลองบางพระ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีกล้วยไม้ที่พิเศษสุด คือเป็นที่อยู่อาศัยของปูเปี้ยว 
ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในจังหวัดตรัง  

 
1.10.2 แหล่งเรียนรู้ 

 
• วัดราษฎร์รังสรรค์  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

แหล่งเรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา 
• วัดเจริญร่มเมือง  ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ในวัน

สำคัญทางศาสนา 
• เขาปลวกล้อน  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 
• ห้องสมุดประชาชน (ศูนย์ กศน.)  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง 
• เครือข่ายชุมชนฟื้นฟู  ลุ่มน้ำคลองชี  ตำบลวังมะปรางเหนือ      อำเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง  เป็นเครือข่ายฟื้นฟูสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในชุมชน 
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• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง  เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเพาะชำพันธุ์ไม้และความรู้ด้านการเกษตร 

• การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  หมู่ที ่ 7  ตำบลวังมะปรางเหนือ     อำเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง 

• เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 
• กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอมเตยหอม  265  หมู่ที่ 7  ไสใหญ่  ตำบลอ่าวตง อำเภอ

วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเตยหอม ตะไคร้หอม สมุนไพรไล่ยุง 
• กลุ่มสบู่เหลว/น้ำยาล้างจาน  281  หมู่ที่ 5  ตำบลวังมะปราง   อำเภอวังวิเศษ  

จงัหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการทำสบู่เหลว น้ำยาล้างจาน 
• กลุ่มจักรไม้ไผ่และเฟอร์นิเจอร์  192 ห้วยใหญ่ หมู่ 12 ตำบลอ่าวตง  อำเภอวัง

วิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการทำศาลาไม้ไผ่ จักรสารไม้ไผ่ 
 

1.10.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

• นางนวน แกล้วกล้า นางช่อทิพย์  ส่งแสง และนางบุญริน  ทองส่งศรี  
(กลุ่มจักสานเชือกกล้วย)   หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายจิต  บุญเลื่อง (สมุนไพรและการขยายพันธุ์พืช)หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปราง
เหนือ     อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายเท่ง  นุ่นชูผล (การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่) หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นางจุรี ชูมณี  (การรำมโนราห์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ    
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายย่อง สุขเสน (ดนตรีไทย ปี่) หมู่ที่ 8 ตำบลวังมะปรางเหนือ   
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายสมโชค   สงชู  (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 6  ตำบลวังมะปรางเหนือ   
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายประเทือง หมื ่นอักษร  (ปุ ๋ยชีวภาพ)  หมู่ที ่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 
• นายสวัสดิ์ ทองคำ  (ด้านการเกษตร)  หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะปรางเหนือ     อำเภอ

วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
• นางหมุน (นวดแผนโบราณ) หมู่ที ่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง 
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• น.ส.จันทิรา  จันทร์เพชร (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 5  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

• นายสมศักดิ์  (ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว)  หมู่ที่ 9  ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายทรงธรรม  บัวทอง  (งานไม้ไผ่)  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

• นางอุไรรัตน์   เพ่งพิศ  (เกษตรอินทรย์ 1 ไร่ 1 แผน) 
• นายวิรัตน์  กาญจนพรหม (เกษตรอินทรีย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
 

สภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์
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2.1  ความเป็นมาของสถานศึกษา 
 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ  
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220 โทรศัพท์ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  
website  http://www.ratsadanu.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 60 ตาราง
วา ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ตง 122 (24704) ประกาศจัดตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2529 และเปิดทำการ
เรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย/หญิง  รวม  90  คน  
จำนวน 2 ห ้องเร ียน  โดยม ี  นายสมพงศ์   พ ิทยาภา เป ็นผ ู ้บร ิหารคนแรก  ป ัจจ ุบ ันมี                    
นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแนวทางที่กล่าวถึง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์(VISION)  พันธกิจ (MISSION)  เป้าประสงค์ 
(Goal)  และกลยุทธ์  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
  ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
  พันธกิจ (MISSION)     
 1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 3. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 7. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา 
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 8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

  
 ปรัชญาและคำขวัญโรงเรียน 

ปรัชญา   นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
คำขวัญ  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำชุมชน 
 
อักษรย่อโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  

ร.อ. 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 สุขภาพดี  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 กีฬาดี  โครงงานคุณธรรมเด่น 
 
สีประจำโรงเรียน 

  ฟ้า ม่วง  ขาว  
ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อม

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ตราประจำโรงเรียน  
   พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักด ี 
 
  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
  ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล) 
 
 
 
2.2 ที่ตั้งสถานศึกษา 

 
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4  ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220   

โทรศัพท์ 075 - 296030 โทรสาร 075 - 296040 
 Website  http:// www.ratsadanu.ac.th 
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 E – mail address ratsadanu@hotmail.co.th 
 
2.3 แผนที่โรงเรียน 

 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตาม
แผนที่ข้างล่างนี้ 
 

ภาพที ่1  แสดงแผนที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
ภาพที ่2  แสดงแผนผังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 

ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ ตลาดสด ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

สะพาน 

ไปตำบลอ่าวตง 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) 

ไปตำบลวังมะปราง 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่ - ตรัง) 
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2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   ตั้งอยู่ที่ราชพัสดุหมายเลข ตง 122 (24704)   มีเนื้อที ่ 
55 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 
 

โรงฝึกงาน 

โรงอาหาร 

อาคารเรยีน 1 

อาคารกึ่งช่ัวคราว 

อาคารเรยีน 2 

อาคารเรยีน 3 

อาคารเรยีน 4 

หอประชุม 

อาคารเกษตร ส้วม 

ส้วม 

ป้ายช่ือโรงเรียน 

สระน้ำ   

สระน้ำ   

สระน้ำ   

บ้านพักคร ู

บ้านพักนักการ 

บ้านพักคร ู
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 ตารางท่ี 1  อาคารสถานที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
  

รายการ ประเภท จำนวน 
1. อาคารเรียน 108 ล 3 
2. อาคารเรียน 216ล ปรับปรุง 46 1 
3. โรงฝึกงาน 102 / 27 1  ( 2 หน่วย ) 
4. อาคารเรียนชั่วคราว - 1 
5. หอประชุม – โรงอาหาร 100 / 27  1 
6. บ้านพักครู 207 5 
7. บ้านพักครูโสด 206 2 
8. บ้านพักนักการภารโรง - 2 
9. สนามบาสเก็ตบอล - 1 
10.ห้องน้ำหญิง 4 ที่นั่ง - 1 
11.ห้องน้ำหญิง 6 ที่นั่ง - 1 
12.ห้องน้ำชาย 6 ที่นั่ง - 1 
 

2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
 

นางสาวขนิษฐา   อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 ตารางท่ี 2  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์  
                        ปีการศึกษา 2563 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวขนิษฐา อำนักมณ ี ผู้อำนวยการ 110462 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

2. นางเพ็ญศร ี สังข์สุข คร ู 1895 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

3. นางสุภา ตี้ฮ้อ คร ู 117332 ชำนาญการ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
4. นางกรรฐิรัชฎ ์ กิ้มจ้อง คร ู 117333 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

5. น.ส.สภุาวด ี ฉิมา คร ู 111838 - ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
6. นายอุดมชัย ไพศร ี คร ู 525(ส) ชำนาญการ พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
7. นายจตุพร มณีพันธ ์ คร ู 113160 ชำนาญการ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
8. นางสาวโซเฟีย อีซอ คร ู 105488 ชำนาญการ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
9. นายอนันทชัย ชุมอักษร คร ู 2004 ชำนาญการ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู้) 

10. นางสิริรตัน ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30343 ชำนาญการ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
11. น.ส.สร้อย

สุวรรณ 
จันผุด คร ู 127221 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

12. นายโสภณ เพชรสุทธ์ิ คร ู 111843 - วท.บ.(ชีววิทยา) 
13. นางอัมรัตน ์ เอียดละออง คร ู 124229 ชำนาญการ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคม ี
14. น.ส.ศิริกาญจน ์ สงศรีจันทร ์ คร ู 110465 ชำนาญการ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา 

ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 
15. นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว คร ู 100844 ชำนาญการ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
16. น.ส.เกษรา จุ้งลก คร ู 1858 ชำนาญการ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
17. นายสมนึก แก้วจันทร์ คร ู 110819 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

18. นางปัทมาภรณ ์ ชำนาญเมือง คร ู 873 - กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 
19. น.ส.จณิห์นิภา นาคะเสนยี ์ ครูผู้ช่วย 111842 - วท.บ.(เคมี) 

ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
20. นางจุฑารัตน ์ ใจบุญ คร ู 475 ชำนาญการ

พิเศษ 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

21. น.ส.อลสิา หลวงคลัง คร ู 30882 ชำนาญการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

22. น.ส.อรฉัตร พรมจุล คร ู 30592 ชำนาญการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
23. นางชฤนาฏ กายสิทธ์ิ คร ู 30575 ชำนาญการ ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 
24. นางศรีญา ปวัฒพันธ ์ คร ู 117301 ชำนาญการ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

25. น.ส.เสาวลักษณ ์ โยธารักษ ์ คร ู 114809 - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
26. นางกรีลาวรรณ เบญจกลุ คร ู 127220 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

27. น.ส.ชุติมา ขวัญนิมิตร คร ู 120262 ชำนาญการ กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

28. น.ส.ทิพย์รว ี ยอดเดชา คร ู 127218 ชำนาญการ ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา  
การสอนสังคมศึกษา) 

29. นางพิทยาพร ราชเดิม คร ู 68190 - กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

30. น.ส.นวพร ศิริกุล คร ู 127219 - กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
31. น.ส.สายฝน ผดาวลัย ์ คร ู 79788 - ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
32. นายณัฐพงศ ์ ผ่องแผ้ว คร ู 110468 ชำนาญการ กศ.บ.(พลศึกษา) 
33. นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30637 ชำนาญการ วท.บ.(การฝึกและการจดัการ

กีฬา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

34. นายศิรสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ คร ู 25266 ชำนาญการ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 
35. นายอุดม นุ่นประดิษฐ ์ คร ู 19476 ชำนาญการ ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
36. นายสุรยิะ แก้วพิทักษ์ คร ู 1229 - ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
37. นางนิตยา ทองบริบูรณ ์ คร ู 110466 ชำนาญการ ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล

การจัดการศึกษา) 
38. นายทรรศน์วิทย ์ วิ้นฉ้วน คร ู 117067 - ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
39. นางสุดารตัน ์ ทวีตา คร ู 1206 - วท.บ.(พืชศาสตร์ ไม้ผล) 
40. น.ส.พิมพ์ขวัญ ก้อง

สุวรรณครี ี
คร ู 24522 - ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 
41. นางทิพวรรณ อังสกุล คร ู 30391 - ศษ.บ.(การแนะแนว) 
42. นางสาวอัจฉรา วิไลรักษ ์ พนักงาน

ราชการ 
- - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

43. น.ส.ภัทรานิษฐ์ อินดำ ครูอัตราจ้าง - - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
44. น.ส.มาริษา              อินทร์ฤทธิ ์ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
45. น.ส.นิตยา เพ็ชรขาว ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
46. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภา

ภรณ์ 
เหมือนเนียม ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(นาฎศิลปไ์ทย) 

47. น.ส.นวรัตน ์ ทองประดับ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
48. นายขจรศักดิ์ ดำเกาะ ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(พลศึกษา) 
49. Mr.Tanyi Berfrand 

Ntui 
ครูต่างชาต ิ   B.Ed.(Curriculum Studies 

and English) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

50. น.ส.ปริยาภา เจ้ยทองศร ี เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

- - บธ.บ.(การบัญชี) 

51. น.ส.อรอุมา สุขเสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - ม.6 

52. นายจรลั มัธยม ลูกจ้างประจำ 10708 - มศ.5 
53. นายภบพิรณุ นุ่นชูผล ลูกจ้างประจำ 10709 - ม.6 
54. นายศรศร ี ดีชูศร ลูกจ้างประจำ 10707 - ม.6 
55. นางสมศร ี สาธุภาค แม่บ้าน - - ม.3 
56. นางวรรณ ี โอทอง แม่บ้าน - - ม.3 
57. นายสินชัย คงรักที ่ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- - ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) 

58. นายภูริทัต แสงหิรัญ ยาม - - ม.6 
59. น.ส.สุชาดา โพธิ์ถาวร ลูกจ้างรายวัน - -  

  
 

ตารางท่ี 3  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 
               ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ - 1 - - - 1 
ครูประจำการ 12 28 - 27 13 - 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง 1 5 - 6 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - - 
ครูต่างชาติ 1 - - 1 - - 
ยาม 1 - 1 - - - 
แม่บ้าน - 2 2 - - - 
ลูกจ้างรายวัน - 1 1 - - - 

รวม 19 40 9 36 13 1 
คิดเป็นร้อยละ 32.20 67.80 15.25 61.03 22.03 1.69 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 59 คน เพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 เพศหญิง 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.80 มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 
ระดับปริญญาตรี  จำนวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.03 และระดับปริญญาโท จำนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.03 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรใน 
      โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามวุฒิการศึกษา   
      ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.8.1 นายสมปอง หมื่นสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.2 นายสมศักดิ์  มากนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.3 นายสมปอง   ทองประดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.4 ร้อยตำรวจตรีเพชร มีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.5 นายชิต   สุขเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.6 นางสาวจุไรรัตน์ เพ่งพิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   

ต่่ากว่า ป.ตรี, 9 (15%)

ป.ตรี, 36 (61%)

ป.โท, 13 (22%)

ป.เอก, 1 (2%)

ต่่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
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2.8.7 นายอำนาจ  บุญทรงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.8 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  มุกดา ผู้แทนองค์กรชุมชน   
2.8.9 นายมงคล   หนูประสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  
2.8.10 พระครูอมรสัทธาคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา  
2.8.11 พระมหานพรัตน์  ปริชาโน ผู้แทนองค์กรศาสนา  
2.8.12 นายศิลป์ชัย  ทองประดับ ผู้แทนศิษย์เก่า   
2.8.13 นายวิรัช  โพชสาลี  ผู้แทนผู้ปกครอง   
2.8.14 นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง ผู้แทนครู    
2.8.15 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 
2.9 ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
 2.9.1 ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
 

 ตารางท่ี 4  ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
 

ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวน
ที่ใช้ได้ 

จำนวน
รอซ่อม 

จำนวน
รอ

จำหน่าย 
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องถ่ายเอกสาร  2 0 0 

2 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องอัดสำเนา  2 0 0 
3 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องโทรสาร  1 0 0 

4 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ดีด  1 0 0 
5 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
ตู้นิรภัย  2 0 0 

6 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  10 0 0 
7 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 12 0 0 

8 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ (Printer)  15 3 2 
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0 

10 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 0 0 
11 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา  800 0 0 
12 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายใน

มนุษย์  
1 0 0 

13 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน  1 0 0 
14 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม  1 0 0 
15 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
21 0 0 
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ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวน
ที่ใช้ได้ 

จำนวน
รอซ่อม 

จำนวน
รอ

จำหน่าย 
16 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 6 0 0 
17 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 3 0 0 
18 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส  1 0 0  
19 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 6 0 0 
20 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี  2 0 2 
21 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี  2 0 2 
22 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม  1 0 0 
23 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
1 0 0 

24 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
ศฉฏLCD  

3 0 0 
25 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  80 20 20 
26 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ในการ

เรียนการสอน 
9 5 0 

27 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer)  12 0 3 
28 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิดจอแบน 42 0 0 
29 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(มัธยมศึกษา) 
1 0 0 

30 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง  2 0 0 
31 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 43 0 0 
32 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องกรองน้ำ  4 0 0 

33 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน เครื่องทำน้ำเย็น 4 0 0 
34 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องตัดหญ้า  3 0 0 

35 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน
ครัว 

ตู้เย็น  4 0 0 
36 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง  1 0 0 
37 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ  2 0 0 
 
 
 
 
 2.9.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

 
 ตารางท่ี 5  สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 
สภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ชำรุด 
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1  ระบบสื่อสารเครือข่าย 
1.1 Leased Line 
1.2 ADSL 

 
1 จุด 
5 จุด 

 
 

 
/ 
/ 

 

2  ระบบสาธารณูปโภค 
       2.1 ประปา / แหล่งน้ำกิน – ใช้ 
       2.2 ไฟฟ้า 

 
มี 
มี 

 
/ 
/ 

  

 
2.10 จำนวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจำแนกตามการใช้งาน 

 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้  และการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย  ดังนี้ 
 

2.10.1 จำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
 
 ตารางท่ี 6  จำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
        จำแนกตามการใช้งาน 
 

การใช้งาน 
จำนวน

คอมพิวเตอร์ 

จำนวนเครื่อง
ที่ต่อระบบ
เครือข่าย 

 
เครื่องพริ้นเตอร์ 

  
Laser Inkjet DotMatrix 

เพ่ือการบริหารจัดการ 10 10 3 4 - 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 80 77 1 4 - 

รวม 90 87 10 8 - 
 
 

   
 
 
 

บทที่ 3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
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 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมด 818 คน  ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 20 กรกฎาคม  2563) 
 
3.1  นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
        ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 98 183 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 

90 
82 172 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 69 91 160 
รวมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 15 244 271 515 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 61 73 134 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 66 98 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 63 107 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 137 202 339 
รวมทั้งสิ้น 27 381 473 854 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563  
รวมทั้งสิ้นจำนวน 854 คน เป็นเพศชาย  จำนวน 381 คน  เพศหญิง  จำนวน 473 คน จำนวนห้องเรียน  
27  ห้อง   
 
 เมื่อจำแนกนักเรียนตามชั้นเรียน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 515 คน  
เป็นเพศชาย  จำนวน 244 คน  เพศหญิง  จำนวน 271 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
ทั้งหมด 339  คน  เป็นเพศชาย  จำนวน 137  คน  และเพศหญิง 202  คน 
 
 
 
3.2  นักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทในโรงเรยีนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตารางท่ี 8  ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 
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ชั้น 

ประเภทความพิการ 
รวม

ทั้งสิ้น 
บก

พร
่อง

ทา
งก

าร
เห

็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได
ย้ิน

 

บก
พร

่อง
ทา

ง
สต

ิปญั
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

ง
ร่า

งก
าย

 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 
บก

พร
่อง

ทา
งก

าร
พูด

/
ภา

ษา
 

ออ
ทิส

ติก
 

ปัญ
หา

ทา
ง

พฤ
ติก

รร
ม/

อา
รม

ณ
 ์

พิก
าร

ซ้อ
น 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
9 
5 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
- 
- 

7 
10 
6 
- 
1 
1 

รวม
ทั้งสิ้น 

- - - - 22 - 1 - 2 25 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - - - 2.58 - 0.12 - 0.24 2.93 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93  เมื่อจำแนกตามประเภทความ
พิการ  พบว่า  มีความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58  
และประเภทออทิสติก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 และพิการซ้ำซ้อน จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์       
 
 ตารางท่ี 9  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา 2562 
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ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวม

ท้ังหมด ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ ์ 7 10 6 3 5 2 2 5 1 0 4 5 25 25 50 
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ ์ 12 10 8 3 5 7 4 2 1 1 4 2 34 25 59 
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ ์ 4 4 3 1 4 1 0 2 1 0 2 0 14 8 22 
น้ำหนักสูงกวา่เกณฑ ์ 15 19 21 29 22 31 21 17 4 23 15 12 98 131 229 
ส่วนสูงสูงกวา่เกณฑ ์ 8 23 9 15 9 11 17 8 3 24 13 15 59 96 155 
น้ำหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์ 5 9 3 9 6 8 9 6 1 13 5 6 29 51 80 
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ ์ 63 69 63 50 42 58 38 51 27 43 25 46 258 317 575 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 65 65 73 64 55 73 40 63 28 41 27 46 288 352 640 
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ ์ 53 49 52 42 38 50 26 49 25 31 15 35 209 256 465 

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 22 คน แยกเป็น
ผู้ชาย 14 คน และผู้หญิง 8 คน นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 80 คน แยกเป็น
ผู้ชาย 29 คน และผู้หญิง 51 คน และนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทั้งหมด 465 คน 
แยกเป็นผู้ชาย 209 คน และผู้หญิง 256 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
 ตารางท่ี 10 คะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
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ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ย 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

   

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

 
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

ม. 1 69.20 59.93 66.54 68.87 76.79 74.81 73.62 63.13 69.11 
ม. 2 64.08 66.57 62.97 72.71 71.68 80.46 68.76 63.38 68.83 
ม. 3 64.84 65.38 70.00 66.34 77.65 72.30 69.23 66.70 69.06 
ม. 4 60.23 65.03 64.60 71.28 86.12 78.48 73.20 66.65 70.70 
ม. 5 64.12 65.99 68.42 71.44 76.66 75.59 72.19 66.21 70.08 
ม. 6 69.18 64.60 72.48 81.57 80.44 74.14 78.24 70.32 73.87 
รวม
เฉลี่ย 

65.28 64.58 67.50 72.04 78.22 75.96 72.54 66.07 
 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า   คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เมื่อจำแนกตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
คิดเป็นร้อยละ 78.22 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 75.96 และผลการ
เรียนที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 64.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 11 คะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ย 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

   

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

 
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

ม. 1 67.98 65.53 70.77 73.36 78.62 69.67 74.50 65.39 70.73 
ม. 2 67.61 65.43 65.42 75.04 75.78 80.01 71.13 65.56 70.75 
ม. 3 67.21 64.45 70.10 70.88 75.40 73.89 73.77 65.97 70.21 
ม. 4 65.87 68.06 65.96 69.72 80.31 75.18 73.80 67.71 70.83 
ม. 5 67.92 65.81 71.57 75.87 76.24 76.31 68.72 66.35 71.10 
ม. 6 70.13 67.71 72.21 76.25 79.23 78.17 79.94 71.82 74.43 
รวม
เฉลี่ย 

67.79 66.17 69.34 73.52 77.60 75.54 73.64 67.13 
 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า   คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เมื่อจำแนกตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 75.54 และผลการ
เรียนที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 66.17 
 แผนภูมิที่ 3  แสดงคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2562 

65.28
64.58

67.5
72.0478.22

75.96

72.54
66.07

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  สุขศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษา ต่างประเทศ
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3.6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์    
       ปีการศึกษา 2562 
   
 ตารางท่ี 12  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
         ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.99 58.30 55.91 55.14 
คณิตศาสตร ์ 23.39 29.28 25.80 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.93 30.82 29.60 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.14 33.47 32.98 33.25 

  
 จากตารางที่ 12 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2562  ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 53.99  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
27.93 และต่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 23.39 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ  
  แผนภูมิที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
         ปีการศึกษา 2562 

67.79
66.17

69.34

73.5277.6

75.54

73.64
67.13

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  สุขศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษา ต่างประเทศ
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 ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 40.56 44.83 43.02 42.21 
คณิตศาสตร ์ 19.33 27.81 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 25.93 30.54 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 33.54 37.26 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 22.99 28.22 28.97 29.20 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2562 ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 40.56  รองลงมา คือ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 33.54 และต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
19.33 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ   
 แผนภูมิที ่5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2562 

53.99

23.39

27.93

28.14

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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บทที่ 4 
 

40.56

19.33

25.93

33.54

22.99

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
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ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นจำนวนเงิน 5,141,600 บาท 
(ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยแยกเป็นโครงการตามฝ่ายบริหารวิชาการ เป็น
จำนวนเงิน 1,074,170 บาท  ฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นจำนวนเงิน 469,175 บาท  ฝ่ายบริหารบุคคล  
เป็นจำนวนเงิน 1,776,615 บาท และฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,636,800 บาท สำรอง
จ่าย 184,840 บาท  ตามแผนงาน / โครงการ  ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี  14  สรุปแผนการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

1. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

160,000 - 160,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

355,780 84,990 160,830 109,960 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ 312,000 39,500 202,000 70,500 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4. โครงงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4,000 - - 4,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

5. ปฐมนิเทศและอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 

15,000 15,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

6. พัฒนาทักษะ 
Coding 

54,500 - 44,500 10,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

7. พัฒนาการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

40,000 40,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

8. ห้องสมุดมีชีวิต 38,000 38,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

9. English and 
Chinese Camp 

15,000 - 15,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

10. หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
อาชีพ 

2,500 - - 2,500 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

11. วิชาการสู่ชุมชน 2,400 2,400 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

12. พัฒนาคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ 

44,090 44,090 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

13. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10,000 10,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

14. หนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งโครงงาน
คุณธรรมตาม
นโยบายโรงเรียน
คุณธรรม 

2,400 - - 2,400 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

15. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

13,000 13,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

16. โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000 - - 3,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

17. สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(งบแลกเป้า) 

- - - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

18. โรงเรียนสุจริต - - - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

19. แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

2,500 - - 2,500 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

20. พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

18,900 - - 18,900 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

21. ห้องเรียนคุณธรรม 29,000 - - 29,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

22. โรงเรียนปลอดขยะ 15,000 - - 15,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

23. จิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

9,000 - - 9,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

24. พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

56,000 - - 56,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

25. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

12,000 - - 12,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

26. ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

20,000 - - 20,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

27. ปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

30,000 - - 30,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

28. พัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละระบบ
สาธารณูปโภค 

240,275 - - 240,275 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

29. ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ 

30,000 - - 30,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

30. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
(สัมพันธ์ชุมชน) 

9,000 - - 9,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

31. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของ
นักเรียน (ระบบ
กิจกรรมนักเรียน) 

2,000 - 2,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

32. สถานศึกษาสีขาว 49,000 - 49,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

33. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

64,000 - 64,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

34. โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

7,000 - 7,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
35. พัฒนาบุคลากร 89,315 - - 89,315 - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

36. สนับสนุนบุคลากร
เพ่ือจัดการศึกษา 

1,565,300 1,004,850 - 560,450 - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
37. พัฒนาระบบกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
- - - - - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

38. สนับสนุนระบบการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

1,566,800 1,515,800 - 51,000 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

39. โรงเรียนธนาคาร 9,700 - - 9,700 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

40. พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ 

60,300 - - 60,300 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

41. พัฒนาห้องดนตรี
สากล 

- - - - 91,000 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

42. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์สำเนา
ระบบดิจิทัล 

- - - - 98,000 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 
บทที่ 5 

 
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ปีการศึกษาทีผ่่านมา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ และ

โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียน ได้พัฒนาตนเองและเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ได้รับรางวัลดังนี้ 
 
5.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ. / หน่วยงานอ่ืน ๆ 

5.1.1 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  ปีการศึกษา 2550 
5.1.2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555 
5.1.3 สถานศึกษาสีขาว  ปีการศึกษา 2557 
5.1.4 โรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา 2558 
5.1.5 โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 
5.1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 34 จังหวัด ปี

การศึกษา 2558 
5.1.7 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง  สถานศึกษานำร่องการพัฒนาด้านคุณธรรม      ปี

การศึกษา 2559 
5.1.8 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
5.1.9 เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1.10 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา             
ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.1.11 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน
ระดับภาคใต้ ปี 2561 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

5.2 ผลงานโรงเรียน 
5.2.1 รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง    

ปีการศึกษา 2554  ได้แก่ ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
5.2.2 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.2.3 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 
2555  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
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5.2.4 รางวัล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ  โครงการ My Little Farm 
ปี 4 “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ตามโครงการของมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระ
บรมราชูปถัมป์ 

5.2.5 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขาคลองชี (Toilet for you) ปี
การศึกษา 2556 เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ 
เมืองทองธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

5.2.6 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.7 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีมัธยมศึกษา ระดับภาคใต้  ปีการศึกษา 
2555 “สิทธิมนุษยชน กับ 80 ปีประชาธิปไตยไทย” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

5.2.9 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชยระดับประเทศ  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2556  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.10 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ระดับ
จังหวัด   โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2556  สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.11 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก  ระดับภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี 2556 

5.2.12 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชยระดับภาค   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.13 รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา (ลูกเสือกองเกียรติยศ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 
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5.2.14 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโรงเรียนธนาคาร ระดับจังหวัด ประจำปี 
2558 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร 

5.2.15 รางวัลระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขต
พ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปี 2559 

5.2.16 ผ่านการคัดเลือก การประกวดผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่นและ
เป็นแบบอย่างที ่ด ี (Best Practice) โครงการโรงเร ียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ประจำปี 2559 จาก สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.17 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 

5.2.18 ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับภาคใต้ ปี 2561 เนื่อง
ในโอกาสประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน 

5.2.19 รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตนกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 

5.2.20 รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 จาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.21 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทเพลง (โครงการ
ยุวชนประกันภัย) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.22 รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทละครสั ้น/หนังสั้น 
(โครงการยุวชนประกันภัย) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.23 โล่รางวัล ดีเด่น อันดับ 1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  

5.2.24 เกียรติบัตรระดับทอง  ระดับเขตตรวจราชการ  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  

5.2.25 รางวัลระดับทอง  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง   

5.2.26 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับภาคใต้ 

5.2.27 รางวัลโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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5.3 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

5.3.1 รางวัล”นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปี 
2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.2 รางวัลผู ้บริหารผู ้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561  ของสมาคมผู ้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

5.3.3 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัด
ตรังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.3.4 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัด
ตรังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.3.5 รางวัล”ครูด ีไม่ม ีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2561 เนื ่องในวันครูแห่งชาติ  
พ ุ ทธศ ั กราช  2562 จากสำน ั กงานคณะกรรมการการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.6 รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 

5.3.7 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ 
ปีการศึกษา 2562 ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

5.3.8 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท ผู้สนับสนุน จากสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.13 

 
5.4 ผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

5.4.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  
ประจำปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 

5.5 ผลงานบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

5.5.1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554  จากคุรุสภา 
1. นางนิตยา    ทองดียิ่ง 
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2. นางสาวสาวิตรี   ทองจำรัส 
 

5.5.2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  จากคุรุสภา 
1. นางสาวอังสนา  มากมูล 
2. นางสุภา    ตี้ฮ้อ 
3. นางประยงค์จิตร  รักษศรี 
4. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
5. นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ 
6. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 
 

5.5.3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557  จากคุรุสภา 
1. นายขจรจิตร  ตะหมัง 
2. นางรัตนา  กิ้มจ้อง 
3. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล 

 
5.5.4 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558  จากคุรุสภา 

1. นางเพ็ญศรี    สังข์สุข 
2. นายกิตตินันท์    ทองเอียดใหญ่ 
3. นางอัมรัตน์    เอียดละออง 
4. นายอุดม    หลำเบ็ลส๊ะ   
5. นางรัตนา    กิ้มจ้อง 
 

5.5.5 รางวัลครูดีเด่น  ประจำปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
1. นางเพ็ญศรี  สังข์สุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นายสมนึก  แก้วจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. นางอัมรัตน์  เอียดละออง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
6. นายวินิต  คงหน่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
8. นายอุดม  นุ่นประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
10. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
11. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภารงานอาชีพฯ 
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5.5.6 รางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย “ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทร”  ประจำปี 2555 จาก
หนังสือพิมพ์แกนกลาง 

1. นางนิตยา  ทองดียิ่ง  
2. นางสุภา   ตี้ฮ้อ 
3. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
4. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส 
5. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 

 
5.5.7 รางวัลการประกวดกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21  งานมหกรรมวิชาการ 

“อภิวัฒน์การเรียนรู้  สู่ศตวรรษท่ี 21”  ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 

1. นางจุฑารัตน์     ใจบุญ  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู ้สอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 

2. นางสาวสุภานัน  ปริยานุชพรมหมา  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

3. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1  
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 

 
5.5.8 รางวัลการประกวดผู้กำกับลูกเสือดีเด่น  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1. นายอุดม    หลำเบ็ลส๊ะ   
 

5.5.9 โล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมสื่อสารสอน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปี 2558 จากสำนักงาน
ศึกษาภาค  10 

1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 
 
 
 
 
 
 

5.5.10 รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practices ระดับประเทศ ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา) ประจำปี 2559  จังหวัดขอนแก่น 

1. นางอำพร  จุตติ 
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5.5.11 รางวัลครูดีเด่น  ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 
13 

1. นางอำพร  จุตติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
3. นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

5.5.12 โล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี
พุทธศักราช 2560 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

1. นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์  
อนุสรณ์ 
 

5.5.13 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคุรุสภา สพป.ตรัง  
เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
2. นายวินิต  คงหน่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

5.5.14 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด จากคุรุสภา จังหวัดตรัง  
ประจำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

 
5.5.15 รางวัลสุดยอดครูดี “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา”  

ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    

 
5.5.16 รางวัล “คุรุสดุดี” ในงานวันครู ประจำปี 2562  จากสำนักงานคุรุสภา 

1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

5.5.17 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคุรุสภา สพป.ตรัง  
เขต 2  
1. นางอำพร   จุตติ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.5.18 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรังและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

1. นายณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
2. นายวัชพงศ์   สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
3. นางสาวชุติมา    ขวัญนิมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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4. นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. นางสาวทิพย์รวี   ยอดเดชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6. นายสุริยะ   แก้วพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ 
7. นางทิพวรรณ    อังสกุล  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
5.5.19 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. นางเกษรา    จุ้งลก  
2. นายวินิต  คงหน่อ 
 

5.5.20 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และอำเภอวังวิเศษ 

1. นายอนันทชัย  ชุมอักษร ครู คศ.2 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครูครั้งที่ 64  
ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ สพม.13 

2. นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง ครู คศ.3 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

3. นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์ ครู คศ.2 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

4. นางสุดารัตน์ ทวีตา ครู คศ.1 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ จังหวัด
ตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

5. นางสาวเสาวลักษณ์ โยธารักษ์ ครู คศ.1 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

6. นางสาวอรอุมา  สุขเสน ครู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” 
อำเภอวังวิเศษ    จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในงานวันครู  
พ.ศ. 2563 
 

5.5.21 รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับภาคใต้ 

  นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 

5.6 ผลงานนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
5.6.1 รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง    

ปีการศึกษา 2554 
1. ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
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 5.6.2   สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
 
 ตารางท่ี  15  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด 

1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงเกวลิน  บุญแก้ว เงิน สพม.13 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

1. นางสาวกนกกร  ทองนอก ทอง 

3 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงรัชฏาพร  มากนคร เข้าร่วม 

4 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวบัณฑิตา  บุญเกื้อ ทองแดง 

5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองผอม รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
ทองแดง 

6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกรีชฏา  นพสถิตย ์ เข้าร่วม 

7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิธิวดี  สีดำ รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

ทอง 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

1. นายกฤษณพงศ์  บุญทองขาว ทองแดง 

9 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
(6 บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลิ่นจันทร์ 
2. เด็กหญิงเบญญาภา  รักราวี 

เข้าร่วม 

10 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  
(4 บท) ม.4-ม.6 

1. นายพฤตินันท์  ชูศรี 
2. นายวรพจน์  เหมาะมั่น 

เงิน สพม.13 

11 การแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม)  

1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สายเพอ 
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฉุ้นย่อง 

เงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด 

ม.1-ม.3 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์

ภาษาไทย (คำคมเดิม)  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวปัทมเกสร์  ย่องเส้ง ทอง 

13 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงเกวลิน  บุญแก้ว  ระดับ 
สหวิทยาเขต 
วิทยาธรรม 

โรงเรียนห้วย
ยอด อำเภอ
ห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 

14 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

1. นางสาวกนกกร  ทองนอก ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

15 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงรัชฏาพร  มากนคร รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  

เหรียญทอง 
16 การแข่งขันวรรณกรรม

พิจารณ์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญเกื้อ ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
17 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 

ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   
ทองผอม 

เหรียญ
ทองแดง 

18 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกรีชฏา  นพสถิตย ์ เข้าร่วม 

19 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิธิวดี  สีดำ ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

20 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

1. นางสาวปุณยาพร ส่องช่วย เหรียญเงิน 

21 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  
(6 บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลิ่นจันทร์ 
2. เด็กหญิงเบญญาภา  รักราวี 

เข้าร่วม 

22 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  
(4 บท) ม.4-ม.6 

1. นายกฤษณพงศ์  บุญทองขาว 
2. นายวรพจน์  เหมาะมั่น 

เข้าร่วม 

23 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงภัณฑิรา ทองดียิ่ง เข้าร่วม กิจกรรมบูรณา
การโครงการ
รักษ์ภาษาไทย 24 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. นางสาวกนกกร  ทองนอก เข้าร่วม 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล 
รางวัลที่
ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด 

25 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิธิวดี  สีดำ เข้าร่วม ปีการศึกษา 
2562  

ณ โรงเรียนสภา
ราชินี  

จังหวัดตรัง 
26 การแข่งขันเรียงความ 1. นางสาวกฤตินี แสงแก้ว เข้าร่วม 
27 การแข่งขันกวีเยาวชนคน

รุ่นใหม่ ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลิ่นจันทร์ 
2. เด็กหญิงเบญญาภา  รักราวี 

เข้าร่วม 

28 การแข่งขัน 1. นางสาวลัคนา ยิ่งไทย เข้าร่วม 
 
  ตารางท่ี  16  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การประกวดโครงงานสะ

เต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีวิชา 
- เด็กหญิงศิริรินทร์  มีสุข 
- เด็กหญิงกนิษฐา  พลมา 

ผ่านการ
คัดเลือกเข้า
แข่งขันระดับ
ภาคใต้ 

ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง 

2 การประกวดโครงงานสะ
เต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นายจักรกฤษ เกิดไก่แก้ว 
- นางสาวจิราพัชร น้ำเพชร 
- นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา 

ผ่านการ
คัดเลือกเข้า
แข่งขันระดับ
ภาคใต้ 

ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง 

3 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ใน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจำปี 2562 

- นายทรัพย์ทวี  อ่อนชื่นจิตร 
- นางสาวจิราพัชร น้ำเพชร 
 

รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ 
ระดับชั้น ม.
ปลาย 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ
ร่วมกับมูลนิธิ
ส่งเสริม
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

 
 

    

4 การแข่งขันเอแม็ท ใน
รายการแม็กซ์พลอยส์ฯ 
ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 13 
ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ 

- นางสาวปิยวลี  ใจซื่อดี รองชนะเลิศ 
อันดับ 1     
เอแม็ท ม.
ปลาย 

สมาคมครอส
เวิร์ดเกม  
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
 เอแม็ท คำคม 

และซูโดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

- นายจักรกฤษ เกิดไก่แก้ว 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 เอ
แม็ท ม.ปลาย 
 

5 การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อ
เลขคำนวณรายการ 
แม็กซ์พลอยส์ทริปเปิ้ลเกม
ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 7 

- นางสาวปิยวลี  ใจซื่อดี รางวัลอันดับ
ที่ 8 รุ่นโอ
เพ่น 
 

- นายจักรกฤษ เกิดไก่แก้ว 
 

รางวัลอันดับ
ที่ 9 รุ่น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

6 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. นางสาวกนิษฐา  พลมา 
2. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชา 
3. นางสาวศิริรินทร์  มีสุข 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

สพม.13 

7 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจิราพัชร  น้ำเพชร 
2. นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา 
3. นายทรัพย์ทวี  อ่อนชื่นจิตร 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

8 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.1-ม.3 

1. นางสาวภาวิตา  กัญสุวรรณ 
2. เด็กชายวราวุทธ  หนูแก้ว 
3. นางสาวศุจีภรณ์  เดชสงค์ 

5 เหรียญเงิน 

9 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวจิราวรรณ  เมืองราช 
2. นางสาวนันท์ธิชา  พรหมเดช 
3. นางสาวโสมระวี  ณ นคร 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1
เหรียญทอง  

10 การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

1. นายกรวิศักดิ์  วังร่ม 
2. นางสาวขนิษฐา  แซ่อุ้ย 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.

1-ม.3 
1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พานิชกุล 
  

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.
4-ม.6 

1. นางสาวปิยวลี  ใจซื่อด ี ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

13 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตร 
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มชื่น 

8 เหรียญเงิน 

14 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
4-ม.6 

1. นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

15 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐชนนท์  แซ่ท่อง 5 เหรียญ
ทองแดง 

16 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวจิดาภา  สว่างรัตน ์ 6 เข้าร่วม 
17 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-

ม.3 
1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองดียิ่ง รองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 

18 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.
4-ม.6 

1. นางสาวปิยวลี  ใจซื่อด ี ทอง สพฐ. 

19 
การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
4-ม.6 

1. นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว 
  

เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางท่ี  17  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.
3 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเล็ก 
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บริสุทธิ์ 
3. เด็กหญิงณิชา  ขุนทอง 

เข้าร่วม 

สพม.13 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.
6 

1. นายถิรเจตน์  รอดจินดา 
2. นายธราเพชร  อ้นเพชร 
3. นางสาวศรีสมร  ใจใหญ ่

เหรียญ
ทองแดง 

3 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจิรวดี  อินทรวิเศษ 
2. เด็กหญิงดวงกมล  เมืองทอง
อ่อน 
3. เด็กหญิงวรรณธิษา  บัวรักษ์ 

เหรียญ
ทองแดง 

4 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

1. นางสาวชมพูนุช  ทองแก้ว 
2. นางสาวอนุสรา  ทองจิตต์ 
3. นางสาวอริสา  นวลสม 

เหรียญ
ทองแดง 

5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวนิศา  แก้วใสพร 
2. นางสาวนุธามาส  เพชรสว ี
3. นางสาวผริตา  ชุมแก้ว 

เหรียญ
ทองแดง 

6 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 

1. นางสาวนุชนาถ  ดำหมดศรี 
2. นางสาวบุตรษราพร  ลั่นสิน 
3. นางสาวอังศุชวาล  บุญแก้ว 

เหรียญเงิน 

7 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤษฎาภรณ์  สุวรรณ
สาม 
2. เด็กชายวรภัทร  มัธยม 

เหรียญทอง 

8 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจอมขวัญ  ปานแดง 
2. นางสาวณิชนันทน์  แท่นทอง 

เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
  ตารางท่ี  18  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.1-ม.3 
1. เด ็กหญ ิงณ ัฐธ ิดา   น ุวรรณ 
2. เด็กหญิงณัฐศิมาภรณ์  สงแก้ว 
3. เด ็กหญิงธ ิดาร ัตน์   ส ุขเสน 
4. เด็กหญิงสิร ิวรรณ  สุขสนิท 
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจน
พรหม 

เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวจรรธพัชร  จันทนา 
2. นางสาวทิพวรรณ  ชูเกลี ้ยง 
3. นางสาวพัชรพร   เพชรทอง 
4. นางสาวว ิภาวณี   ร ัตนพงศ์  
5. นางสาวเบญจรัตน์  ชุมพล 

เหรียญทอง 

3 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐนิช  พิมมะทา 
2. นางสาวธัญลักษณ์  คงทอง 
3. นางสาวปัญญดา  คงพล 
4. นายพัฒนวรรธน์   
            อนุกาญจนวีระ 
5. นางสาววิมลพัชร  วังเงิน 

เหรียญเงิน 

4 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงพรพฤกษา  แสงแก้ว เหรียญทอง 

5 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวรัตนาวลี  เอียดแก้ว เหรียญทอง 

6 การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนานันท์  ขุนทอง 
2. เด็กชายภัทรนันท์  บุญช่วย 

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

7 การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

1. น า ง ส า ว ช ั ญ ญ า   ค ง สิ น 
2. นายธรรมภิสิทธิ์  ทองอ่อน 

เหรียญเงิน 

8 การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนานันท์  ขุนทอง 
2. เด็กชายภัทรนันท์  บุญช่วย 

เหรียญทอง สพฐ. 

 
 
 
 
 
  ตารางท่ี  19  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันคีตะมวยไทย   

ม.1-ม.6 
1. เด็กหญิงกฤติญารัตน์   จีน
ประชา 
2. นางสาวกัลยรัตน์  คีรีรัตน์ 
3. เด็กหญิงจันทิวา  คงสบาย 
4. นางสาวทิตยา  คงบัว 
5. เด็กหญิงนิรินธนา  หนูทอง 
6. นางสาวปิยาพัชร  ราชเดิม 
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เมืองมณี 
8. นางสาวสุธาวัลย์  สมกำลัง 
9. เด็กหญิงแก้วสุคันธ์  แก้วทอง
ศร 
10. เด็กหญิงโยษิตา  คงขำ 

ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

1. เ ด ็ กช ายธนดล    ต ั ้ ง จ ิ ต ร 
2. เด็กหญิงภักดิกาญจน์  โพธิ์
ทอง 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

3 การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวภัสราภรณ์   ชูเกลี้ยง 
2. นางสาวศิโรรัตน์  คีรีรักษ์ 

เหรียญ
ทองแดง 

4 การแข่งขันคีตะมวยไทย    
ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงกฤติญารัตน์    
                    จีนประชา 
2. นางสาวกัลยรัตน์  คีรีรัตน์ 
3. เด็กหญิงจันทิวา  คงสบาย 
4. นางสาวทิตยา  คงบัว 
5. เด็กหญิงนิรินธนา  หนูทอง 
6. นางสาวปิยาพัชร  ราชเดิม 
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เมืองมณี 
8. นางสาวสุธาวัลย์  สมกำลัง 
9. เด็กหญิงแก้วสุคันธ์  
                   แก้วทองศร 
10. เด็กหญิงโยษิตา  คงขำ 

เหรียญทอง สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
5 การแข่งขันกระโดดไกล 1.นายวรวุฒิ บุญเกื้อ เข้าร่วม การแข่งขันดาว

รุ่งมุ่งโอลิมปิก 
ณ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

6 การแข่งขันวิ่ง 5000 
เมตร 

1.นายจิรเมธ จันทร์ประกอบ เข้าร่วม 

7 การแข่งขันกระโดดไกล-
การแข่งขันเขย่งก้าว
กระโดด 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

8 การแข่งขันกระโดดไกล-
การแข่งขันเขย่งก้าว
กระโดด 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 
36 คัดเลือก

ภาค 4  
จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 
9 การแข่งขันกีฬาเปตอง 1.นายพรภวิชญ์ จันทร์แก้ว เหรียญทอง 

10 การแข่งขันตะกร้อลอด
ห่วง 

1.นายอัครวิชญ์ ขวัญศรีสุทธิ์ เหรียญทอง 

11 การแข่งขันกระโดดไกล 
-การแข่งขันเขย่งก้าว
กระโดด 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ 1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทอง 

คัดเลือกภาค 4 
กีฬานักเรียน

นักศึกษา
แห่งชาติ 

จังหวัดสงขลา  

12 การแข่งขันเขย่งก้าว
กระโดดชาย 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญทอง กีฬานักเรียน
นักศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ 
41 “อุดรธานี
เกมส์” จังหวัด

อุดรธานี   

     
13 การแข่งขันกีฬาเปตอง 1.นายอนุรุทธ จันทาคีรี 

2.นายวสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว 
3.นายอมรเทพ เพชรสุก 

เหรียญทอง การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

และจังหวัดตรัง 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 

56 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
14 การแข่งขันตะกร้อลอด

ห่วง 
1.นายอัครวิชญ์ ขวัญศรีสุทธิ์ รองชนะเลิศ

อันดับ 1
เหรียญเงิน 

15 การแข่งขันกรีฑา 1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญทอง 
16 กระโดดไกล 16 ปี ชาย  1.นายวรวุฒิ บุญเกื้อ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชน
จังหวัดตรัง 

ประจำปี 2562 
“คอซิมบี๊เกมส์” 

ครั้งที่ 65 
จังหวัดตรัง 

17 
กระโดดไกล 18 ปี ชาย  

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ ชนะเลิศ
อันดับ 1 

18 
ขว้างจักร 18 ปี ชาย  

1.นายถิรเจตน์ รอดจินดา รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

19 
ขว้างจักร 18 ปี ชาย  

1.นายสว่าง บัวทอง ชนะเลิศ
อันดับ 1 

20 วิ่งผลัด 4X400 เมตร 16 
ปี ชาย  

 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

21 
พุ่งแหลม 16 ปี ชาย  

1.นายณัฐพงศ์ ชูชื่นจิตร รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

22 
พุ่งแหลม 18 ปี ชาย  

1.นายสว่าง บัวทอง ชนะเลิศ
อันดับ 1 

23 
พุ่งแหลม 16 ปี ชาย 

1.นายเมษา พัดศรี ชนะเลิศ
อันดับ 1 

24 
พุ่งแหลม 16 ปี หญิง  

1.นางสาวภัคนันท์ บรรสาร รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

25 
วิ่ง 800 เมตร 18 ปี ชาย  

1.นายธนพล เอียดแก้ว รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

26 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร 
18 ปี ชาย  

 ชนะเลิศ
อันดับ 1 

27 วิ่ง 1500 เมตร 18 ปี 
ชาย  

1.นายจิรเมธ จันทร์ประกอบ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
28 

วิ่ง 800 เมตร 18 ปี ชาย  
1.นายจิรเมธ จันทร์ประกอบ รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
นักศึกษาและ
ประชาชน
จังหวัดตรัง 

ประจำปี 2562 
“คอซิมบี๊เกมส์” 

ครั้งที่ 65 
จังหวัดตรัง 

29 วิ่ง 1500 เมตร 18 ปี 
ชาย  

1.นายธนพล เอียดแก้ว ชนะเลิศ
อันดับ 1 

30 
วิ่ง 400 เมตร 18 ปี ชาย  

1.นายภานุพงศ์ ชุเกลี้ยง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

31 
วิ่ง 400 เมตร 18 ปี ชาย  

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
  ตารางท่ี  20  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ม.1-ม.3 
1. เด็กชายธนภัทร  บัวลอย เหรียญเงิน 

สพม.13 

2 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

1. นายพรภวิษย์  จันทร์แก้ว เหรียญทอง 

3 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.1-
ม.3 

1. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ลั่นสิน เหรียญทอง 

4 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4-
ม.6 

1. นางสาวสุภาวดี  มณีมัย รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 
เหรียญเงิน 

5 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ทองรอด 
 

เหรียญ
ทองแดง 

6 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงทัณฑิมา  คล้ายนอง เหรียญเงิน 

7 การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงสุชานรี  ชูเพ็ง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
8 การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพงศ์พาณิชย์ สุทธินนท์ เหรียญทอง 

9 การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ตั้งคำ เหรียญทอง 

10 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงฉัตรติยา  เกตุจิตร์   
2. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ค้อม 
3. เด็กหญิงชิดชนก  มะนะโส 
4. เด็กหญิงณัฐณิภัทร  วรรณบวร 
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์ หมื่นสนิท 
6. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ส่องแสง 

เหรียญเงิน 

 
  ตารางท่ี  21  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐริการ์ เกิดสุวรรณ 
2. เด็กชายปิยาพัชร  ขวัญเมือง 
3. เด็กหญิงศุกลภัทร  นาศร 

รองชนะเลิศ 
อ ั น ด ั บ ท ี ่  1  
เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

1. นายกสิกร   สมศรี 
2. นายจิรวัฒน์  จีนนำหน้า 
3. นางสาวพรทิพย์  ดีสวน 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญเงิน 

3 การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

1. นายธราพงศ์   อ้นเพชร 
2. นายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า 

เหรียญเงิน 

4 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงสิริทิพย์   จันทร์ดี 
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นพรัตน์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

5 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายรติ   รัตนาศักดิ์ 
2. เด็กชายฤทธิโชค  โสมล 

เหรียญเงิน 

6 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

1. นายธนกฤต   บุญฤทธิ์ 
2. เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจน
พรหม 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
7 การแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 

1. นายภูธเนตร   บริสุทธิ ์
2. นางสาวโพธิ์อินทร์  พลเดช 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

8 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤษนันท์   แก้วเกตุ 
2. เด็กชายสิทธินนท์  ชัยทอง 

เหรียญเงิน 

9 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นายบารมี   แก้วเกตุ 
2. นายพรวิษณุ  มากนคร 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  
เหรียญเงิน 

10 การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic ม.
4-ม.6 

1. นางสาวธวัลรัตน์  เข็มทอง 
2. นางสาวรติรส  นวลสม 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  
เหรียญเงิน 

11 การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวพัชราภรณ์  ปราบเขต 
2. นายพีรพัฒน์  ยอดสนิท 
3. นางสาวมลชนก  แก้วทองสวน 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 

12 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจิรโชติ  รู้ไม่จบ 
2. เด็กหญิงทัศรินทร์  จงไกรจักร 
3. เด็กหญิงสุภัชชา  กลิ่นจันทร ์

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

13 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ม.4-ม.6 

1. นางสาววรรณทิพย์  บุญเกื้อ 
2. นางสาวสุกัญญา  ทองกระจ่าง 
3. นางสาวสุฑารัตน์  พริกชูผล 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

14 การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจิราพัชร  ทองโอ 
2. นางสาวธนารีย์  สุขศรีเพ็ง 
3. นางสาวธัญลักษณ์  ทองชุม 
4. นางสาวศิรดา  บัวแก้ว 
5. นางสาวอมลวรรณ  คงชุม 
6. นายอานนท ์ แก้วนำ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญ
ทองแดง 

15 การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกรสิรินทร์  มากสอน 
2. นางสาวนงนภัส  มั่นคง 
3. นางสาววาริสา  รักพวก 

เหรียญเงิน 

สพม.13 
16 การแข่งขันการจัดสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
1. เด็กชายกิตตินันท์  ครชาตรี 
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสิดเสน 
3. เด็กหญิงสุวภัทร  จันเรืองศรี 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
17 การแข่งขันการจัดสวน

แก้ว ม.4-ม.6 
1. นายชนมภูมิ  โจทย์หอม 
2. นายชาญณรงค์  หนูเซ่ง 
3. นางสาวเกษวิภักดิ์  บรรติศักดิ์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

 
18 การแข่งขันทำอาหาร 

น้ำพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจิรนันท์  สืบพันธ์ 
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  ขวัญศรี
สุทธิ์ 
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พรหมจรรย์ 

เหรียญเงิน 

19 การแข่งขันทำอาหาร 
น้ำพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 

1. นางสาวพรศิริ  คงบัว 
2. นางสาวสิริภัทร  แสงหิรัญ 
3. นางสาวเกษร  วรรณวัตต์ 

เหรียญทอง 

20 การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  สุขคง 
2. เด็กหญิงณพาภรณ์  จงไกร
จักร 
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก่นแก้ว 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

21 การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.
4-ม.6 

1. นางสาวจารุวรรณ  สุมนต ์
2. นางสาวจิราพร  จงไกรจักร 
3. นางสาวนริศรา  ชาตวนิช 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

22 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

1. นายธนกฤต  บุญฤทธิ์ 
2. เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจน
พรหม 

  เหรียญเงิน สพฐ. 

 
  ตารางท่ี  22  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันเล่านิทาน 

(Story Telling)  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงเบญจวรรณ พุดตาล เหรียญเงิน 

สพม.13 2 การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ม.4-ม.6 
 

1. นายชานนท์  ทองใบ รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
3 การแข่งขันละครสั้น

ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฏฐณิชา  โพชสาลี 
2. นางสาวพรนภา  เหง้าละคร 
3. นางสาววนิสา  สัพเจริญ 
4. นางสาวสไบทิพย์  ดำพอรู้ 
5. นายอรรถพล  ศรีสุข 

เหรียญ
ทองแดง 

4 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิติพร  ส่งแสง 
2. เด็กหญิงผกาวดี  แขกไทย 

ทองแดง 

5 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

1. นายธนภัทร์  ศรีเมฆ ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

6 การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงทิพผกาวรรณ  ศรี
ทองสุข 
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร์  เม่าน้ำ
พราย 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

7 การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤตินี  แสงแก้ว 
2. นางสาวลัคนา  ยิ่งไทย 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

8 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

1. นายธนภัทร์  ศรีเมฆ เหรียญ
ทองแดง 

สพฐ. 

9 รายการสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

1.นางสาวกฤตินี แสงแก้ว  รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันทักษะ
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
ภาคใต้แห่ง

ประเทศไทย ปี
การศึกษา 2562  
ณ โรงแรมลีการ์
เด้น หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2.นางสาวลัคนา ยิ่งไทย  รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

10 รายการคัดลายมือ 

 

1.นางสาวบุษกร คำภูแสน 
รางวัล 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

2.นางสาวนันท์ธิชา พรหมเดช รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
3.นางสาวนุธามาส เพชรสว ี รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4.นางสาวซันมา ทิ้งนุ้ย  รางวัลชมเชย 

 
  ตารางท่ี  23  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันการจัดการ

ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองรักษ์ 
2. เด็กชายกรีฑา  หลีเจี้ยง 
3. เด็กชายธีรดนย์  โพชสาล ี
4. เด็กชายพัฒนเดช เอียดชูทอง 
5. เด็กชายวงศธร  ประสงค์กิจ 
6. เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ 
7. เด็กชายวิสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว 
8. เด็กชายศุภกิตติ ์ เกิดไก่แก้ว 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: 
YC) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกชรัตน์  ชูแก้ว 
2. นางสาวจอมขวัญ  อินคง 
3. นางสาวธิดารัตน์  ชัยเดช 
4. นางสาวนงนภัส  จันทร์สะอาด 
5. นางสาวปพิชญา  โออินทร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญ
ทองแดง 

3 การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงธันยพร  กล่ำทองศรี 
2. เด็กหญิงมณัชนันท์  ชุมทองโด 
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สังข์แก้ว 

เข้าร่วม สพม.13 

4 การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองรักษ์ 
2. เด็กชายกรีฑา  หลีเจี้ยง 
3. เด็กชายธนภัทร  คงสบาย 
4. เด็กชายธีรดนย์  โพชสาล ี
5. เด็กชายวงศธร  ประสงค์กิจ 
6. เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ 
7. เด็กชายวิสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว 
8. เด็กชายศุภกิตติ ์ เกดิไก่แก้ว 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

สพฐ. 
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  ตารางท่ี  24  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันการเล่า

นิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงสุพัสสร  พลผอม 
  

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การแข่งขันการจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.
3 

1. เด็กหญิงชนาภา  จริงจิตร 
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงรักษ์ 
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เกิดแก้ว 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

3 การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปวิธ  สุขหา 
  

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

4 การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชัชวาลย์  เมืองสุข - 

5 การประกวดการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องออทิ
สติก ม.4-ม.6 

1. นายศุภนนท์  ชัยวิชิตร ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

สพม.13 6 การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ไม่กำหนดช่วงชั้น 

1. เด็กชายฉมา  กมลกลาง 
2. เด็กชายพัสสน  วรรณวงศ ์

เหรียญเงิน 

7 การแข่งขันการจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนาภา  จริงจิตร 
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงรักษ์ 
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เกิดแก้ว 

เหรียญทอง สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
8 การประกวดการขับ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่อง 
ออทิสติก ม.4-ม.6 

1. นายศุภนนท์  ชัยวิชิตร 
  

เหรียญทอง 

 
5.7 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
  ตารางท่ี  25  สรุปผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         
                           ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา 

1 นาย จักรกฤษ เกิดไก่แก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 นาย พีรวิทย์ ชอบชื่น มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
3 นาย ธราเพชร อ้นเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
4 นาย พัฒนวรรธน์ อนุกาญจนวีระ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
5 นาย ธราพงศ์ อ้นเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

6 นาย รุ่งโรจน์ จุ้ยเฒ่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

7 นาย ถิรเจตน์ รอดจินดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8 นาย พรภวิษย์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

9 นางสาว ณิชนันทน์ แท่นทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
10 นางสาว ณัฐริกา สิทธิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

11 นางสาว ปัญญดา คงพล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

12 นางสาว ณัฐกานต์ ดีเบา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
13 นางสาว ธัญลักษณ์ คงทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
14 นางสาว ณัฐนิช พิมมะทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

15 นางสาว วิมลพัชร์ วังเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

16 นางสาว สไบทิพย์ ดำพอรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
17 นางสาว จิราพัชร น้ำเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
18 นางสาว กฤตินี แสงแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
19 นางสาว นุธามาศ เพชรสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา 

20 นางสาว นิศา แก้วใสพร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
21 นางสาว จอมขวัญ ปานแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง 

22 นางสาว พรนภา เหง้าละคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

23 นางสาว ลัคนา ยิ่งไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

24 นางสาว แพรพิไล มาจิตตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

25 นางสาว พลอยไพริน มาจิตตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
26 นางสาว ผริตา ชุมแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
27 นาย พรวิษณุ มากนคร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

28 นาย บารมี แก้วเกตุ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

29 นาย ทรงวุฒิ ประจำเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาเขตพัทลุง 

30 นาย สว่าง บัวทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ   
31 นาย ธนวัฒน ์ วุฒิศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
32 นาย ณัฐสิทธิ์ ช่วยบุญช ู มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
33 นาย พลธนกฤษ์ คงสบาย มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 
34 นางสาว โสมระวี ณ นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
35 นางสาว จิราวรรณ เมืองราช สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
36 นางสาว ฝนทิพ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

37 นางสาว นันท์ธิชา พรมเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

38 นางสาว ณัฎฐณิชา โพชสาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

39 นางสาว วนิสา สัพเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง 

40 นางสาว รติรส นวลสม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

41 นางสาว วรรณทิพย์ บุญเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

42 นางสาว บุษกร คำภูแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

43 นางสาว อริสา นวลสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

44 นางสาว ภริตพร นาคเวช สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

45 นางสาว อาพร สงมีนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 

46 นางสาว นิตย์ทิญา ศรีทองสุข มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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ที ่ ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา 

47 นางสาว ทิพรัตน์ ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

48 นางสาว กรีชฎา นพสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
49 นางสาว ธวัลรัตน ์ เข็มทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

50 นางสาว สุกัญญา ทองกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

51 นางสาว ธิดารัตน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

52 นางสาว วราพร ไชยสาลี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

53 นางสาว สุฑารัตน์ พริกชูผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

54 นาย พีรพัฒน์ ยอดสนิท มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 

55 นางสาว บัณฑิตา บุญเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

56 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

57 นางสาว กมลฉัตร วันดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

58 นางสาว ญาสุมินทร์ สุขคง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

59 นางสาว อนุสรา เกื้อท่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

60 นางสาว วารัตดา หนูแก้ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
สงขลา 

61 นางสาว กรรภิรมย์ ย้อยคุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

62 นางสาว พัชราภรณ์ ปราบเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

63 นางสาว สิริวดี ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

64 นางสาว มลชนก แก้วทองสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 

65 นางสาว สิริลักษณ์ ชูชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

66 นาย ทินกร สมกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
67 นาย ชนาธิป ทองโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต

ตรัง 68 นาย เกริกฤทธิ์ กลับจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

69 นาย สุภนัย ชายเกต ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
70 นาย สรศักดิ์ เมืองมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
71 นาย พัทธพงศ์ สายทองแท้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
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72 นาย เอ้ือการย์ นุ่นชูผล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

73 นางสาว พรพรรณ ชูชื่นจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

74 นางสาว ปัทมาวสี ยอดมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 

75 นางสาว อังคณา แจ่มใส มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

76 นางสาว กรสิรินทร์ เนรานนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
77 นางสาว สุมณฑา พุ่มพวง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
จากตารางที่ 25  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาทั้งหมด 82 คน นักเรียนที่
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 77  คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 ประกอบอาชีพ จำนวน 5 คน   
คิดเป็นร้อยละ 6.10 

สรุปได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 คน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 16 คน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 6 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 6 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 8 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 คน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 คน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 คน 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1 คน 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5 คน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 1 คน 
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เอกสารอ้างอิง 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา พ.ศ.2563. 
__________.รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2562. 
__________.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563. 
__________.รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2562. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ : 

ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562. 
__________.สารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562. 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  อ้างอิงจาก 

https://portal.bopp-obec.info/obec63/  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : 

EMIS) อ้างอิงจาก http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php 
http://www.trang.go.th 
http://www.trangzone.com 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 นายอนันทชัย ชุมอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
 นางสาวทิพยรวี ยอดเดชา หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 นางสาวเกษรา จุ้งลก หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
รวบรวม  ประมวลผล  วิเคราะห์และจัดพิมพ์ 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวนวพร บริสุทธิ์ 

 
คร ู

ออกแบบปก 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูชำนาญการพิเศษ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


