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ก 

ค ำน ำ 
 
 การก าหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษาและการด าเนินงานติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศนับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง  
เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 ในการนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  โดยงานบริหารทั่วไป (ข้อมูลสารสนเทศ)  ได้ท า
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม ประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 
 ในโอกาสนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลในส่วนที่แต่
ละฝ่ายรับผิดชอบ  ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศจนเสร็จ
สมบูรณ์  ดังที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศต่อไป 
 
 
 

      งำนสำรสนเทศ   
โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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1.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1.2 อาณาเขต 
1.3 สภาพภูมิประเทศ 
1.4 สภาพภูมิอากาศ 
1.5 ทรัพยากรที่ส าคัญ 
1.6 อาชีพที่ส าคัญ 
1.7 สภาพของศาสนา จริยธรรม และวัฒนธรรมของชุมชน 
1.8 การสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
1.9 การคมนาคม 
1.10 สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
บทที่ 2 สภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
         2.1  ความเป็นมาของสถานศึกษา 
         2.2  ที่ตั้งสถานศึกษา 

2.3   แผนที่โรงเรียน 
2.4 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.9 ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
2.10 จ านวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจ าแนกตาม
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3.3 นักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภท 
3.4 น้ าหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ.2551 
3.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 
 

บทที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
บทที่ 5 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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บทที่ 1 
 

สภำพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

1.1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรษัฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีภารกิจที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
1.1.1 บริกำรจัดกำรศึกษำ 2 ระดับ  คือ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1.1.2  พื้นที่เขตบริกำรทำงกำรศึกษำ   คือ 

- ต าบลวังมะปราง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ต าบลอ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 
1.2 อำณำเขต 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  จด  อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ และอ าเภอบางขัน  

จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้   จด  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก  จด ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก  จด อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 
1.3 สภำพภูมิประเทศ 

 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เชิงเขา  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)  
ได้รับมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้เพ่ือด าเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร  มีสายน้ าไหลผ่าน คือ คลองชี
ต้นก าเนิดจากน้ าตกร้อยชั้นพันวังไหลไปบรรจบกับแม่น้ าตรังที่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าสะบ้า   
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1.4 สภำพภูมิอำกำศ 
 

1.4.1   ฤดูกำล  แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น 2 ฤดู  คือ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 
 1.4.2   ลักษณะอำกำศทั่วไป  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด  คือ 

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 
1.5 ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

 
ทรัพยากรที่ส าคัญของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จ าแนกตามประเภท 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

 1.5.1  ยำงพำรำ  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  ปลูกท่ัวไปทุก
หมู่บ้าน 
 
 1.5.2  ปำล์มน้ ำมัน  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้แก่ประชาชนรองจากยางพารา  
ประชาชนนิยมปลูกเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
 
1.6 อำชีพที่ส ำคัญ 

 
1.6.1  กสิกรรม   พืชที่ปลูกที่ส าคัญ  ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  ผักและผลไม้ต่าง ๆ 
 
1.6.2  ค้ำขำย   ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายของช า  ผักและผลไม้ตามฤดูกาล 

 
1.7 สภำพของศำสนำ  จริยธรรมและวัฒนธรรมของชุมชน 

 
1.7.1 ควำมเชื่อ  ควำมศรัทธำ  ค่ำนิยมในสถำบันทำงศำสนำ 

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซนต์  และมีวัดราษฎร์รังสรรค์ซึ่งเป็นวัด
เก่าแก่คู่กับต าบลวังมะปรางเหนือ  แต่ก่อนที่ตั้งของโรงเรียน  ประชาชนมีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก 
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1.7.2 ควำมเชื่อ  ศรัทธำ  ค่ำนิยมในจริยธรรม ขนบธรรมเนียม 
คนตรังส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี  ตรงไปตรงมา  พูดจาเปิดเผย  เรียกได้ว่า

ฟังชัด  เป็นเอกลักษณ์ 
 

1.7.3   ด้ำนศิลปวัฒนธรรม   
มีศิลปที่เป็นเอกลักษณ์ คือ มโนราห์หรือโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของ

ภาคใต้  เป็นการแสดงที่มีท่าร าอ่อนช้อย สวยงาม  บทร้องเป็นกลอนสด  ผู้ขับร้องต้องใช้ปฎิภาณไหว
พริบสรรหาค ามาสัมผัสกันให้ได้อย่างฉับไว ประกอบความหมายทั้งบทร้อง ท่าร าและเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรีประกอบด้วยกลอง ทับคู่ ฉิ่ง โหม่ง ปี่ชวาและกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้า
ร่วมด้วย 

 
1.7.4 ด้ำนวัฒนธรรมประเพณี 

- ประเพณีแต่งงำน  จะจัดงานใหญ่  พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและ
ร่วมรับประทานอาหาร  จัดขบวนแห่งของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดย
เจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย  ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วม
ขบวนแห่หรือรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ  การแต่งกายของแขกไม่ค่อย
พิถีพิถัน  แต่งกายตามสบาย  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด  ให้เจ้าภาพมีเวลา
จัดเก็บท าความสะอาดสถานที่ต่อไป 

- ประเพณีงำนศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม  จะไม่ออกบัตรเชิญ  แต่
จะพิมพ์แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย  สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ  วนัจัดงาน  วัน
ฌาปนกิจศพและรายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคน  ไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร  ร้านค้า  
และส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่น  บางรายตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวก
ของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย  ในงานจะมีญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง  
แขกท่ีไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ  วันที่  เวลา  สถานที่เผาและฝังศพไว้  ในวัน
เคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง  เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจ านวนมาก  และจัด
ขบวนรถยนต์ยาวเหยียด  มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน  เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงิน
อยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ 

- กำรท ำเครำะห์บ้ำน มักจะท ากันตอนหัวค่ าเกือบทุกเดือนตลอดปีที่เชื่อกันว่า
เป็นวันที่ประกอบงานมงคลได้ การท าเคราะห์บ้านนั้นเชื่อกันว่าจะเกิดสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน 
ปราศจากจัญไรต่างๆ มารบกวนอีกทั้งยังจะบังเกิดโชคลาภแก่เจ้าบ้านอีกด้วย ตามปกติแล้วการท า
เคราะห์บ้านนั้นมักจะท าเมื่อได้มีเหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้นในบ้าน เช่น รุ้งกินน้ า ฟ้าผ่าต้นไม้ แมวที่
ออกลูกแล้วกินลูกเอง งูใหญ่เข้าบ้าน กาจับหลังคา เหี้ยเข้าบ้าน หมาขึ้นหอนบนบ้าน ไก่ร้องเหมือน
ออกไข่ตอนหัวค่ า เป็นต้น หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องท าเคราะห์เรือนก็คือ เกิดการมีปากเสียงของคน
ในบ้านบ่อย ๆ ด้วยสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ และคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยไม่สบายกัน  
บ่อย ๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของบ้านจะต้องไปหาหมอมาท าพิธี ปกติแล้วมักใช้พราหมณ์หรือ
หมอที่เรียนมาทางด้านนี้ 
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- ประเพณีวันสำรท  เป็นวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ผู้คนจะพากันไปวัดโดยจะ
เตรียมขนมพอง ลา ขนมบ้า เมซัม พร้อมข้าวปลาอาหารไปรับเปรตที่วัด เพราะเชื่อว่าบรรพบุรุษ ที่
ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังมีบาปเป็นเปรตอยู่  จะถูกปล่อยให้มาเมืองมนุษย์ 15 วัน จากวัน แรม 1 ค่ า เดือน 
10 ซึ่งเรียกว่า "วันสารทเล็ก" หรือ "วันรับเปรต" จนถึงวัน 15 ค่ า เดือน 10 ซึ่งเรียกว่า "วนัสารทใหญ่"
หรือ "วันส่งเปรต"  

- ประเพณีชักพระ วันออกพรรษา แรม 1 ค่ า เดือน 11 ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกัน 
จัดให้มีการชักพระ โดยสมมติได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ ประทับบุษบกแห่เป็น
ขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ วัดใดจะชักพระบกหรือชักพระน้ า ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น 

- ประเพณีอำบน้ ำคนแก่  ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายน   
(เดือน 5) ของทุกปี ซึ่งจะเลือกท าวันไหนก็ได้ จะเป็นตอนเช้า หรือตอนบ่ายเป็นไปตามการนัดหมาย
ของแต่ละครอบครัว แต่ละบ้านโดยนัดหมายสถานที่และวันเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งอาจ
เป็นที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ตามความเหมาะสม ประเพณีอาบน้ าคนแก่เป็นวิธีการแสดงออกซึ่งความ
เคารพนับถือ แก่บิดามารดา และญาติคนแก่ (ผู้อาวุโส) ของตระกูล รวมทั้งผู้มีพระคุณและบุคคลที่ตน
เคารพนับถือ 
 
1.8 กำรสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำ 

 
1.8.1 กำรไฟฟ้ำ  โรงเรียนรษัฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
1.8.2. โทรศัพท์  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีโทรศัพท์ไว้ส าหรับการติดต่อกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอ่ืน ๆ และใช้เพ่ือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน จ านวน 2 หมายเลข คือ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  

  
1.8.3 กำรประปำ  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ใช้แหล่งน้ าจากประปาส่วนภูมิภาค 
 

1.9 กำรคมนำคม 
 

  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  อยู่ห่างจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประมาณ 58 กิโลเมตร  มาตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (ตรัง-
กระบี่) 
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1.10  สถำนที่ท่องเที่ยว  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
1.10.1 สถำนที่ท่องเที่ยว 

 
 น้ ำตกร้อยชั้นพันวัง  หมู่ที่ 11 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

น้ าตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ าทั้งเล็กใหญ่จ านวนมากและมี
ความร่มรื่นเพราะพ้ืนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

 น้ ำตกโตนชี  หมู่ที่ 9  ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นน้ าตกขนาด
เล็ก  เป็นที่รวมของสายน้ าสายส าคัญ  ต้นก าเนิดคลองชีอันเป็นล าน้ าสายส าคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนใน
อ าเภอวังวิเศษ  ระบบนิเวศน์ถูกท าลายหมดไป  สภาพโดยทั่วไปตื้นเขินเนื่องจากดินพังทลายลงมาถม  
แต่ยังมีสภาพที่พอดูได้  เหมาะส าหรับการไปชม  ศึกษาผลกระทบในการท าลายสิ่งแวดล้อม 

 สวนป่ำอ่ำวตง   หมู่ที่ 7  ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สวนป่าอ่าว
ตงเป็นแปลงปลูกยางพาราและไม้เศรษฐกิจ  ตลอดทั้งการจัดการระบบนิเวศน์ที่ถูกท าลายและการ
ป้องกันมิให้ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย  เป็นที่ท ามาหากินของผู้ปกครองนักเรียนหลายครัวเรือน  เพราะมี
ยางพาราเป็นหมื่นไร่  มีสนามฟุตบอลที่กว้างขวาพอสมควร 

 วังผำเมฆ   หมู่ที่ 7  ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง “วังผาเมฆ” 
สถานที่ท่องเที่ยวป่าไม้เชิงอนุรักษ์ ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองตรัง ประมาณ 45 กิโลเมตรที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อน ที่ส าคัญคือ บนยอดเขามีทะเลหมอกปกคลุม
ไปทั่วเวลาเช้าตรู่ รอบทิศมองเห็นทะเล และเกาะต่างๆ ของฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งมองเห็นทิวทัศน์
ตึกต่างๆ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วยอดเขาและสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เกือบทั่วทั้งจังหวัดตรังแล้ว ยังเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน บางพ้ืนที่เป็นที่ราบมี
ป่าไม้นานาชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง และสมุนไพร อีกท้ังยังเป็นป่าต้นน้ า เพราะเป็นต้นก าเนิด
คลองบางพระ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีกล้วยไม้ที่พิเศษสุด คือเป็นที่อยู่อาศัยของปูเปี้ยว 
ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในจังหวัดตรัง  

 
1.10.2 แหล่งเรียนรู้ 

 
 วัดราษฎร์รังสรรค์  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

แหล่งเรียนรู้ในวันส าคัญทางศาสนา 
 วัดเจริญร่มเมือง  ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ในวัน

ส าคัญทางศาสนา 
 เขาปลวกล้อน  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวันส าคัญทางศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
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 ห้องสมุดประชาชน (ศูนย์ กศน.)  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

 เครือข่ายชุมชนฟื้นฟู  ลุ่มน้ าคลองชี  ต าบลวังมะปรางเหนือ      อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  เป็นเครือข่ายฟื้นฟูสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในชุมชน 

 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง  เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเพาะช าพันธุ์ไม้และความรู้ด้านการเกษตร 

 การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  หมู่ที่ 7  ต าบลวังมะปรางเหนือ     อ าเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง 

 เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอมเตยหอม  265  หมู่ที่ 7  ไสใหญ่  ต าบลอ่าวตง อ าเภอ

วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเตยหอม ตะไคร้หอม สมุนไพรไล่ยุง 
 กลุ่มสบู่เหลว/น้ ายาล้างจาน  281  หมู่ที่ 5  ต าบลวังมะปราง   อ าเภอวังวิเศษ  

จงัหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการท าสบู่เหลว น้ ายาล้างจาน 
 กลุ่มจักรไม้ไผ่และเฟอร์นิเจอร์  192 ห้วยใหญ่ หมู่ 12 ต าบลอ่าวตง  อ าเภอวัง

วิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการท าศาลาไม้ไผ่ จักรสารไม้ไผ่ 
 

1.10.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

 นางนวน แกล้วกล้า นางช่อทิพย์  ส่งแสง และนางบุญริน  ทองส่งศรี  
(กลุ่มจักสานเชือกกล้วย)   หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายจิต  บุญเลื่อง (สมุนไพรและการขยายพันธุ์พืช)หมู่ที่ 1 ต าบลวังมะปราง
เหนือ     อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายเท่ง  นุ่นชูผล (การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่) หมู่ที่ 4 ต าบลวังมะปรางเหนือ     
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นางจุรี ชูมณี  (การร ามโนราห์) หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปรางเหนือ    
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายย่อง สุขเสน (ดนตรีไทย ปี่) หมู่ที่ 8 ต าบลวังมะปรางเหนือ   
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายสมโชค   สงชู  (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 6  ต าบลวังมะปรางเหนือ   
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายประเทือง หมื่นอักษร  (ปุ๋ยชีวภาพ)  หมู่ที่ 9 ต าบลวังมะปรางเหนือ     
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
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 นายสวัสดิ์ ทองค า  (ด้านการเกษตร)  หมู่ที่ 3 ต าบลวังมะปรางเหนือ     อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นางหมุน (นวดแผนโบราณ) หมู่ที่ 1 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

 น.ส.จันทิรา  จันทร์เพชร (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 5  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 นายสมศักดิ์  (ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว)  หมู่ที่ 9  ต าบลวังมะปรางเหนือ     
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 นายทรงธรรม  บัวทอง  (งานไม้ไผ่)  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

 นางอุไรรัตน์   เพ่งพิศ  (เกษตรอินทรย์ 1 ไร่ 1 แผน) 
 นายวิรัตน์  กาญจนพรหม (เกษตรอินทรีย์) 
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บทที่ 2 
 

สภำพของโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ ์
 
2.1  ควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220 โทรศัพท์ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  
website  http://www.ratsadanu.ac.th สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 60 ตาราง
วา ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ตง 122 (24704) ประกาศจัดตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2529 และเปิดท าการ
เรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย/หญิง  รวม  90  คน  
จ านวน  2 ห้อง เ รี ยน   โดยมี  นายสมพงศ์   พิทยาภา  เป็นผู้ บริ หารคนแรก  ปั จจุบั นมี                    
นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแนวทางที่กล่าวถึง  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์(VISION)  พันธกิจ(MISSION)  เป้าประสงค์ 
(Goal)  และกลยุทธ์  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
  ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย   ก้าวสู่อาเซียน 
 
  พันธกิจ (MISSION)     

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เร่งรัดให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถานศึกษา 
4. ประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 
5. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
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เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. โรงเรียนมีคู่มือพัฒนาคุณภาพเชิงระบบที่มีการด าเนินการต่อเนื่อง  ครบวงจร  

สามารถค้นพบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  อย่างน้อยระบบละ 1 เรื่อง 
2. ครูมีทักษะการท างานตามระบบหลัก  บรรลุตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

รวมทั้งพัฒนาตนเองเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เข้มแข็ง  รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
5. ภาคีเครือข่ายและองค์รกท้องถิ่นในเขตบริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
6. ผู้เรียน ครู และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  อาคาร

สถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
  
 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาระบบคุณภาพ 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การสร้างความร่วมมือของผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและองค์กรท้องถิ่น 
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 
ปรัชญำและค ำขวัญโรงเรียน 
ปรัชญา   นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ค าขวัญ  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าชุมชน 
 
อักษรย่อโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์  

ร.อ. 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 สุขภาพดี  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 กีฬาดี  โครงงานคุณธรรมเด่น 
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สีประจ ำโรงเรียน 
  ฟ้า ม่วง  ขาว  

ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ตรำประจ ำโรงเรียน  
   พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
 
  

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
  ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล) 
 
2.2 ที่ตั้งสถำนศึกษำ 

 
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220   

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

 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวังวิเศษ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตาม
แผนที่ข้างล่างนี้ 
 

ภำพที ่1  แสดงแผนที่โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ตลาดสด ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

สะพาน 

ไปต าบลอ่าวตง 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) 

ไปต าบลวังมะปราง 
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ส้วม
หญ 

2.4 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
ภำพที ่2  แสดงแผนผังโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงฝึกงาน 

โรงอาหาร 
เสาธง 

อาคารเรยีน 1 

อาคารกึ่งช่ัวคราว 

อาคารเรยีน 2 

อาคารเรยีน 3 

อาคารเรยีน 4 

สนามฟุตบอล 

สนามบาสเกตบอล 

หอประชุม 

อาคารเกษตร ส้วม 

ส้วม 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่ - ตรัง) 
ป้ายช่ือโรงเรียน 

สระน้ า   

สระน้ า   

สระน้ า   

บ้านพักคร ู

บ้านพักนักการ 

บ้านพักคร ู
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2.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 

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

รำยกำร ประเภท จ ำนวน 
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. บ้านพักนักการภารโรง - 2 
8. บ้านพักครูชายโสด - 1 
9. สนามบาสเก็ตบอล - 1 
10.ห้องน้ าหญิง 4 ที่นั่ง - 1 
11.ห้องน้ าหญิง 6 ที่นั่ง - 2 (ใช้ได้ 1 หลัง) 
12.ห้องน้ าชาย 6 ที่นั่ง - 1 
 

2.6 ผู้บริหำรโรงเรียน 
 

นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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2.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 
 ตำรำงท่ี 2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนรัษฎำนปุระดิษฐ์อนุสรณ์  
                        ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

1. นางสาวขนิษฐา อ านักมณ ี ผู้อ านวยการ 110462 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
คม.(การบรหิารการศึกษา) 

2. น.ส.สมร จันทร์รัตน ์ รอง
ผู้อ านวยการ 

117308 ช านาญการ วท.บ.(เคมี) 
กศ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

3. น.ส.สภุาวด ี ฉิมา คร ู 111838 - ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
4. นางกรรฐิรัชฎ ์ กิ้มจ้อง คร ู 117333 ช านาญการ ค.บ.(ภาษาไทย) 
5. นางสุภา ตี้ฮ้อ คร ู 117332 ช านาญการ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
6. นางเพ็ญศร ี สังข์สุข คร ู 1895 ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

7. นางอ าพร จุตต ิ คร ู 1212 - ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

8. นายจตุพร มณีพันธ ์ คร ู 113160 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
9. นายสุขุม ทองบัว คร ู 111842 ช านาญการ ศศ.บ.(บริหารทั่วไป) 
10. น.ส.สร้อยสุวรรณ จันผุด คร ู 127221 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
11. นางสิริรตัน ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30343 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
12. นายอนันตชัย ชุมอักษร คร ู 2004 - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู้) 

13. นางสาวพรพรรณ เนตรข า คร ู 30129 ช านาญการ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

14. นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว คร ู 100844 ช านาญการ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

15. นายสมนึก แก้วจันทร์ คร ู 110819 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

16. นางอัมรัตน ์ เอียดละออง คร ู 124229 ช านาญการ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคม ี
17. น.ส.ศิริกาญจน ์ สงศรีจันทร ์ คร ู 110465 ช านาญการ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา 

ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 
18. น.ส.เกษรา จุ้งลก คร ู 1858 ช านาญการ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
19. นายกิตตินันท์  ทองเอียดใหญ ่ คร ู 273 ช านาญการ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
20. นายโสภณ เพชรสุทธ์ิ คร ู 111843 - วท.บ.(ชีววิทยา) 
21. นายวินิต คงหน่อ คร ู 408 ช านาญการ ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

22. นางชฤนาฏ กายสิทธ์ิ คร ู 30575 ช านาญการ ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 
23. น.ส.อรฉัตร พรมจุล คร ู 30592 - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
24. นายพิริยะ เต้งชู คร ู 110464 - ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
25. น.ส.เสาวลักษณ ์ โยธารักษ ์ ครูผู้ช่วย 114809 - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
26. นางกรีลาวรรณ เบญจกลุ คร ู 127220 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

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

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

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

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

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

กีฬา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

34. นายจริญ อินทร์ทอง คร ู 525(ส) - กศ.บ.(พลศึกษา) 
35. นายศิรสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ คร ู 25266 ช านาญการ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 
36. นายอุดม นุ่นประดิษฐ ์ คร ู 19476 ช านาญการ ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
37. นายสุรยิะ แก้วพิทักษ์ คร ู 1229 - ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
38. นางนิตยา ทองบริบูรณ ์ คร ู 110466 ช านาญการ ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล

การจัดการศึกษา) 
39. นายสังวร ปราบเขตต ์ คร ู 124228 ช านาญการ ค.บ.(อุตสาหกรรม-ก่อสร้าง) 
40. นางจุฑารัตน ์ ใจบุญ คร ู 475 ช านาญการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
41. น.ส.อลสิา หลวงคลัง คร ู 30882 - วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
42. นางสุดารตัน ์ ทวีตา ครูผู้ช่วย 1206 - วท.บ.(พืชศาสตร์ ไม้ผล) 
43. น.ส.พิมพ์ขวัญ ก้องสุวรรณคีร ี คร ู 24522 - ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 
44. นางทิพวรรณ อังสกุล ครูผู้ช่วย 30391 - ศษ.บ.(การแนะแนว) 
45. น.ส.ภัทรานิษฐ์ อินด า ครูอัตราจ้าง - - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
46. น.ส.มาริษา             อินทร์ฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
47. น.ส.ดาวรุณี             เพ็ชรมาก ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

48. น.ส.นิตยา เพ็ชรขาว ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
49. น.ส.ธวรรณญ์รัษฐ์ กิจศิปล ครูอัตราจ้าง - - คศ.บ.(อาหารและโภชนการ) 
50. Mr.Tanyi Berfrand Ntui ครูต่างชาต ิ - - B.Ed.(Curriculum Studies 

and English) 
51. น.ส.ปริยาภา เจ้ยทองศร ี เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ 
- - บธ.บ.(การบัญชี) 

52. น.ส.อรอุมา สุขเสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - ม.6 

53. นายจรลั มัธยม ลูกจ้าง 
ประจ า 

10708 - มศ.5 

54. นายภบพิรณุ นุ่นชูผล ลูกจ้าง 
ประจ า 

10709 - ม.6 

55. นายศรศร ี ดีชูศร ลูกจ้าง 
ประจ า 

10707 - ม.6 

56. นางสมศร ี สาธุภาค แม่บ้าน - - ม.3 
57. นางวรรณ ี โอทอง แม่บ้าน - - ม.3 
58. นายวัฒนา จุตต ิ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- - ม.6 

59. นายภูริทัต แสงหิรัญ ยาม - - ม.6 
60. น.ส.สุชาดา โพธิ์บ าเพ็ญ แม่บ้าน - -  
61. นายขจรศักด ิ ด าเกาะ นักศึกษาฝึก

ประสบการณ ์
- - เอกพลศึกษา 

62. นายกิติพงศ์ กลิ่นจันทร ์ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ ์

- - เอกพลศึกษา 
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ตำรำงท่ี 3  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนรัษฎำนปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 
               ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี 
ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 
ครูประจ าการ 16 26 - 19 13 
พนักงานราชการ - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 5 - 5 - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - 
ครูต่างชาติ 1 - - 1 - 
ยาม 1 - 1 - - 
แม่บ้าน - 3 3 - - 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 - 2 - - 

รวม 24 38 11 26 15 
คิดเป็นร้อยละ 38.71 62.90 17.74 41.94 24.19 

 
จากตารางที่ 3  พบว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

ปีการศึกษา 2562  จ านวนทั้งสิ้น 62 คน  มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.74 ระดับปริญญาตรี  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.94 และระดับสูงกวา่
ปริญญาตรี  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงค่ำร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรใน 
      โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ   
      ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
 

2.8 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2.8.1 นายสมปอง หมื่นสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.2 นายสมศักดิ์   มากนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.3 นายสมปอง   ทองประดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.4 ร้อยต ารวจตรีเพชร  มีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.5 นายชิต   สุขเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.6 นางสาวจุไรรัตน์ เพ่งพิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.8.7 นายอ านาจ  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 อ านักมณี ผู้อ านวยการโรงเรียน   

 
 
   

21%

50%

29% ต่ ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี
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2.9 ครุภัณฑ์และระบบสำธำรณูปโภคในสถำนศึกษำ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
 2.9.1 ครุภัณฑ์ในสถำนศึกษำ 
 

 ตำรำงท่ี 4  ครุภัณฑ์ในสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ประเภท รำยกำร 
จ ำนวน
ที่ใช้ได้ 

จ ำนวน
รอซ่อม 

จ ำนวน
รอ

จ ำหน่ำย 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องถ่ายเอกสาร  2 0 0 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องอัดส าเนา  2 0 0 
3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องโทรสาร  1 0 0 

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ดีด  1 0 0 
5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
ตู้นิรภัย  2 0 0 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  10 0 0 
7 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องพิมพ์ (Printer)  17 0 3 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0 
9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 0 0 

10 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา  820 0 0 
11 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะภายใน

มนุษย์  
1 0 0 

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

มัธยมศึกษา  
21 0 0 

15 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 6 0 0 
16 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 3 0 0 
17 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส  1 0 0 

 18 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 6 0 0 
19 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี  2 0 0 
20 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี  2 0 0 
21 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม  1 0 0 
22 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
1 0 0 

23 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
ศฉฏLCD  

3 0 0 
24 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  60 0 3 
25 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ในการ

เรียนการสอน 
8 0 0 
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ที ่ ประเภท รำยกำร 
จ ำนวน
ที่ใช้ได้ 

จ ำนวน
รอซ่อม 

จ ำนวน
รอ

จ ำหน่ำย 
26 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer)  15 0 3 

27 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิดจอแบน 39 0 0 
28 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(มัธยมศึกษา) 
1 0 0 

29 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง  2 0 0 
30 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 37 0 0 
31 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องกรองน้ า  4 0 0 

32 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน เครื่องท าน้ าเย็น 4 0 0 
33 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องตัดหญ้า  6 0 0 

34 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน
ครัว 

ตู้เย็น  3 0 0 
35 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง  1 0 0 
36 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ  2 0 0 
 
 2.9.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำธำรณูปโภคในสถำนศึกษำ 

 
 ตำรำงท่ี 5  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำธำรณูปโภคในสถำนศึกษำ 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 
 สภำพ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ช ำรุด 
1  ระบบสื่อสารเครือข่าย 

1.1 Leased Line 
1.2 ADSL 

 
2 จุด 
3 จุด 

 
 

 
/ 
/ 

 

2  ระบบสาธารณูปโภค 
       2.1 ประปา / แหล่งน้ ากิน – ใช้ 
       2.2 ไฟฟ้า 

 
มี 
มี 

 
/ 
/ 
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2.10 จ ำนวนคอมพิวเตอร์และกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยจ ำแนกตำมกำรใช้งำน 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้  และการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย  ดังนี้ 
 

2.10.1 จ ำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย 
 
 ตำรำงท่ี 6  จ ำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย 
        จ ำแนกตำมกำรใช้งำน 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวน

คอมพิวเตอร์ 

จ ำนวนเครื่อง
ที่ต่อระบบ
เครือข่ำย 

 
เครื่องพริ้นเตอร์ 

  
Laser Inkjet DotMatrix 

เพ่ือการบริหารจัดการ 10 10 4 4 - 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 60 50 1 4 - 

รวม 90 87 10 8 - 
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บทที่ 3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมด 805 คน  ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2561) 
 
3.1  นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 ตำรำงท่ี 7  จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   
        ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 79 91 170 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 96 80 176 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 66 74 140 

รวมระดับมัธยมศึกษำต้อนต้น 15 241 245 486 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 56 70 126 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 33 59 92 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 68 101 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 122 197 319 
รวมทั้งสิ้น 27 363 442 805 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561  
รวมทั้งสิ้นจ านวน คจถ คน  จ านวนห้องเรียน  27  ห้อง   
 
 เมื่อจ าแนกนักเรียนตามชั้นเรียน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนทั้งหมด 486 คน  
เป็นเพศชาย  จ านวน 241 คน  เพศหญิง  จ านวน 245 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน
ทั้งหมด 319  คน  เป็นเพศชาย  จ านวน 122  คน  และเพศหญิง 197  คน 
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3.2  นักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำแนกตำมประเภทในโรงเรยีนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตำรำงท่ี 8  ร้อยละของนักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำแนกตำมประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ชั้น 

ประเภทควำมพิกำร 
รวม

ทั้งสิ้น 

บก
พร

่อง
ทำ

งก
ำร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทำ

งก
ำร

ได
ย้ิน

 

บก
พร

่อง
ทำ

ง
สต

ิปญั
ญ

ำ 

บก
พร

่อง
ทำ

ง
ร่ำ

งก
ำย

 

บก
พร

่อง
ทำ

งก
ำร

เรีย
นร

ู้ 
บก

พร
่อง

ทำ
งก

ำร
พูด

/
ภำ

ษำ
 

ออ
ทิส

ติก
 

ปัญ
หำ

ทำ
ง

พฤ
ติก

รร
ม/

อำ
รม

ณ
 ์

พิก
ำร

ซ้อ
น 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

14 
- 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

14 
- 
2 
1 
- 
- 

รวม
ทั้งสิ้น 

- - - - 16 - 1 - - 17 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - - - 1.99 - 0.12 - - 2.11 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11  เมื่อจ าแนกตามประเภทความ
พิการ  พบว่า  มีความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99  
และประเภทออทิสติก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12  
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3.3  นักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตำรำงท่ี 9  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ชั้น 

ประเภทควำมด้อยโอกำส    

รวม
ทั้งสิ้น 

เด
็กถู

กบ
ังคั

บใ
ห้

ขำ
ยแ

รง
งำ

น 

เด
็กที่

อย
ู่ใน

ธุร
กิจ

ทำ
งเพ

ศ 

เด
็กถู

กท
อด

ทิ้ง
 

เด
็กใ

นถ
ำน

พิน
ิจ

แล
ะเย

ำว
ชน

 

เด
็กเ

ร่ร่
อน

 

ผล
กร

ะท
บจ

ำก
เอ

ดส
 ์

ชน
กล

ุ่มน
้อย

 

เด
็กที่

ถูก
ท ำ

ร้ำ
ย

ทำ
รุณ

 

เด
็กย

ำก
จน

 

เด
็กที่

มีป
ัญ

หำ
ยำ

เส
พต

ิด 

ก ำ
พร

้ำ 

ท ำ
งำ

นแ
ละ

รับ
ผิด

ชอ
บ

ตัว
เอ

งแ
ละ

คร
อบ

ตรั
ว 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

57 
69 
104 
64 
33 
6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
5 
- 
1 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

59 
69 
109 
65 
34 
6 

รวม - - - - - - - - 333 - 6 2 342 
ร้อยละ - - - - - - - - 41.37 - 0.75 0.25 42.48 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 42.48  เมื่อจ าแนกตามประเภท  พบว่า  
มีความด้อยโอกาสประเภทยากจน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 รองลงมา คือ ก าพร้า 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และท างานและรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.25 
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3.4  น้ ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำน ในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์       
 
 ตำรำงท่ี 10  น้ ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำน ในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวม
ทั้งหมด ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 4 6 4 4 6 2 7 4 1 7 2 3 24 26 50 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 7 8 5 3 2 1 5 3 3 3 1 2 23 20 43 
น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 2 6 3 1 2 1 3 - - 2 1 1 11 11 22 
น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 23 23 32 24 18 17 13 12 9 10 9 22 104 108 212 
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 8 13 16 14 9 14 14 20 4 11 4 18 55 90 145 
น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ์ 8 6 12 8 2 7 3 5 2 4 2 10 29 40 69 
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 52 62 60 52 42 55 36 54 23 42 22 43 235 308 543 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 64 70 75 63 55 59 37 47 26 45 28 48 285 332 617 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 49 53 54 44 35 48 23 37 19 34 20 34 200 250 450 

 
 จากตารางที่ 10  พบว่า นักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 22 คน แยก
เป็นผู้ชาย 11 คน และผู้หญิง 11 คน นักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 69 คน 
แยกเป็นผู้ชาย 29 คน และผู้หญิง 40 คน และนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทั้งหมด 450 
คน แยกเป็นผู้ชาย 200 คน และผู้หญิง 250 คน  
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3.5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 
 
 ตำรำงท่ี 11 คะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ย 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

   

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ภำ
ษำ

 
ต่ำ

งป
ระ

เท
ศ 

ม. 1 63.88 62.70 66.22 72.49 77.10 73.60 71.20 63.55 68.84 
ม. 2 63.33 57.14 66.06 71.75 73.81 70.61 71.69 58.13 66.56 
ม. 3 69.50 62.84 68.66 70.33 75.10 72.61 69.73 63.68 69.05 
ม. 4 63.87 62.96 65.92 68.48 77.73 71.63 71.25 63.67 68.19 
ม. 5 64.75 63.55 67.15 72.26 77.20 70.40 70.13 61.96 68.42 
ม. 6 66.30 62.43 68.26 76.58 78.49 80.31 72.55 55.93 70.10 
รวม
เฉลี่ย 

65.27 61.94 67.04 71.98 76.57 73.19 71.09 61.15 
 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า   คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560  เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    คิดเป็นร้อยละ
76.57 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 73.19 และผลการเรียนที่น้อยที่สุด
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 61.15 
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 แผนภูมิที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 

3.6  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติของโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์    
       ปีกำรศึกษำ 2560 
   
 ตำรำงท่ี 12  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
         ปีกำรศึกษำ 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 46.07 50.63 48.77 48.29 

คณิตศำสตร ์ 22.79 28.67 26.55 26.30 

วิทยำศำสตร์ 31.16 33.69 32.47 31.83 

ภำษำอังกฤษ 26.06 30.42 30.14 30.45 
  
 จากตารางที่ 12 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2560  ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 46.07  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
31.16 และต่ าสุด คือ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.79 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าทุกระดับ  

65.27

61.94

67.04

71.9876.57

73.19

71.09

61.15

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษา ต่างประเทศ
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  แผนภูมิที่ 3  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
         ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 

 ตำรำงท่ี 13  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
         ปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 48.33 52.07 50.07 49.25 

คณิตศำสตร ์ 19.01 27.12 24.64 24.53 

วิทยำศำสตร์ 25.92 30.43 29.48 29.37 

สังคมศึกษำ 32.36 35.85 34.96 34.07 

ภำษำอังกฤษ 21.34 27.89 27.91 28.31 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2560 ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 48.33  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 32.36 และต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
19.01 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าทุกระดับ   
 
 

46.07

22.79
31.16

26.06 ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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 แผนภูมิที่ 4  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
         ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.33

19.0125.92

32.36

21.34 ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
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บทที่ 4 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ 2561  เป็นจ านวนเงิน 4,755,580 บาท 
(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพนัห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  โดยแยกเป็นโครงการตามฝ่ายบริหารวิชาการ 
เป็นจ านวนเงิน 1,275,130 บาท  ฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นจ านวนเงิน 395,200 บาท  ฝ่ายบริหารบุคคล  
เป็นจ านวนเงิน 1,679,050 บาท และฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 1,406,200 บาท  ตาม
แผนงาน / โครงการ  ดังนี้ 
 
 ตำรำงท่ี  14  สรุปแผนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 
 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

1. พัฒนาการเรียนการ
สอนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งระบบ 
(ระบบเรียนรู้) 

5,250 - 5,250 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

2. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

153,837 - 153,837 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

3. พัฒนาการใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ 

389,484 344,484 39,500 5,500 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

4. พัฒนางานทะเบียน
วัดผล (ระบบเรียนรู้) 

40,080 - - 40,080 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

5. ห้องสมุดมีชีวิต 45,000 - 35,000 10,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

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

17,600 - 17,600 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

7. พัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

191,500 - 191,500 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

8. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (ระบบ
เรียนรู้)  

2,000 - - 2,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

9. พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

65,900 - - 65,900 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

10. กิจกรรมแนะแนว 42,950 - - 42,950  ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

11. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

9,300 - 9,300 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

12. ปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  

3,000 - 3,000 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

13. ส่งเสริมวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8,200 - 8,200 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

14. พัฒนาการศึกษา
เรียนรวม 

15,230 10,196 5,034 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

15. การศึกษานอก
ระบบ 

1,500 - - 1,500 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

16. นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1,000 - - 1,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

17. พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

9,300 - - 9,300 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

18. พัฒนาส่งเสริม
วิชาการชุมชน 

5,000 - - 5,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

19. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 - 17,000 3,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

20. พัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

58,440 - 17,000 41,440 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

21. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

42,719 - 39,719 3,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

22. ส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

20,000 - 18,000 2,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

23. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคม
ศึกษาสู่วิถีชีวิตที่
พอเพียง 

20,000 - 17,000 3,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

24. พัฒนาการเรียน
การสอนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ

20,000 - 8,730 11,270 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

25. ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

57,840 - 54,840 3,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

26. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ 

30,000 - 27,000 3,000  ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

27. พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

12,800 - - 12,800 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

28. เวรยามรักษา
สถานที่ราชการ 

2,200 - - 2,200 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

29. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องโสตทัศนศึกษา 

35,000 - - 35,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

30. พัฒนาและ
สนับสนุนดูแล
สุขภาพนักเรียน 

16,005 - - 16,005 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

31. ส่งเสริมระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

72,500 - - 72,500 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

32. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

2,800 - - 2,800 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

33. ส่งเสริมงานรับ
นักเรียนและจัดท า
ส ามะโนประชากรวัย
เรียน 

2,700 - - 19,500 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

34.ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 

23,200 - - 23,200 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

35. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
(สัมพันธ์ชุมชน) 

8,000 - - 8,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

36. พัฒนาอาคาร
สถานที่ภายใน
โรงเรียน 

189,995 - - 189,995 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

37. ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในโรงเรียน 

- - - - - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

38. โรงเรียนปลอดขยะ 5,000 - - 5,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

39. ส่งเสริมคุณธรรม 25,000 - - 25,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

40. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของ
นักเรียน (ระบบ
กิจกรรมนักเรียน) 

8,000 - - 8,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

41. สถานศึกษาสีขาว 19,000 19,000 - - - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

42. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

22,000 - - 22,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

43. โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

17,000 - 17,000 - - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

44. พัฒนาบุคลากร 56,000 - - 56,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

45. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

1,576,650 1,004,850 - 571,200 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

46. พัฒนาและ
สนับสนุนงาน
ทั่วไป 

1,331,200 1,281,200 - 50,000 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

47. รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

- - - - - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

48. โรงเรียนธนาคาร 15,000 - - 15,000 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

49. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ห้องส านักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

25,000 - - 25,000 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

50. จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 2561 

35,000 - - 35,000 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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บทที่ 5 
 

ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ และ
โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียน ได้พัฒนาตนเองและเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ได้รับรางวัลดังนี้ 
 
5.1 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรตำมนโยบำย สพฐ. / หน่วยงำนอ่ืน 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 โรงเรียนน าร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 
5.1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 34 จังหวัด ปี

การศึกษา 2558 
5.1.7 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง  สถานศึกษาน าร่องการพัฒนาด้านคุณธรรม  ปี

การศึกษา 2559 
5.1.8 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
 

5.2 ผลงำนโรงเรียน 
5.2.1 รำงวัลนักเรียนพระรำชทำนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขนำดกลำง    

ปีกำรศึกษำ 2554  ได้แก่ ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
5.2.2 รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง 2555” (รอบ 2) 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

5.2.3 รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ระดับดีเด่นตำมโครงกำรสถำนศึกษำป้องกันยำเสพติดดีเด่น ปี 
2555  ศูนย์อ ำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร 

5.2.4 รำงวัล 10 ทีมสุดท้ำยท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ  โครงกำร My Little 
Farm ปี 4 “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ตำมโครงกำรของมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกร
ไทยในพระบรมรำชูปถัมป์ 
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5.2.5 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขาคลองชี (Toilet for 
you) ปีการศึกษา 2556 เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ณ เมืองทองธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

5.2.6 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด   โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.7 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.8 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรแข่งขันโต้วำทีมัธยมศึกษำ ระดับภำคใต้  ปี
กำรศึกษำ 2555 “สิทธิมนุษยชน กับ 80 ปีประชำธิปไตยไทย” คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

5.2.9 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ  โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2556  ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.10 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
ระดับจังหวัด   โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2556  ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.11 รองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษำ โครงกำรงำนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกำรประกวดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนเพื่อฉลองพระชันษำ 100 ปี สมเด็จพระญำณสังวร  สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก  ระดับภำคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี 2556 

5.2.12 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชยระดับภาค   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.13 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดสวนสนำมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ลูกเสือกองเกียรติยศ)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 
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5.2.14 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กำรประกวดโรงเรียนธนำคำร ระดับจังหวัด ประจ ำปี 
2558 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร 

5.2.15 รำงวัลระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับดีเยี่ยม จาก ส านักงานเขต
พ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจ าปี 2559 

5.2.16 ผ่ำนกำรคัดเลือก การประกวดผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่นและ
เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ประจ าปี 2559 จาก ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.17 รำงวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2561 

   
5.3 ผลงำนบุคลำกรที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

5.3.1 รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ ำปี 2554  จำกคุรุสภำ 
1. นางนิตยา    ทองดียิ่ง 
2. นางสาวสาวิตรี   ทองจ ารัส 
 

5.3.2 รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ ำปี 2555  จำกคุรุสภำ 
1. นางสาวอังสนา  มากมูล 
2. นางสุภา    ตี้ฮ้อ 
3. นางประยงค์จิตร  รักษศรี 
4. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
5. นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ 
6. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 
 

5.3.3 รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ ำปี 2557  จำกคุรุสภำ 
1. นายขจรจิตร  ตะหมัง 
2. นางรัตนา  กิ้มจ้อง 
3. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล 

 
5.3.4 รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ ำปี 2558  จำกคุรุสภำ 

1. นางเพ็ญศรี    สังข์สุข 
2. นายกิตตินันท์    ทองเอียดใหญ่ 
3. นางอัมรัตน์    เอียดละออง 
4. นายอุดม    หล าเบ็ลส๊ะ   
5. นางรัตนา    กิ้มจ้อง 
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5.3.5 รำงวัลครูดีเด่น  ประจ ำปี 2554 จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
เขต 13 
1. นางเพ็ญศร ี  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 

 
5.3.6 รำงวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย “ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอ้ืออำทร”  ประจ ำปี 2555 จำก

หนังสือพิมพ์แกนกลำง 
1. นางนิตยา  ทองดียิ่ง  
2. นางสุภา   ตี้ฮ้อ 
3. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
4. นางสาวสาวิตรี  ทองจ ารัส 
5. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 

 
5.3.7 รำงวัลกำรประกวดกิจกรรมนวัตกรรมกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  งำนมหกรรม

วิชำกำร “อภิวัฒน์กำรเรียนรู้  สู่ศตวรรษที่ 21”  ประจ ำปี 2557 จำกส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 
1. นางจุฑารัตน์     ใจบุญ  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอน 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 
 

5.3.8 รำงวัลกำรประกวดผู้ก ำกับลูกเสือดีเด่น  จำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
1. นายอุดม    หล าเบ็ลส๊ะ   
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5.3.9 โล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมสื่อสำรสอน โครงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   ประจ ำปี 
2558 จำกส ำนักงำนศึกษำภำค  10 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 

 
5.3.10 รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 

Practices ระดับประเทศ ด้ำนสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียน
พิกำรเรียนรวม (มัธยมศึกษำ) ประจ ำปี 2559  จังหวัดขอนแก่น 
1. นางอ าพร  จุตติ 

 
5.3.11 รำงวัลครูดีเด่น  ประจ ำปี 2559 จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     

เขต 13 
1. นางอ าพร  จุตติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
3. นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

5.3.12 โล่ประกำศเกียรติคุณกรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนดีเด่น ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2560 จำกสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแห่งประเทศไทย 
1. นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์  

อนุสรณ์ 
 

5.3.13 รำงวัลครูดีเด่น ประจ ำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำกคุรุสภำ สพป.ตรัง  
เขต 2 ประจ ำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
2. นายวินิต  คงหน่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

5.3.14 รำงวัลครูดีเด่น ประจ ำปี 2560 ระดับจังหวัด จำกคุรุสภำ จังหวัดตรัง  
ประจ ำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

 
5.3.15 รำงวัลสุดยอดครูดี “โครงกำรยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชำ”  

ประจ ำปี พ.ศ.2560 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    
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5.4 ผลงำนนักเรียนที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 
5.4.1 รำงวัลนักเรียนพระรำชทำนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขนำดกลำง    

ปีกำรศึกษำ 2554 
1. ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 

 
 5.4.2   สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 ตำรำงท่ี  15  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่

จัด 
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงขวัญฤดี แต้มประสิทธิ์ 
 

เหรียญทองแดง สพม.13 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.นางสาวสิรินิชญ์ จันเรืองศรี เหรียญทอง สพม.13 

3 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.1-3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  

1.เด็กหญิงจิดาภา สว่างรัตน์ เหรียญทองแดง สพม.13 

4 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.นางสาวอฐิติญา นานโสม เหรียญเงิน สพม.13 

5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.นางสาวสุนิสา จันศรี เหรียญเงิน สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่

จัด 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.นางสาวทิพย์รัตน์ ชูรัตน์ เหรียญเงิน สพม.13 

7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ 
ม.1-3 (กาพย์ยานี 11)             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
67 

1.เด็กหญิงชมพูนุช ทองแก้ว 
2.เด็กหญิงฉันท์สินี กียะ 

เหรียญทองแดง สพม.13 

8 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ 
ม.4-6 (อินทรวิเชียรฉันท์ 11) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
67 

1.นางสาววนัดดา กลิ่นจันทร์ 
2.นางสาวธารารัตน์ ชูรักษ์ 

เหรียญเงิน สพม.13 

9 การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงปัทมเกสร์ ย่องเส้ง 
2.เด็กหญิงมณีนัฏฐ์ เกื้อนะ 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

สพม.13 

10 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-6 การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.นางสาวสิรินิชญ์ จันเรืองศรี ชนะเลิศ สพม.13 

11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-3 การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.เด็กหญิงวาริสา รักพวก เข้าร่วม สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่

จัด 
12 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม

แนว PISA ม.1-3  การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.เด็กหญิงจิดาภา สว่างรัตน์ เข้าร่วม สพม.13 

13 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-6  การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.นางสาวอฐิติญา นานโสม เข้าร่วม สพม.13 

14 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.1-3 การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.นางสาวสุนิสา จันศรี เข้าร่วม สพม.13 

15 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.4-6 การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 

1.นางสาวทิพย์รัตน์ ชูรัตน์ เข้าร่วม สพม.13 

16 การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ม.
1-3 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2560 

1.นายทรัพย์ทวี อ่อนชื่นจิตร 
2.เด็กหญิงตะวันฉาย เพ็ญแก้ว 

เข้าร่วม สพม.13 

17 การแข่งขันค าคมในรายการ 
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิง

1.เด็กหญิงปัทมเกสร์ ย่องเส้ง 
2.เด็กหญิงมณีนัฏฐ์ เกื้อนะ 
3.นางสาวสุฑารัตน์ พริกชูผล 

เข้าร่วม สมาคมค
รอสเวิร์ด

เกมเอแม็ท 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่

จัด 
แชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2560 

ค าคมและซู
โดกุแห่ง

ประเทศไทย 
 

  ตำรำงท่ี  16  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้ หน่วยงำนที่จัด 
1. การแข่งขันกีฬาเพ่ือ

การศึกษาในรายการ “แบ
รนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิง
แชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 32 และ 
แบรนด์  ซูโดกุชิงแชมป์
นานาชาติ ประจ าปี 2560” 
ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 
จังหวัดนนทบุรี   

1.นางสาวปิยธิดา สงบดี เหรียญทอง สมาคมครอส
เวิรด์          เอ
แม็ท ค าคม ซู
โดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

2.นายสหชาติ สงสีจันทร์ เข้าร่วม 
3.นายจักรกฤษ เกิดไก่แก้ว เหรียญทองแดง 
4.นางสาวณัฐกานต์ ดีเบา เข้าร่วม 
5.นายณพงศ์ จิตแป้น เข้าร่วม 
6.นายภูธเนตร บริสุทธิ์ เข้าร่วม 
7.เด็กหญิงปิยวลี ใจซื่อดี เหรียญทองแดง 

2. แข่งขันกีฬาเพ่ือการศึกษา 
“แม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค าคมและซูโดกุ 
ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 11” 
ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ณ เซ็นทรัล
พลาซ่าหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

1.นางสาวปิยธิดา สงบดี เหรียญทองแดง สมาคมครอส
เวิรด์      เอ
แม็ท ค าคม ซู
โดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

2.นายสหชาติ สงสีจันทร์ เหรียญทองแดง 
3.นายจักรกฤษ เกิดไก่แก้ว เหรียญทอง 
4.นางสาวณัฐกานต์ ดีเบา เหรียญเงิน 
5.นายณพงศ์ จิตแป้น เหรียญทองแดง 
6.นายภราดร กิจก าจรกุล เหรียญทอง 
7.นายภูธเนตร บริสุทธิ์ เหรียญทอง  

รองชนะเลิศ
อันดับ1 

8.นายวรพจน์ เหมาะมั่น 

9.เด็กหญิงปิยวลี ใจซื่อดี เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

10.เด็กหญิงโพธิ์อินทร์ พลเดช เหรียญทอง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้ หน่วยงำนที่จัด 
3. การแข่งขันกีฬาเพ่ือ

การศึกษา ในรายการ “เอ
แม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 12” ในวันที่ 2 - 3 
กันยายน พ.ศ.2560 ณ 
เดอะมอล์ จังหวัด
นครราชสีมา 

1.นางสาวปิยธิดา สงบดี เข้าร่วม สมาคมครอส
เวิรด์  เอแม็ท 
ค าคม ซูโดกุ 
แห่งประเทศ
ไทย 

2.นายสหชาติ สงสีจันทร์ เข้าร่วม 
3.เด็กหญิงปิยวลี ใจซื่อดี เหรียญทอง  

รองชนะเลิศ
อันดับ2 

4. รายการ“แม็กซ์พลอยส์ทริป
เปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ 
ครั้งที่ 5” ณ เซ็นทรัล
พลาซา สุราษฎร์ธานี วันที่ 
17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560  

1. นางสาวปิยธิดา  สงบดี อันดับที่ 12 สมาคมครอส
เวิรด์  เอแม็ท 
ค าคม ซูโดกุ 
แห่งประเทศ
ไทย 

2. นายสหชาติ  สงศรีจันทร์ อันดับที่ 6 
3. นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว อันดับที่ 9 
4. นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา อันดับที่ 14 
5. เด็กชายณพงศ์  จิตแป้น  อันดับที่ 4 
6. เด็กชายวรพจน์  เหมาะมัน่ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
7. เด็กชายภราดร  กิจก าจรกุล อันดับที่ 9 
8. เด็กชายภูธเนตร  บริสุทธิ ์ อันดับที่ 9 
9. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ชนะเลิศ 
10. เด็กหญิงโพธิ์อินทร์ พลเดช รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
11. เด็กชายณัฐชนนท์ แซ่ท่อง อันดับที่ 4 

5. รายการ“แม็กซ์พลอยส์
ครอสเวิร์ดเกม เยาวชน
นานาชาติ ครั้งที่ 29” ณ 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน       พ.ศ. 
2560  

1.นางสาวปิยธิดา  สงบดี อันดับที่ 23 สมาคมครอส
เวิรด์       เอ
แม็ท ค าคม ซู
โดกุ แห่ง
ประเทศไทย 

2.นายสหชาติ  สงศรีจันทร์ อันดับที่ 24 
3.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว อันดับที่ 19 
4.นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา อันดับที่ 16 
5.เด็กชายณพงศ์  จิตแป้น  เข้าร่วม 
6. เด็กชายวรพจน์  เหมาะมั่น เข้าร่วม 
7. เด็กชายภราดร  กิจก าจรกุล เข้าร่วม 
8.เด็กชายภูธเนตร  บริสุทธิ ์ เข้าร่วม 
9.เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี รองชนะเลิศ

อันดับ 3 
10.เด็กหญิงโพธิ์อินทร์ พลเดช อันดับที่ 15 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้ หน่วยงำนที่จัด 
6. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
สพม.13 

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นายอาทิตย์  หนูประสิทธิ์ 
 

เข้าร่วม  

-การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิชา 
2. เด็กหญิงมุขสุดา  เอียดชูทอง 
3. เด็กหญิงศิริรินทร์  มีสุข  

ทอง  

-การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

1. นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว 
2. นางสาวจิราพัชร  น้ าเพชร 
3. นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา 

ทองแดง  

-การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกรวิศักดิ์  วังร่ม 
2. เด็กหญิงโพธิ์อินทร ์ พลเดช 
 

เข้าร่วม  

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

1. นางสาวธัญลักษณ ์ คงทอง 
2. นายสหชาต ิ สงสีจันทร์ 
 

เข้าร่วม  

-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-
ม.3 

1. เด็กหญิงปิยวล ี ใจซื่อดี ทอง  

-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-
ม.6 
 

1. นางสาวกอบพรรณ  อ่อนชื่น
จิตร 

เงิน  

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

1. เด็กชายภราดร  กิจก าจรกุล 
2. เด็กชายภูธเนตร  บริสุทธิ ์

ทอง  

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

1. นางสาวปิยธดิา  สงบด ี 
 

เงิน  

-การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐชนนท ์ แซ่ท่อง ทอง  
-การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
 

1. นางสาวเพชราภรณ ์ อินเรือง เงิน  
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้ หน่วยงำนที่จัด 
7. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้ สพม.14 

-การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1- ม.3 

1. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ทอง  

-การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายภราดร  กิจก าจรกุล 
2. เด็กชายภูธเนตร  บริสุทธิ์ 

ทอง  

8. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ สพฐ. 
-การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ทอง  

 
  ตำรำงท่ี  17  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันทาง

วิทยาศาสตร์ 
(Science show) 
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กหญิงนุชนาถ ด าหมดสี 
2.เด็กหญิงอังศุชวาล บุญแก้ว 
3.เด็กหญิงบุตรษราพร ลิ่นสิน 

เหรียญเงิน สพม.13 

2 การแข่งขัน
ประกวด 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กหญิงวรัชยา แซ่ท่อง 
2.เด็กหญิงนนทชิา เอ่ียมละม่อม 

เหรียญเงิน สพม.13 

3 การแข่งขัน
ประกวดโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-6 งานศิลป 

1.นายกิจพิทักษ์ ดิษขนาน 
2.นายณัฐพงศ์ แสงหิรัญ 
3.นางสาวกาญจนา ค าแป้น 

เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ1 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

4 การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.นายพรวิษณุ มากนคร 
2.นายณัฐสิทธิ์ ช่วยบุญช ู

เหรียญเงิน สพม.13 

5 การแข่งขัน
โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.นางสาวนนัท์ธชิา  พรหมเดช 
2.นางสาววนสิา สัพเจริญ 
3.นางสาวฝนทิพ เมืองแก้ว 

เหรียญเงิน สพม.13 

6 การแข่งขันอัจฉริย 
ภาพทางวิทยา 
ศาสตร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ          
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวเกศสิพัทธิ์ สงศรีจนัทร์ 
2.นางสาวเสาวลักษณ์ กิ้มบุตร 
3.นางสาวพัชรพร สมปอง 

เหรียญทองแดง สพม.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

48 

  ตำรำงท่ี  18  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1. การประกวด

โครงงานคุณธรรม 
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่
67 

1.เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อุ้ย 
2.เด็กหญิงตะวันฉาย  เพ็ญแก้ว 
3.เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเกลี้ยง 
4.เด็กหญิงนวนิตย์  รันดาเว 
5.เด็กหญิงโยธกา  เต็มชัย 
 

ทองแดง สพม.13 

2 การประกวด
โครงงานคุณธรรม 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่
67 

1.นางสาวกมลชนก  พลรัตน์ 
2.นางสาวกมลลักษณ์  คงรักษ์ 
3.นางสาวชฎาพร  จริงจิตร 
4.นางสาวปิยนุช  สืบพันธ ์
5.นางสาววิมลวรรณ  ทองบัว 
 

เงิน สพม.13 

3 การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม  
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่
67 

1.เด็กหญิงศิโรรัตน์  คีรีรักษ์ 
 

ทอง สพม.13 

4. การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม  
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่
67 

1.นายธราพงศ์  อ้นเพชร 
 

ทอง สพม.13 

5. การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-.3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต

1.เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยเดช 
2.เด็กหญิงปวีณา  อ่อนแก้ว 
3.เด็กหญิงมณฑิฌา ล่องตี้ 
4.เด็กหญิงสาธิตา  คงชูศรี 

เงิน สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
พ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

5.เด็กหญิงอรอนงค์  บุญช่วย 
 

     
6. การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.4-.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวชฎาภรณ์  หนุนวงศ์ 
2.นางสาวชลิดา  ชัยภักดี 
3.นางสาวปิยพันธ์  ศิริพันธ์ 
4.นางสาวภัทรภร  หนูน้อย 
5.นางสาวศิริวรรณ  นกศรีแก้ว 
 

ทอง สพม.13 

7. ตอบปัญหา
กฎหมายวันระพี 

1.นางสาวมาริสา  ผิวเหมาะ 
2.นางสาวศิริวรรณ  คงชิต 
3.นางสาวรุ่งนภา  จิตด ี
4.นางสาวเสาวรส  กิ้มบุตร 
5.นางสาวจีรภา  หมื่นจง 
6.นางสาววาสนา  วรษา 
 

เข้าร่วม ศาลจังหวัดตรัง 

8. แข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย 

1.นางสาวเสาวรส  กิ้มบุตร 
2.นางสาวจีรภา  หมื่นจง 
 

เข้าร่วม คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
9. การประกวดสวด

มนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ 
ระดับจังหวัด 

1.เด็กหญิงปัทวี  ศรีสวัสดิ์ 
2.เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญพาฤทธิ์ 
3.นางสาวกนกวรรณ  ช่วยชาติ 
4.นางสาวธัญญารัตน์  สายเพอ 
5.นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์เกื้อ 
6.นางสาวธารารัตน์  ชูรักษ์ 
 

เข้าร่วม ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด 

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนาฯ 

จังหวัดตรัง 
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  ตำรำงท่ี  19  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันตอบ

ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ระดับ ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67 

1.เด็กชายธนดล ตั้งจิตร 
2.เด็กหญิงภัสราภรณ์ ชูเกลี้ยง 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

สพม.13 

2 การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ระดับ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67 

1.นางสาวกรศิรัศมิ์ แก้วเกื้อ 
2.นางสาวภวิษย์ชพร ปลอดก า 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

สพม.13 

3 การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ระดับ ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

1.เด็กชายธนดล ตั้งจิตร 
2.เด็กหญิงภัสราภรณ์ ชูเกลี้ยง 

เหรียญทอง สพฐ. 

4 การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ระดับ ม.4-6 

1.นางสาวกรศิรัศมิ ์แก้วเกื้อ 
2.นางสาวภวิษย์ชพร ปลอดก า 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 
อันดับ 2 

สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

     
5 การแข่งขันตอบ

ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ระดับ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวกรศิรัศมิ์ แก้วเกื้อ 
2.นางสาวภวิษย์ชพร ปลอดก า 

เหรียญเงิน สพฐ. 

6 การแข่งขันวิ่ง 
1,500 เมตร        
(16 ปีชาย) 

1.นายธนพนธ์ เอียดแก้ว เหรียญทอง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา  จ.ตรัง 

7 การแข่งขันวิ่ง 800 
เมตร (16 ปีชาย) 

1.นายธนพนธ์ เอียดแก้ว เหรียญเงิน 

8 การแข่งขันวิ่ง 400 
เมตร (16 ปีชาย) 

1.นายภานุพงศ์ ชูเกลี้ยง เหรียญทองแดง 

9 การแข่งขันวิ่ง 200 
เมตร (16 ปีชาย) 

1.นายภานุพงศ์ ชูเกลี้ยง เหรียญเงิน 

10 การแข่งขันวิ่ง 
1,800 เมตร         
(16 ปีชาย) 

1.นายสุภนัย ชายเกตุ เหรียญเงิน 

11 การแข่งขันทุ่ม
น้ าหนัก (16 ปีชาย) 

1.นายสว่าง บัวทอง เหรียญเงิน 

12 การแข่งขันขว้าง
จักร (16 ปีชาย) 

1.นายสว่าง บัวทอง เหรียญเงิน 

13 การแข่งขันพุ่ง
แหลน (16 ปีชาย) 

1.นายสว่าง บัวทอง เหรียญทอง 

14 การแข่งขันพุ่ง
แหลน (16 ปีชาย) 

1.นายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า เหรียญเงิน 

15 การแข่งขันกระโดด
ไกล(16 ปีชาย) 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญทอง 

16 การแข่งขันกระโดด
ไกล (16 ปีชาย) 

1.นายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า เหรียญเงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
17 การแข่งขันเขย่ง

ก้าวกระโดด        
(16 ปีชาย) 

1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญทอง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา  จ.ตรัง 

18 การแข่งขันเขย่ง
ก้าวกระโดด         
(16 ปีชาย) 

1.นายถิรเจตต์ รอดจินดา เหรียญทองแดง 

19 การแข่งขันขว้าง
จักร (14 ปีชาย) 

1.เด็กชายธีรภัทร อู่ทอง เหรียญทองแดง 

20 การแข่งขันพุ่ง
แหลน(14 ปีชาย) 

1.เด็กชายธีรภัทร อู่ทอง เหรียญเงิน 

21 การแข่งขันพุ่ง
แหลน(14 ปีชาย) 

1.เด็กชายวสุรัตน์ ชัยเพชร เหรียญทองแดง 

22 การแข่งขันวิ่ง 
1,500 เมตร        
(14 ปีชาย) 

1.เด็กชายยิ่งศักดิ์ หนูหวาน เหรียญทองแดง 

23 การแข่งขันวิ่งผลัด 
4x400 เมตร 
(16 ปีชาย) 

1.นายภานุพงศ์ ชูเกลี้ยง 
2.นายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า 
3.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ 
4.นายจิรเมธ จันทร์ประกอบ 
5.นายสุภนัย ชายเกตุ 
6.นายศุภนัย เดชสุทธิ์ 

เหรียญทอง 

24 การแข่งขันวิ่งผลัด 
4x100 เมตร 
(16 ปีชาย) 

1.นายภานุพงศ์ ชูเกลี้ยง 
2.นายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า 
3.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ 
4.นายจิรเมธ จันทร์ประกอบ 
5.นายสุภนัย ชายเกตุ 
6.นายศุภนัย เดชสุทธิ์ 

เหรียญทองแดง 

25 การแข่งขันเขย่ง
ก้าวกระโดด         
(18 ปีชาย) 

1.นายอาทิตย์ หนูประสิทธิ์ เหรียญทองแดง 

26 การแข่งขันเซปัก
ตะกร้อ 
(16 ปีชาย) 

1.เด็กชายอัครวิชญ์ ขวัญศรีสุทธิ์ 
2.เด็กชายพสักร ทองรอด 
3.เด็กชายอนุวัตร อุดมศร ี

เหรียญทองแดง 

27 การแข่งขันกีฬาเป
ตอง (16 ปีชาย) 

1.เด็กชายเอกพัฒน์ เกิดไก่แก้ว 
2.เด็กชายวสิษฐ์พล จันทร์แก้ว 

เหรียญทองแดง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
28 การแข่งขันกีฬาเป

ตอง (16 ปีชาย) 
1.นายอมรเทพ เพชรสุก 
2.นายวัฒนา กลิ่นหอม 

เหรียญทองแดง 

29 การแข่งขันกีฬาเป
ตอง (16 ปีชาย) 

1.นายพรภวิษย์ จันทร์แก้ว 
2.นายสาริน อินทโร 
3.นายพีรพัฒน์ วรรณวงค์ 

เหรียญทอง 

30 การแข่งขันกีฬาเป
ตอง (16 ปีหญิง) 

1.นางสาวบุณยานุช นวลปาน 
2.นางสาวตะวันฉาย เพ็ญแก้ว 

เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันกีฬาเป
ตอง (16 ปี) 

ชนะเลิศถ้วยรางวัลคะแนนรวม 

 
  ตำรำงท่ี  20  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันวาด

ภาพลายเส้น        
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กหญิงสุภาวดี  มณีมัย เหรียญเงิน สพม.13 

2 การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-6                    
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67  

1.นายสุภนัย ชายเกตุ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

สพม.13 

3 การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี        
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ลั่นสิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เหรียญทอง 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
4 การแข่งขันวาด

ภาพระบายสี        
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67         

1.นางสาวสุธาวัลย์ เกื้อนะ เหรียญทอง สพม.13 

5 การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค ์ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67 

1.นางสาวณัฐณิชา ด ายัง เหรียญเงิน สพม.13 

6 การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67 

1.เด็กชายวราวุธ หนูแก้ว 
2.เด็กชายจตุรศักดิ์ มากนคร 
3.เด็กชายภานุวิชญ์  สิทธิฤกษ์ 
4.เด็กชายอนุชา ไชยต้นเทือก 
5.เด็กหญิงกัลยรัตน์ คีรีรักษ์ 
6.เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วน้อย 

เหรียญเงิน สพม.13 

 
  ตำรำงท่ี  21  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัล หน่วยงำน 
1 การแข่งขันการ

สร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D 
Animation) ม.1-3    
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงสุพรรษา  นพรัตน์ 
2.เด็กหญิงณิชา  ขุนทอง  

ทอง สพม.13 

2 การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม

1.เด็กชายฐานภูมิ ชัยทอง 
2.เด็กชายธนกฤต บุญฤทธิ์ 
 

ทองแดง สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัล หน่วยงำน 
คอมพิวเตอร์ม.1-3                   
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

3 การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.4-6                     
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.นายพรภวิษย์ จันทร์แก้ว 
2.นายสัณหณัฐ คงเมฆ 

ทองแดง สพม.13 

4 การแข่งขันการการ
สร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กชายจีรวัฒน์  จีนน าหน้า 
2.เด็กชายกสิกร  สมศรี 

ทอง สพม.13 

5 การแข่งขันการการ
สร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.นายบารมี   แก้วเกตุ 
2.นางสาวธวัลรัตน์  เข็มทอง 

ทอง สพม.13 

6 
 

 

การแข่งขันการ
สร้าง E-Book          
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กหญิงนฐนนท  ขุนทอง 
2.เด็กหญิงพรทิพย์  ดีสวน 

 

ทอง 
 
 

สพม.13 
 
 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

56 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัล หน่วยงำน 
7 
 
 

การประกวด
โครงงานประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขศรีเพ็ง 
2.เด็กหญิงพรศิร ิ คงบัว 
3.เด็กชายอนุวัฒน์  ชูหาญ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

 

สพม.13 
 
 

8 การประกวด
โครงงานประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวเกศราภรณ์  มากชู 
2.นายธนกร  ตุลยมัต 
3.นายวรธันย์  ส่งสมใจ  

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

สพม.13 

9 การแข่งขันตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.นายวรธันย์  ส่งสมใจ 
2.นายวรศักดิ์  ไชยภักดี 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

สพม.13 

10 การประกวด
โครงงานประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขศรีเพ็ง 
2.เด็กหญิงพรศิริ  คงบัว 
3.เด็กชายอนุวัฒน์  ชูหาญ 

ทอง สพฐ. 

11 การประกวด
โครงงานประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

1.นางสาวเกศราภรณ์  มากชู 
2.นายธนกร ตุลยมัต 
3.นายวรธันย์ ส่งสมใจ  

ทองแดง สพฐ. 

12 การแข่งขันตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-6               
งานศิลปหัตถกรรม

1.นายวรธันย์  ส่งสมใจ 
2.นายวรศักดิ์  ไชยภักดี 

เงิน สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัล หน่วยงำน 
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

13 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ “บรรจุภัณฑ์
กับการใช้สอย” ม.
4-6 

1.นายพรภวิษย์  จันทร์แก้ว 
2.นางสาวปัญญดา คงพล 
3.นายบารมี  แก้วเกตุ 
4.น.ส.ณัฐริกา  สิทธิการ 

 
เข้าร่วม 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

14 การประกวดหนัง
สั้น “ตามรอยพ่อ 
ชีวิตพอเพียง เพื่อ
สุขเพียงพอ” ม.4-6 

1.นายวรศักดิ์  ไชยภักดี 
2.นายพรภวิษย์  จันทร์แก้ว 
3.นายรุ่งโรจน์ จุ้ยเฒ่า 
4.นางสาวขวัญจิรา เกิดไก่แก้ว 
5.นางสาวอฐิติญา นามโสม 
6.นายอาทิตย์  หนูประสิทธิ์ 
7.นายณัฐพงศ์ แสงหิรัญ 
8.นางสาววิมลพรรณ  ทองบัว 
9.นางสาวปิยนุช  สืบพันธ ์
10.นางสาวกมลชนก  พลรัตน์ 

เข้าร่วม มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

15 การประกวดคลิป
วีดิโอ “ตามรอยเท้า
พ่อ” ม.4-6   

1.นายจิรภัทร  จันทร์แก้ว 
2.นายวรศักดิ์  ไชยภักด ี
3.นายสิทธนินท์  บริสุทธิ ์
4.นายวรธันย์  ส่งสมใจ 
5.นางสาวปิยธดิา  สงบด ี
6.นางสาวเกศศิพัทธ์  สงศรีจันทร์ 

เข้าร่วม วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

16 การประกวด
ออกแบบโปสเตอร์ 
“เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อหลวง” 

1.นางสาวรติรส  นวลสม 
2.นายรุ่งโรจน์  จุย้เฒ่า 

เข้าร่วม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

17 การแข่งขัน
ท าอาหารคาว-
หวาน เพื่อสุขภาพ 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.นางสาวทิพย์ประภา จริงจิตร 
2.นางสาววรรณเพ็ญ อ่อนจุติ 
3.นางสาวฟ้าใส อุดมศรี 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

สพม.13 

18 การแข่งขัน
ท าอาหารคาว-

1.เด็กหญิงญาณาภรณ์ สุขคง 
2.เด็กหญิงณิชาภัทร           บุญพาฤทธิ์ 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัล หน่วยงำน 
หวาน เพื่อสุขภาพ 
ม.1-3 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

3.เด็กหญิงณภาภรณ์             จงไกร
จักร 

19 การแข่งขัน
ท าอาหารคาว-
หวาน เพื่อสุขภาพ 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 
67 

1.นางสาวทิพย์ประภา จริงจิตร 
2.นางสาววรรณเพ็ญ อ่อนจุติ 
3.นางสาวฟ้าใส อุดมศรี 

เหรียญทอง สพฐ. 

 
  ตำรำงท่ี  22  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
     

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันเล่า

นิทาน (Story 
Telling) 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.นายสหชาติ สงศรีจันทร์ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 

สพม.13 

2 การแข่งขัน Multi-
Skills Cometition 
ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวปิยวลี  ใจซื่อดี เหรียญทองแดง สพม.13 

3 การแข่งขัน Multi-
Skills Cometition 
ม.4-6 งานศิลป 

1.นายวรธันย์ ส่งสมใจ เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

สพม.13 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

4 การแข่งขันต่อค า 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Crossword)  
ม.1-3งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.เด็กชายธนภัทร์ ศรีเมฆ 
2.เด็กชายทรัพยท์วี อ่อนชื่นจิตร 

เหรียญเงิน สพม.13 

5 การแข่งขันต่อค า 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Crossword) 
ม.4-6 งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่67 

1.นางสาวณัฐริกา  สิทธิชัย เหรียญทองแดง สพม.13 

6 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  
Speech) ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.เด็กหญิงนุชนาถ ด าหมดศรี เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

สพม.13 

7 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  
Speech) ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 67 

1.นางสาวเสาวรส กิ้มบุตร เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

สพม.13 

8 การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story 

1.นายสหชาติ สงศรีจันทร์ เหรียญทอง สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
Telling) ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

        
  ตำรำงท่ี  23  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันกิจกรรม

สภานักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 67 

คณะกรรมการสภานักเรียน เหรียญเงิน สพม.13 

 
  ตำรำงท่ี  24  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม) 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 เล่านิทาน ประเภท

บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3             
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

1.เด็กชายธนากร มุสิกะ เหรียญเงิน สพฐ. 

2 เล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.เด็กชายธนากร มุสิกะ ชนะเลิศ       
เหรียญทอง 

สพม.13 

3 การขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 

1.เด็กชายสราวุธ ไชยคต เหรียญเงิน สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

4 การขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.เด็กชายสราวุธ ไชยคต ชนะเลิศ       
เหรียญทอง 

สพม.13 

5 การขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 

1.นายจักริน ยศชู เหรียญเงิน สพฐ. 

6 การขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.นายจักริน ยศชู ชนะเลิศ       
เหรียญทอง 

สพม.13 

7 การแข่งขันการ
จัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภท
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 

1.เด็กชายเทพบัญชา นกรู้รัก 
2.เด็กชายคณาวุฒิ ชูทอง 
3.เด็กชายศดานันท์ วรรณวงศ์ 

ชนะเลิศ       
เหรียญทองแดง 

สพม.13 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

62 

ตำรำงท่ี  25  สรุปผลกำรแข่งขันทักษะของนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
กิจกรรมประกันภัย 

 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 

1 โครงการยุวชน
ประกันภัย 

1.นายวรศักดิ์ ไชยภักดี 
2.นายวรธันย์ ส่งสมใจ 
3.นายสหชาติ สงศรีจันทร์ 
4.นายธนากร ตุลยมัต 
5.นางสาวปิยธิดา สงบดี 
6.นางสาวเกศสิพัทธิ์ สงศรีจันทร์ 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด              
การประกวด
ยุวชน
ประกันภัยดีเด่น   
ประเภทละคร
สั้น 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและ
ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
(คปภ.) 

2 โครงการยุวชน
ประกันภัย 

1.นายรุ่งโรจน์ จุ้ยเฒ่า 
2.นายถิรเจตน์ รอดจินดา 

ยุวชน
ประกันภัยดีเด่น
ประเภทเพลง  
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
จังหวัด 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและ
ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
(คปภ.) 

 
 

5.5 กำรศึกษำต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

  ตำรำงท่ี  26  สรุปผลสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6         
                           ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
1 นายธนากร  ตุลยมัต คณะเกษตรศาสตร์/สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ 
2 นายวรธันย์  ส่งสมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขต หาดใหญ่) 

3 นายวรศักดิ์ ไชยภักดี คณะนิติศาสตร์/สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยา
เขตพัทลุง) 

4 นายสุริยา   เรืองวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง(ตรัง) 
5 นายสราวุธ เพชรรัตน์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังการ

และกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา(วิทยา
เขตกระบี่) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
6 นายเกียรติศักดิ์  

               กลิ่นจันทร ์
คณะศิลปะศาสตร์/สาขาบริหารจัดการ
กีฬา 

สถาบันการพลศึกษา(วิทยา
เขตตรัง) 

7 น.ส.เพชราภรณ ์ อินเรือง คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์
อาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี
ธรมราช 

8 น.ส.ขวัญจิรา  
              เกิดไก่เเก้ว 

คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

9 น.ส.ศศิโสม  เพชรคง คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยา
เขต สงขลา) 

10 น.ส.ชฎาพร  นวลแก้ว หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์/สาขา
บริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยา
เขต สงขลา) 

11 น.ส.วนิดา  รักพวก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์/สาขา
บริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยา
เขต สงขลา) 

12 น.ส.เกษราภรณ์ มากชู คณะศึกษาศาสตร์/สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยา
เขตสงขลา) 

13 น.ส.ปิยธิดา  สงบดี คณะศึกษาศาสตร์/สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยา
เขตสงขลา) 

14 น.ส.บุศรินทร์  คงเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิศวกรรม
โยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา 

15 น.ส.ปภาภสัสร์ ทองอ่อน คณะวิทยาการจัดการ/สาขาการจัดการ
ธุรกิจการค้าปลีก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษ
ธานี 

16 น.ส.อฐิติญา  นามโสม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์/
สาขาภาษาและวรรณคดีไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขต ปัตตานี) 

17 น.ส.เกศสิพัทธ์ สงศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขา
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษ
ธานี 

18 น.ส.สิรวิรรณ์ ตรึกตรอง คณะอุสาหกรรมบริหาร/สาขาการ
จัดการครัวและศิลปะการประกอบ
อาหาร 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
RBAC 

19 นายอภิเดช  นุวรรณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
20 นายจีราวัฒน์  ทองมุณี คณะอุตสาหกรรมบริหาร/สาขาธุรกิจ

การบิน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

22 นายสันติชัย  อินทร์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/สาขาเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขต สุราษฏ์ธานี) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
23 น.ส.พัชรพร  สมปอง คณะศิลปะศาสตร์/สาขาการโรงแรม

(INTER) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

24 น.ส.จีรภา    หมื่นจง คณะมนุษย์ศาสตร์/สาขารัฐประศาสตร์ 
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

25 น.ส.วาสนา  วรษา คณะบริหาร/สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
(วิทยาเขตตรัง) 

26 น.ส.มาริสา  ผวิเหมาะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

27 น.ส.ทิพย์รัตน์ ชูรัตน์ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ 
ตรัง/สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขต ตรัง) 

28 น.ส.ศิริวรรณ  คงชิต สาขาบัญชี วิทยาลัยการงานอาชีพ 
29 น.ส.ชลิดา     ชัยภักดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/

สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยา
เขต สงขลา) 

30 น.ส.พรทิพย์   พริกจีน คณะวิทยาการจัดการ/สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
31 น.ส.ศิริวรรณ  นกศรีแก้ว คณะการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
32 น.ส.ปิยพัทธ์   ศิริพันธ์ คณะวิทยาการการจัดการ/สาขาธุรกิจ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษ
ธานี 

33 น.ส.ชฎาภรณ์ หนุนวงศ ์ ธุรกิจการค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวโปลีเทคนิคตรัง 
34 น.ส.มนธิรา    ด้วงด า แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
35 น.ส.ลดาวัลย ์ ภัยมณ ี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
36 น.ส.ภัทรภร   หนูน้อย สาขาธุรกิจการค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวโปลีเทคนิคตรัง 
37 น.ส.ดารุณี     ทองรักษ์ คณะรัฐศาสตร์/สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง(ตรัง) 
38 น.ส.เสาวรส   กิ้มบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขา

สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขต ตรัง) 

39 น.ส.ศิริลักษณ์ ขิกข า คณะเกษตรศาสตร์/สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย(วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช) 

40 น.ส.รุ่งนภา    จิตด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิศวะ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

41 นายสัณห์พิชญ์ นานอน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
42 นายธนาธิป     จูม ิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง(ตรัง) 
43 นายพลพิพัฒน์  ไหมนวล คณะนิติศาสตร์ มหาวทยาลัยรามค าแหง

(กรุงเทพฯ) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
44 น.ส.นลินทิพย์  หัวเขา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตตรัง) 
45 น.ส.ธนพร      คีรินทร์ คณะคอมพิวเตอร์/สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

(เอส.เทค.) 
46 น.ส.ฐิติรัตน์    วุ่นน้อย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยา

เขตพัทลุง) 
47 น.ส.ปภัสสรณ์  มุกดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตตรัง) 

48 น.ส.พิมพินันธ์ หนูภยันต์ คณะคอมพิวเตอร์/สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(เอส.เทค.) 

49 น.ส.จารุวรรณ จันแดง - ศรีตรังการบริบาล 
50 น.ส.เพ็ญนภา  มงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง/สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตตรัง) 

51 น.ส.อภิสรา    จันทร์สักรา - ศรีตรังการบริบาล 
 

จากตารางที่ 26  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน นักเรียนที่มีสถานศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 82.26 

 
สรุปได้ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขต หาดใหญ่)   จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขต ตรัง)    จ านวน 2 คน 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขต ปัตตานี)   จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขต สุราษฏร์ธานี)  จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยาเขตสงขลา)     จ านวน 6 คน 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยาเขตพัทลุง)     จ านวน 2 คน 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา    จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขต ตรัง)  จ านวน 3 คน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่    จ านวน 2 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี      จ านวน 4 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต      จ านวน 4 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    จ านวน 2 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา     จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง(ตรัง)      จ านวน 4 คน 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

66 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง(กรุงเทพ)      จ านวน 1 คน 
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      จ านวน 2 คน 
- สถาบันการพลศึกษา(วิทยาเขตกระบี่)    จ านวน 1 คน 
- สถาบันการพลศึกษา(วิทยาเขตตรัง)    จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยเทคนิคตรัง      จ านวน 2 คน 
- วิทยาลัยการงานอาชีพ       จ านวน 1 คน 
- ศรีตรังการบริบาล       จ านวน 2 คน 
- วิทยาลัยอาชีวโปลีเทคนิคตรัง     จ านวน 2 คน 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)    จ านวน 2 คน 
- ไม่ศึกษาต่อ  จ านวน 5 คน 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา พ.ศ.2561. 
__________.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2560. 
__________.แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561. 
__________.รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2560. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้ 
  ปีการศึกษา 2560. 
__________.สารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2560. 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  อ้างอิงจาก 

https://portal.bopp-obec.info/obec61/  
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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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 นางสาวขนิษฐา อ านักมณี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 นายอนันตชัย ชุมอักษร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
 นายวินิต คงหน่อ หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ หัวหน้างานงบประมาณ 
    
รวบรวม  ประมวลผล  วิเครำะห์และจัดพิมพ์ 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูช านาญการ 
 นางสาวนวพร บริสุทธิ์ 

 
คร ู

ออกแบบปก 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูช านาญการ 
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