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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 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม ประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 
 ในโอกาสนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ขอขอบคุณผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้
ข้อมูลในส่วนที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ  ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดท าเป็นเอกสารข้อมูล
สารสนเทศจนเสร็จสมบูรณ์  ดังที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 
 

      งำนสำรสนเทศ   
โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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บทที่ 1 
 

สภำพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

1.1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 

ปีการศึกษา 2562 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  ซ่ึงอาจ
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 าคัญที่หล่ อเลี้ยงผู้คนใน
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 ตั้งอยู่ห่างจากอ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 

8 

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)   
  ภายในปี 2562 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
 
  พันธกิจ (MISSION)     
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. ประสานการมีส่วนร่วมของมีส่วนผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
   2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล 
   4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
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   5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
  
 ปรัชญำและค ำขวัญโรงเรียน 

ปรัชญา   นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ค าขวัญ  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าชุมชน 
 
อักษรย่อโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์  

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

  ฟ้า ม่วง  ขาว  
ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อม

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ตรำประจ ำโรงเรียน  
   พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักด ี 
 
  

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
  ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล) 
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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.หอ้งน้ าชาย 6 ที่นั่ง - 1 
 

2.6 ผู้บริหำรโรงเรียน 
 

นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี ผู้อ 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) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

2. นางเพ็ญศร ี สังข์สุข คร ู 1895 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

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

พิเศษ 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

5. น.ส.สภุาวด ี ฉิมา คร ู 111838 - ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
6. นายจตุพร มณีพันธ ์ คร ู 113160 ช านาญการ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
7. นางสาวโซเฟีย อีซอ คร ู 105488 ช านาญการ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
8. นายอนันทชัย ชุมอักษร คร ู 2004 - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู้) 

9. นางสิริรตัน ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30343 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
10. น.ส.สร้อยสุวรรณ จันผุด คร ู 127221 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
11. นางสาวพรพรรณ เนตรข า คร ู 30129 ช านาญการ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) 

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

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

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
16. นายกิตตินันท์  ทองเอียดใหญ ่ คร ู 273 ช านาญการ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
17. น.ส.เกษรา จุง้ลก คร ู 1858 ช านาญการ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
18. นายสมนึก แก้วจันทร์ คร ู 110819 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

19. น.ส.จณิห์นิภา นาคะเสนยี ์ ครูผู้ช่วย 111842 - วท.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

20. นายพิริยะ เต้งชู คร ู 110464 - ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 

21. น.ส.อรฉัตร พรมจุล คร ู 30592 - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 

14 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

22. นางชฤนาฏ กายสิทธ์ิ คร ู 30575 ช านาญการ ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 
23. น.ส.เสาวลักษณ ์ โยธารักษ ์ ครูผู้ช่วย 114809 - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
24. นางกรีลาวรรณ เบญจกลุ คร ู 127220 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

25. น.ส.ชุติมา ขวัญนิมิตร คร ู 120262 ช านาญการ กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

26. น.ส.ทิพย์รว ี ยอดเดชา คร ู 127218 ช านาญการ ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา  
การสอนสังคมศึกษา) 

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

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

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

กีฬา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

32. นายศิรสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ คร ู 25266 ช านาญการ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 
33. นายอุดม นุ่นประดิษฐ ์ คร ู 19476 ช านาญการ ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
34. นายสุรยิะ แก้วพิทักษ์ คร ู 1229 - ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
35. นายสมวุฒ ิ กุลพุทธสาร คร ู 117301 ช านาญการ ศศ.บ.(ศิลปะการแสดง) 
36. นางนิตยา ทองบริบูรณ ์ คร ู 110466 ช านาญการ ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล

การจัดการศึกษา) 
37. นายสังวร ปราบเขตต ์ คร ู 124228 ช านาญการ ค.บ.(อุตสาหกรรม-ก่อสร้าง) 
38. นายทรรศน์วิทย ์ วิ้นฉ้วน คร ู 117067 - ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
39. นางจุฑารัตน ์ ใจบุญ คร ู 475 ช านาญการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
40. น.ส.อลสิา หลวงคลัง คร ู 30882 ช านาญการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

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

สารนิเทศศาสตร์) 
43. นางทิพวรรณ อังสกุล ครูผู้ช่วย 30391 - ศษ.บ.(การแนะแนว) 
44. นางสาวอัจฉรา วิไลรักษ ์ พนักงาน

ราชการ 
- - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

45. น.ส.ภัทรานิษฐ์ อินด า ครูอัตราจ้าง - - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
46. น.ส.มาริษา             อินทร์ฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
47. น.ส.นิตยา เพ็ชรขาว ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

48. น.ส.ธวรรณญ์รัษฐ์ กิจศิปล ครูอัตราจ้าง - - คศ.บ.(อาหารและโภชนการ) 
49. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(นาฎศิลปไ์ทย) 
50. น.ส.นวรัตน ์ ทองประดับ ครูอัตราจ้าง   ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
51. Mr.Tanyi Berfrand Ntui ครูต่างชาต ิ - - B.Ed.(Curriculum Studies 

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

ธุรการ 
- - บธ.บ.(การบัญชี) 

53. น.ส.อรอุมา สุขเสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - ม.6 

54. นายจรลั มัธยม ลูกจ้าง 
ประจ า 

10708 - มศ.5 

55. นายภบพิรณุ นุ่นชูผล ลูกจ้าง 
ประจ า 

10709 - ม.6 

56. นายศรศร ี ดีชูศร ลูกจ้าง 
ประจ า 

10707 - ม.6 

57. นางสมศร ี สาธุภาค แม่บ้าน - - ม.3 
58. นางวรรณ ี โอทอง แม่บ้าน - - ม.3 
59. นายสินชัย คงรักที ่ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- - ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) 

60. นายภูริทัต แสงหิรัญ ยาม - - ม.6 
61. น.ส.สุชาดา โพธิ์ถาวร ลูกจ้างรายวัน - -  
62. นายฟูรานา เหล็กเกดิผล นักศึกษาฝึก

ประสบการณ ์
- - เอกพลศึกษา 

63. นายกิติศักดิ ์ บัวผัน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ ์

- - เอกพลศึกษา 

64. น.ส.มลิสา ใจแน ่ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ ์

- - เอกภาษาไทย 
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ตำรำงท่ี 3  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนรัษฎำนปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 
               ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ  

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อ านวยการ - 1 - - - 1 
ครูประจ าการ 15 27 - 29 13 - 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง - 6 - 6 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - - 
ครูต่างชาติ 1 - - 1 - - 
ยาม 1 - 1 - - - 
แม่บ้าน - 2 2 - - - 
ลูกจ้างรายวัน - 1 1 - - - 
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

2 1 3 - - 
- 

รวม 23 41 12 38 13 1 
คิดเป็นร้อยละ 35.94 64.06 18.75 59.38 20.31 1.56 

 
จากตารางที ่3  พบว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

ปีการศึกษา 2562  จ านวนทั้งสิ้น 64 คน  มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.75 ระดับปริญญาตรี  จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.38 และระดับปริญญาโท  
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31 และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 
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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   

 
 
 

12, 18.75%

38, 59.38%

13, 20.31%

1, 1.56%

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
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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 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 12 0 0 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ (Printer)  15 3 2 
9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0 

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 0 0 
11 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา  800 0 0 
12 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะภายใน

มนุษย์  
1 0 0 

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

มัธยมศึกษา  
21 0 0 

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 
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ที ่ ประเภท รำยกำร 
จ ำนวน
ที่ใช้ได้ 

จ ำนวน
รอซ่อม 

จ ำนวน
รอ

จ ำหน่ำย 
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 
เครื่องกรองน้ า  4 0 0 

33 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน เครื่องท าน้ าเย็น 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 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำธำรณูปโภคในสถำนศึกษำ 

 
 ตำรำงท่ี 5  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำธำรณูปโภคในสถำนศึกษำ 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 
สภำพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ช ำรุด 
1  ระบบสื่อสารเครือข่าย 

1.1 Leased Line 
1.2 ADSL 

 
1 จุด 
5 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 3 4 - 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 80 77 1 4 - 

รวม 90 87 10 8 - 
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บทที่ 3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมด 818 คน  ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2562) 
 
3.1  นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 ตำรำงท่ี 7  จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์   
        ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 83 175 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 91 168 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 90 77 167 

รวมระดับมัธยมศึกษำต้อนต้น 15 259 251 510 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 45 68 113 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 62 111 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 55 84 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 123 185 308 
รวมทั้งสิ้น 27 382 436 818 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 818 คน  จ านวนห้องเรียน  27  ห้อง   
 
 เมื่อจ าแนกนักเรียนตามชั้นเรียน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนทั้งหมด 510 คน  
เป็นเพศชาย  จ านวน 259 คน  เพศหญิง  จ านวน 251 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน
ทั้งหมด 308  คน  เป็นเพศชาย  จ านวน 123  คน  และเพศหญิง 185  คน 
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3.2  นักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำแนกตำมประเภทในโรงเรยีนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตำรำงท่ี 8  ร้อยละของนักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำแนกตำมประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

11 
8 
1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
- 

12 
9 
1 
1 
1 
- 

รวม
ทั้งสิ้น 

- - - - 21 - 1 - 2 24 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - - - 2.57 - 0.12 - 0.24 2.93 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93  เมื่อจ าแนกตามประเภทความ
พิการ  พบว่า  มีความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57  
และประเภทออทิสติก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 และพิการซ้ าซ้อน จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.24 
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3.3  นักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตำรำงท่ี 9  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

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 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
- 

44 
66 
70 
64 
56 
31 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
2 
- 
- 
- 
- 

47 
68 
70 
65 
57 
32 

รวม - - 1 - - - - 1 331 1 3 2 339 
ร้อยละ - - 0.12 - - - - 0.12 40.46 0.12 0.37 0.24 41.44 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 41.44  เมื่อจ าแนกตามประเภท  พบว่า  
มีความด้อยโอกาสประเภทยากจน จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 40.46 รองลงมา คือ ก าพร้า 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และท างานและรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.24 
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3.4  น้ ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำน ในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์       
 
 ตำรำงท่ี 10  น้ ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำน ในโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ปีกำรศึกษำ 2562 
 

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 6 2 6 2 2 3 2 1 5 8 4 4 25 20 45 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 10 3 5 3 1 4 4 1 6 1 2 2 28 14 42 
น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 4 - 4 - 1 1 1 1 2 - 1 - 13 2 15 
น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 21 28 27 29 32 19 9 20 15 9 7 12 111 117 228 
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 8 14 9 14 20 8 7 19 12 17 5 13 61 85 146 
น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ์ 3 7 7 6 13 5 2 11 2 4 2 6 29 39 68 
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 65 53 44 60 56 55 34 47 29 45 18 39 246 299 545 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 74 66 63 74 69 65 34 48 31 44 22 40 293 337 630 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 55 43 41 49 49 49 27 39 15 33 14 30 201 243 444 

 
 จากตารางที่ 10  พบว่า นักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 15 คน แยก
เป็นผู้ชาย 13 คน และผู้หญิง 2 คน นักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 68 คน แยก
เป็นผู้ชาย 29 คน และผู้หญิง 39 คน และนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทั้งหมด 444 คน 
แยกเป็นผู้ชาย 201 คน และผู้หญิง 243 คน  
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3.5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 
 
 ตำรำงท่ี 11 คะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2561 

 

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 73.26 58.77 62.76 71.91 74.75 73.74 71.07 68.24 69.31 
ม. 2 60.58 57.97 64.76 74.59 68.31 68.02 76.57 59.11 66.24 
ม. 3 66.94 64.01 64.44 68.91 76.31 70.98 68.15 68.50 68.53 
ม. 4 59.56 64.03 73.19 71.83 85.67 73.21 73.75 79.98 72.65 
ม. 5 67.14 64.37 67.24 68.86 74.71 73.56 72.07 77.94 70.74 
ม. 6 65.09 66.56 65.09 73.21 77.56 74.70 75.87 79.17 72.16 
รวม
เฉลี่ย 

65.43 62.62 66.25 71.55 76.22 72.37 72.91 72.15 
 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า   คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เมื่อจ าแนกตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
คิดเป็นร้อยละ 76.22 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อย
ละ 72.91 และผลการเรียนที่น้อยท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 62.62 
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 แผนภูมิที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ภำคเรียนที่ 1      
ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
ตำรำงท่ี 12 คะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

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 72.03 61.35 65.49 76.50 69.03 70.85 72.97 63.17 68.92 
ม. 2 64.29 62.03 63.49 74.46 72.90 71.71 70.17 62.74 67.72 
ม. 3 70.03 61.02 68.48 71.11 77.84 73.79 75.62 64.93 70.35 
ม. 4 65.54 63.29 65.94 68.21 77.43 77.49 78.34 67.65 70.48 
ม. 5 68.21 65.79 70.94 70.95 73.31 77.04 74.26 69.53 71.25 
ม. 6 67.64 69.61 71.28 74.51 78.98 71.11 78.00 70.51 72.71 
รวม
เฉลี่ย 

67.96 63.85 67.60 72.62 74.91 73.66 74.89 66.42 
 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า   คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  เมื่อจ าแนกตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
คิดเป็นร้อยละ 74.91 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อย
ละ 74.89 และผลการเรียนที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 63.85 

 

65.43
62.62

66.2571.5576.22
72.37

72.91
72.15

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  สุขศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษา ต่างประเทศ
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 แผนภูมิที่ 3  แสดงคะแนนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และช้ันเรียน ภำคเรียนที่ 2      
ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
3.6  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติของโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์    
       ปีกำรศึกษำ 2561 
   
 ตำรำงท่ี 13  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
         ปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 52.97 58.36 55.04 54.42 

คณิตศำสตร ์ 26.27 33.00 30.28 30.04 

วิทยำศำสตร์ 32.64 38.46 36.43 36.10 

ภำษำอังกฤษ 25.45 29.32 29.10 29.45 
  
 จากตารางที่ 13 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2561  ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 52.97  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
32.64 และต่ าสุด คือ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 25.45 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าทุกระดับ  

67.96
63.85

67.6
72.6274.91

73.66

74.89
66.42

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  สุขศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษา ต่างประเทศ
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  แผนภูมิที่ 4  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
         ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 

 ตำรำงท่ี 14 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
         ปีกำรศึกษำ 2561 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 42.30 50.03 48.16 47.31 

คณิตศำสตร ์ 23.43 33.57 31.04 30.72 

วิทยำศำสตร์ 27.62 31.74 30.75 30.51 

สังคมศึกษำ 31.94 36.38 35.48 35.16 

ภำษำอังกฤษ 23.91 31.04 31.15 31.41 
 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2561 ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 42.30  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 31.94 และต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
23.43 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าทุกระดับ   

52.97

26.27

32.64

25.45

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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 แผนภูมิที ่5  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
         ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.3

23.43
27.62

31.94

23.91

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
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บทที่ 4 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา ซ่ึงมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นจ านวนเงิน 5,067,130 บาท 
(ห้าล้านหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)  โดยแยกเป็นโครงการตามฝ่ายบริหารวิชาการ เป็น
จ านวนเงิน 1,358,375 บาท  ฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นจ านวนเงิน 451,515 บาท  ฝ่ายบริหารบุคคล  
เป็นจ านวนเงิน 1,758,365 บาท และฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 1,442,560 บาท ส ารอง
จ่าย 56,315 บาท  ตามแผนงาน / โครงการ  ดังนี้ 
 
 ตำรำงท่ี  15  สรุปแผนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562 
 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

1. ติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 

6,000 - 6,000 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

2. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

160,000 - 160,000 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

3. พัฒนาการใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ 

439,435 394,205 45,230 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

4. พัฒนางานทะเบียน
วัดผล  

35,000 - - 35,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

5. ห้องสมุดมีชีวิต 38,000 - 5,000 33,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

6. พัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

192,000 - 192,000 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

7. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

3,500 - - 3,500 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

8. พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

55,000 - 45,000 10,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

9. กิจกรรมแนะแนวสู่
ความส าเร็จ 

40,000 - - 40,000  ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

10. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10,000 - - 10,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

11. ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

8,000 - 3,000 5,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

12. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8,500 - - 8,500 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

13. พัฒนาการศึกษา
เรียนรวม 

15,000 - 10,000 5,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

14. ปฐมนิเทศและ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ม.
1 และ ม.4 

18,000 - 18,000 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

15. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

278,440 - 196,500 81,940 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

16. โรงเรียนคุณธรรม 1,500 - - 1,500 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

17. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

10,000 - - 10,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

18. สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งบแลก
เป้า) 

40,000 - - 40,000 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

19. จัดระบบเฝ้าระวัง
และรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด 

- - - - - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

20. พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

12,000 - - 12,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

21. ปรับปรุงดูแลพัฒนา
ห้องโสตทัศนศึกษา 

40,000 - - 40,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

22. พัฒนาและสนับสนุน
ดูแลสุขภาพนักเรียน 

20,630 20,630 - - - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

23. ส่งเสริมระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

56,000 40,000 - 16,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

24. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

6,000 - - 6,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

25. ส่งเสริมงานรับ
นักเรียนและจัดท า
ส ามะโนประชากรวัย
เรียน 

6,000 - - 6,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

26. ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

25,000 25,000 - - - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

27. โรงเรียนปลอดขยะ 15,000 - - 15,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

28. พัฒนาอาคาร
สถานที่ภายใน
โรงเรียน 

226,285 - - 226,285 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

29. ห้องเรียนคุณธรรม 27,000 27,000 - - - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

30. เวรยามรักษา
สถานที่ราชการ 

9,600 - - 9,600 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 

31. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
(สัมพันธ์ชุมชน) 

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

32. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของ
นักเรียน (ระบบ
กิจกรรมนักเรียน) 

5,000 - - 5,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

33. สถานศึกษาสีขาว 50,000 - 50,000 - - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

34. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

47,000 - - 47,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

35. โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

10,000 - - 10,000 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

36. พัฒนาบุคลากร 89,315 - - 89,315 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ  

รวม 
 

รำยหัว 
 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 
รำยได้ 

เงิน
เหลือ
จ่ำย 

37. จัดจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 

1,557,050 1,004,850 - 552,200 - ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

38. พัฒนาและ
สนับสนุนงาน
ทั่วไป 

1,393,200 1,345,200 - 48,000 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

39. รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

- - - - - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

40. โรงเรียนธนาคาร 9,360 - - 9,360 - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

41. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ห้องส านักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

- - - - - ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

42. พัฒนาและ
สนับสนุนงาน
แผนงานตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 - - 40,000 - 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 การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
5.1.9 เข้าร่วมน าเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1.10 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา             
ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.1.11 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน
ระดับภาคใต้ ปี 2561 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

5.2 ผลงำนโรงเรียน 
5.2.1 รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง    

ปีการศึกษา 2554  ได้แก่ ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
5.2.2 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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5.2.3 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 
2555  ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

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 ประจ าปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.7 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
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 ประจ าปี 2556  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.10 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ระดับ
จังหวัด   โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2556  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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 ประจ าปี 2557  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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5.2.13 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดสวนสนำมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ลูกเสือกองเกียรติยศ)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 

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 

5.2.18 ผลงำนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยำวชนดีเด่นระดับภำคใต้ ปี 2561 เนื่อง
ในโอกาสประชุมวิชาการคุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน 

5.2.19 รำงวัลเหรียญทองแดงการประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตนกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2561 

5.2.20 รำงวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.21 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทเพลง (โครงการ
ยุวชนประกันภัย) ประจ าปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.22 รำงวัลชมเชย ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทละครสั้น/หนังสั้น 
(โครงการยุวชนประกันภัย) ประจ าปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

   
5.3 ผลงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

5.3.1 รางวัล”นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม” ประจ าปี 
2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.2 รางวัลผู้บริหารผู้มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2561  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

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

5.3.4 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัด
ตรังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
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5.3.5 รางวัล”ครูดี ไม่มีอบายมุข” ประจ าปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ   
พุท ธศั ก ร า ช  2562 จ า กส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.6 รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจ าปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 

 
5.4 ผลงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

5.4.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  
ประจ าปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  

 
5.5 ผลงำนบุคลำกรที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

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

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

5.5.3 รำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ ำปี 2557  จำกคุรุสภำ 
1. นายขจรจติร  ตะหมัง 
2. นางรัตนา  กิ้มจ้อง 
3. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล 

 
5.5.4 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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5.5.5 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 

 
5.5.6 รำงวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย “ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอ้ืออำทร”  ประจ ำปี 2555 จำก

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

 
5.5.7 รำงวัลกำรประกวดกิจกรรมนวัตกรรมกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  งำนมหกรรมวิชำกำร 

“อภิวัฒน์กำรเรียนรู้  สู่ศตวรรษท่ี 21”  ประจ ำปี 2557 จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 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 

 
5.5.8 รำงวัลกำรประกวดผู้ก ำกับลูกเสือดีเด่น  จำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

1. นายอุดม    หล าเบ็ลส๊ะ   
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5.5.9 โล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมสื่อสำรสอน โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  ประจ ำปี 2558 จำกส ำนักงำน
ศึกษำภำค  10 

1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 
 

5.5.10 รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
Best Practices ระดับประเทศ ด้ำนสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
นักเรียนพิกำรเรียนรวม (มัธยมศึกษำ) ประจ ำปี 2559  จังหวัดขอนแก่น 

1. นางอ าพร  จุตติ 
 

5.5.11 รำงวัลครูดีเด่น  ประจ ำปี 2559 จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
เขต 13 

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

5.5.12 โล่ประกำศเกียรติคุณกรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนดีเด่น 
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2560 จำกสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแห่งประเทศไทย 

1. นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์  
อนุสรณ์ 
 

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

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

 
5.5.15 รำงวัลสุดยอดครูดี “โครงกำรยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชำ”  

ประจ ำปี พ.ศ.2560 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    
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5.5.16 รำงวัล “คุรุสดุดี” ในงานวันครู ประจ าปี 2562  จากส านักงานคุรุสภา 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

5.5.17 รำงวัลครูดีเด่น ประจ ำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำกคุรุสภำ สพป.ตรัง  
เขต 2  
1. นางอ าพร   จุตติ    กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

5.5.18 รำงวัลครูดีเด่น  เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง จำกส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรังและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 

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

 
5.5.19 รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ในงานวันครู ประจ าปี 2562 จากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. นางเกษรา    จุ้งลก  
2. นายวินิต  คงหน่อ 
 

5.6 ผลงำนนักเรียนที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 
5.6.1 รำงวัลนักเรียนพระรำชทำนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขนำดกลำง    

ปีกำรศึกษำ 2554 
1. ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
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 5.6.2   สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ตำรำงท่ี  16  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน 
          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เดชสงค์ ทองแดง งานมหกรรม

ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง สพม.13 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

1. นางสาวสิรินิชญ ์  
                       จันเรืองศรี 

ทอง 

3 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงศิริกัญญา   
                       ด้วงพิมพ์ 

เข้าร่วม 

4 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวภริตพร  นาคเวช เข้าร่วม 

5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญพา
ฤทธิ์ 

เข้าร่วม 

6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
4-ม.6 

1. นางสาวกรีชฎา  นพสถิตย์ ทองแดง 

7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดศรี ทองแดง 

8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวรุ่งฤดี  อาลมาตร เงิน 

9 การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงวิณิชภรณ์  รักจุ้ย เข้าร่วม 

10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกิตติทัต  จันทร์ทิพ 
2. เด็กชายเพียงเพียว  ศรีไกร
ไทย 

ทองแดง 

11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวธารารัตน์  ชูรักษ์ 
2. นางสาววนัดดา  กลิ่นจันทร์ 

เข้าร่วม 

12 การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-
ม.3 

1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สายเพอ 
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฉุ้นย่อง 

ทองแดง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
13 การแข่งขันต่อค าศัพท์

ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-
ม.6 

1. นางสาวมณีนัฏฐ์  เกื้อนะ ทอง สพม.13 

14 กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1-3 

1. เด็กหญิงนิธิวดี  สีด า เหรียญทอง กิจกรรมส่งเสริมค่า
ความเป็นไทย : 

ร้อยรักษ์ภาษาไทย
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสืบสาน 

ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมอัต
ลักษณ์ความเป็น
ไทย ณ ส านักงาน
วัฒนธรรม จังหวัด

ตรัง 

15 กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.4-6 

1.นางสาวกอบพรรณ  
                        อ่อนชื่นจิตร 

เหรียญทองแดง 

16 กิจกรรมประกวดแต่งค า
ประพันธ์ ม.1-3 

1.นายกิตติทัต  จันทร์ทิพย์ 
2.นายเพียงเพียว  ศรีไกรไทย 

เหรียญเงิน 

17 กิจกรรมประกวดแต่งค า
ประพันธ์ ม.4-6 

1. นางสาววนัดดา กลิ่นจันทร์ 
2.นางสาวธารารัตน์  ชูรักษ์ 

เหรียญเงิน 

18 กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน  
ม.1-3 

1.เด็กหญิงรินทร์ฤดี   
                     บุญไพฑูรย์ 

เหรียญทอง 

19 กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน  
ม.4-6 

1.นางสาวกมลชนก  พลรัตน์ เหรียญทอง 

20 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  
ม.1-3 

1.เด็กหญิงปัทวี ศรีสวัสดิ์ เหรียญทองแดง 

21 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  
ม.4-6 

1.นางสาวสิรินิชญ์  จันเรืองศรี ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

22 กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ตอบค าถาม ม.4-6 

1.นางสาวกรศิรัศม์  แก้วเกื้อ รองชนะเลิศ
อันดับ 1         

เหรียญทอง 
23 กิจกรรมการประกวดกล่าว

สุนทรพจน์ ม.1-3 
1.เด็กหญิงนุชนารถ ด าหมดศรี เหรียญทองแดง 

24 กิจกรรมการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ ม.4-6 

1.นางสาววิมลวรรณ  ทองบัว เหรียญทองแดง 

25 กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงกล่อมเด็ก ม.1-3 

1.เด็กหญิงณิชาภัทร บุญพา
ฤทธิ์ 

เหรียญทอง 

26 กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงกล่อมเด็ก ม.4-6 

1.นางสาวปิยนุช สืบพันธุ์ เหรียญทอง 

27 กิจกรรมการประกวดอ่าน
ท านองเสนาะ ม.1-3 

1.นางสาววิณิชภรณ์  รักจุ้ย เหรียญเงิน 

28 กิจกรรมการประกวดอ่าน
ท านองเสนาะ ม.4-6 

1.นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์เกื้อ เหรียญ
ทองแดง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
29 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย

ความ (ม.1-3) 
1. เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดศรี เหรียญ

ทองแดง 
สหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม โรงเรียนห้วย

ยอด  
อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 

30 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (ม.4-6) 

1. นางสาวนัฐวดี แก้วหยด เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA (ม.1-3) 

1. เด็กชายวุฒิชัย สีนา เข้าร่วม 

32 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA (ม.4-6) 

1. นางสาวจิดาภา สว่างรัตน ์ เข้าร่วม 

33 การแข่งขันคัดลายมือ  
(ม.1-3) 

1. เด็กหญงิจุฑาทิพย์ เกิด
สุวรรณ 

เหรียญเงิน 

34 การแข่งขันคัดลายมือ  
(ม.4-6) 

1.นางสาวสิรินิชญ์ จันเรืองศรี ชนะเลิศ
เหรียญทอง 

35 การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ (ม.1-3) 

1.นางสาววิณิชภรณ์ รักจุ้ย เข้าร่วม 

36 การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
(ม.1-3) 

1.เด็กหญิงวิวรรณรัตน์  
                       กลับภูม ิ
2.เด็กชายวราวุทธ หนูแก้ว 
3.เด็กหญิงนนทิชา  
                   เอ่ียมละม่อม 

เหรียญเงิน 

37 การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
(ม.4-6) 

1.นางสาวกาญจนา ค าแป้น 
2.นางสาวพัทธนันท์ ขวัญด า 
3.นางสาวกนกวรรณ ช่วยชาติ 

เหรียญ
ทองแดง 

38 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11 (ม.1-3) 

1.นายกิตติทัต  จันทร์ทิพย์ 
2.นายเพียงเพียว  ศรีไกรไทย 

เหรียญเงิน 

39 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ (8 
บท) (ม.4-6) 

1. นางสาววนัดดา กลิ่นจันทร์ 
2.นางสาวารารัตน์ ชูรักษ์ 

เข้ารว่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 

45 

  ตำรำงท่ี  17  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-3 

1. เด็กชายกรวิศักดิ์  วังร่ม 
2.เด็กชายพฤตินันท์  ขาวล้วน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม โรงเรียนห้วย

ยอด  
อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 
2 การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-6 

1.นางสาวขนิษฐา  แซ่อุ้ย 
2.นางสาวภัสราภรณ์  ชูเกลี้ยง 

ชนะเลิศ 

3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-3 

1.เดก็หญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ชนะเลิศ 

4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.4-6 

1.นางสาวกอบพรรณ  อ่อนชื่น
จิตร 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

5 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม. 1-3 

1.เด็กหญิงโพธิ์อินทร์  พลเดช 
2. เด็กหญิงบุตรษราพร   
                          ลั่นสิน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

6 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.4-6 

1.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว ชนะเลิศ 

7 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3 1.เด็กชายณัฐชนนท์  แซ่ท่อง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

8 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-6 1.นายอาทิตย์  หนูประสิทธิ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

9 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงจิรนันท์  น้อยหนู 
2.เด็กหญิงชมพูนุช  กี่สุ้น 
3.นายแสนยากร  สงสีจันทร์ 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3 

งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง สพม.13 

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

1.เด็กหญิงกนิษฐา  พลมา 
2.เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิชา 
3.เด็กหญิงศิริรินทร์  มีสุข 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

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

1.นางสาวจิราพัชร  น้ าเพชร 
2.นางสาวฉันท์สินี  กียะ 
3.นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา  

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
12 การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1.นายกรวิศักดิ์  วังร่ม 
2.เด็กหญิงธัญญรัตน์  ส่งสมใจ 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3 

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

1.นางสาวขนิษฐา  แซ่อุ้ย 
2.นางสาวภัสราภรณ ์  
                       ชูเกลี้ยง  

เข้าร่วม 

14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ชนะเลิศ 

15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวกอบพรรณ   
                    อ่อนชื่นจิตร 

ชนะเลิศ 

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

1.เด็กหญิงบุตรษราพร  ลั่นสนิ 
2.เด็กหญิงโพธิ์อินทร์  พลเดช 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

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

1.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว ชนะเลิศ 

18 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1.เด็กชายณัฐชนนท์  แซ่ท่อง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3 

19 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1.นายอาทิตย์  หนูประสิทธิ์ เข้าร่วม 
20 การแข่งขันเวทคณิต  

ม.1-ม.3 
1.เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองดียิ่ง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
21 การแข่งขัน A-MATH ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.นางสาวณัฐกานต์  ดีเบา ชนะเลิศ แม็กซ์พลอยส์ทริป

เปิ้ลเกมชิงแชมป์
ภาคใต้ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2561 

สมาคมครอสเวิรด์  
เอแม็ท ค าคม ซูโดกุ 
แห่งประเทศไทย 

22 การแข่งขัน A-MATH รุ่นโอ
เพ่น 

1.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว เข้าร่วม 

23 การแข่งขัน A-MATH ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.นายภูธเนตร  บริสุทธิ์ 
2.นายณัฐพงศ์  จิตแป้น 

เข้าร่วม 

24 การแข่งขัน A-MATHระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.เด็กหญิงโพธิ์อินทร์ พลเดช 
2.เด็กหญิงบุษราพร  ลั่นสิน 
3.เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิชา 
4.เด็กชายณัฐชนนท์  แซ่ท่อง 
5.เด็กชายจตุรศักดิ์  มากนคร 

เข้าร่วม 

25 การแข่งขัน A-MATH ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.นางสาวโพธิ์อินทร์  พลเดช รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

“กันตังพิทยากร 
แลคตาซอยเกมส์”
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
26 การแข่งขัน A-MATH ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว ชมเชย  ชิงแชมป์ภาคใต้ 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2561 

27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี ชนะเลิศ งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปี

การศึกษา 2561 
ระดับชาติ : ภาคใต้ 

28 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวกอบพรรณ อ่อนชื่น
จิตร 

เข้าร่วม 

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

1.นายจักรกฤษ  เกิดไก่แก้ว เข้าร่วม 

 
  ตำรำงท่ี  18  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1.เด็กหญิงนุชนาถ   
                      ด าหมดศรี 
2.เด็กหญิงวรัชญา  แซ่ท่อง 
3.เด็กหญิงอังศุชวาล   
                       บุญแก้ว  

ทองแดง งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปี

การศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดตรัง สพม.

13 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

1.นางสาวนฤมล   
                  เอ่ียมละม่อม 
2.นางสาวนันท์ธิชา   
                      พรหมเดช 
3.นายสุทธิ์รักษ์  สุขสนิท 

เข้าร่วม 

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

1.เด็กหญิงจิรวดี  อินทรวิเศษ 
2.เด็กหญิงดวงกมล   
                  เมืองทองอ่อน 
3.เด็กหญิงวรรณธิษา   
                        บัวรักษ์ 

ทองแดง 

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

1.นางสาวณัฏฐณิชา   
                        โพชสาล ี
2.นางสาวฝนทิพ  เมืองแก้ว 
3.นางสาววนิสา  สัพเจริญ 

เงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
5 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

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

ทองแดง 

6 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

1.เด็กชายปิยวัฒน์  ขวัญเมือง 
2.เด็กชายศรรินทร์  รามแก้ว 

ทองแดง 

7 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

1.นายชยานันต์  ทิพย์แก้ว 
2.นายศทรรศธรรม  ชนะขวัญ 

ทองแดง 

8 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงนุชนาถ  ด าหมดศรี 
2.เด็กหญิงวรัชญา  แซ่ท่อง 
3.เด็กหญิงอังศุชวาล   
                       บุญแก้ว  

ทองแดง  

 
  ตำรำงท่ี  19  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การประกวดมารยาทไทย 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

1.เด็กชายธรรมภิสิทธิ์  
                    ทองอ่อน 
2.เด็กหญิงชนานันท์ ขุนทอง 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปี

การศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดตรัง สพม.

13 

2 การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

1.นายชาญณรงค์ หนูเซ่ง  
2.นางสาวชัญญา คงสิน 

เหรียญเงิน 

3 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงรินทร์ฤดี  
                  บุญไพฑูรย์ 

เหรียญเงิน 

4 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

1.นางสาวศิโรรัตน์ คีรีรักษ์ เหรียญเงิน 

5 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 

1.นางสาววิมลวรรณ    
                   ทองบัว  
2.นางสาวปิยนุช สืบพัน  
3.นางสาวชฎาพร จริงจิตร  
4.นางสาวกมลลักษณ์  
                     คงรักษ์  
6.นางสาวกมลชนก พลรัตน์ 

เหรียญเงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
6 การประกวดร้องเพลง

คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.3  
 

1.เด็กหญิงปวีณา  อ่อนแก้ว 
2.เด็กหญิงอรอนงค์บุญช่วย 
3.เด็กหญิงมณฑิฌาล่องตี้ 
4.เด็กหญิงสาธิตา  คงชูศรี 
5.เด็กหญิงธิดา ชัยเดช 

เหรียญทอง 

7 การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น 

ม.4-ม.6  
 

1.นางสาวจรรธิพชร จันทนา 
2.นางสาวทิพวรรณ ชูเกลี้ยง 
3.นางสาวพัชรพร เพชรทอง 
4.นางสาววิภาวณี รัตนพงศ์ 
5.นางสาวเบญจรัตน์ ชุมพล 

เหรียญทอง 

8 การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

1.เด็กชายธรรมภิสิทธิ์  
                    ทองอ่อน 
2.เด็กหญิงชนานันท์ ขุนทอง 

เหรียญทอง งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปี

การศึกษา 2561 
ระดับชาติ : ภาคใต้ 

9 การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

1.เด็กชายธรรมภิสิทธิ์  
                     ทองอ่อน 
2.เด็กหญิงชนานันท์ ขุนทอง 

เหรียญทอง สหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม โรงเรียนห้วย

ยอด  
อ าเภอห้วยยอด 

จงัหวัดตรัง 
10 การประกวดมารยาทไทย 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 

1.นายชาญณรงค์ หนูเซ่ง  
2.นางสาวชัญญา คงสิน 

เข้าร่วม 

11 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงรินทร์ฤดี  
                   บุญไพฑูรย์ 

เหรียญทอง 

12 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวศิโรรัตน์ คีรีรักษ์ เหรียญเงิน 

13 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 
 

1.นางสาววิมลวรรณ  
                       ทองบัว  
2.นางสาวปิยนุช สืบพัน  
3.นางสาวชฎาพร จริงจิตร  
4.นางสาวกมลลักษณ์  
                      คงรักษ์  

เหรียญทอง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
5.นางสาวกมลชนก พลรัตน์ 

14 การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.3  
 

1.เด็กหญิงปวีณา  อ่อนแก้ว 
2.เด็กหญิงอรอนงค์บุญช่วย 
3.เด็กหญิงมณฑิฌาล่องตี้ 
4.เด็กหญิงสาธิตา  คงชูศรี 
5.เด็กหญิงธิดา ชัยเดช 

เหรียญเงิน 

15 การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 งานทักษะทาง
วิชาการ  

1.นางสาวจรรธิพชร จันทนา 
2.นางสาวทิพวรรณ ชูเกลี้ยง 
3.นางสาวพัชรพร เพชรทอง 
4.นางสาววิภาวณี รัตนพงศ์ 
5.นางสาวเบญจรัตน์ ชุมพล 

เหรียญทอง 

16 การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี ประจ าปี 
2561 

1.นางสาวจรรธิพชร จันทนา 
2.นางสาวทิพวรรณ ชูเกลี้ยง 
3.นางสาวพัชรพร เพชรทอง 
4.นางสาววิภาวณี รัตนพงศ์ 
5.นางสาวเบญจรัตน์ ชุมพล 
6.นางสาวสุภาวด ีมณีมัย 

เข้าร่วม วันรพี ประจ าปี 
2561 ศาลเยาวชน

และครอบครัว
จังหวัดตรัง 

17 การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1.นางสาวทิพวรรณ ชูเกลี้ยง 
2.นางสาวพัชรพร เพชรทอง 

เข้าร่วม งาน ม.อ.วิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 

2561 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขล

านครินทร์ 
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  ตำรำงท่ี  20  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
ม.1-3  

1. เด็กชายธนดล   
                 ตั้งจิตร 
2. เด็กหญิงภักดิกาญจน์  
                โพธิ์ทอง 

เหรียญทอง งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

2 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
ม.4-6 

1.นางสาวกรศิรัศมิ์ แก้ว
เกื้อ 
2.นางสาวภวิษย์ชพร  
                ปลอดก า 

เหรียญทอง 

3 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
ม.1-3  

1. เด็กชายธนดล   
                 ตั้งจิตร 
2. เด็กหญิงภักดกิาญจน์  
                โพธิ์ทอง 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

สหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม โรงเรียนห้วย

ยอด  
อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 4 การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
ม.4-6 

1.นางสาวกรศิรัศมิ์  
               แก้วเกื้อ 
2.นางสาวภวิษย์ชพร  
                ปลอดก า 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

5 การแข่งขันเซปักตะกร้อรุ่น
อายุ ไม่เกิน 16 ปี ชาย 
 

1.นายอัครวิชญ์  
               ขวัญศรีสุทธิ ์
2.นายพัสกร ทองรอด 
3.นายอนุวัตร์ อุดมทรัพย์ 
4.นายยุทธพิศักดิ์ บุญเกื้อ 

รางวัลชนะเลิศ รุ่น
อายุ ไม่เกิน 16 ปี 
ชาย 
 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง 

6 การแข่งขันเซปักตะกร้อรุ่น
อายุ ไม่เกิน 14 ปี ชาย 

 

1.เด็กชายพนมพร  
                 ลูกเมือง 
2.เด็กชายธีร์ธวัช  
                 เมืองมีศรี 
3.เด็กชายพีระวัฒน์  
                 คงแง่ง 
4.เด็กชายอรรถพล  
                 มะธุระ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 รุ่น อายุ
ไม่เกิน 14 ปี ชาย 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
5.เด็กชายวรภัทร มัธยม 

7 การแข่งขันเซปักตะกร้อรุ่น
อายุ ไม่เกิน 14 ปี หญิง 
 

1.เด็กหญิงศุจีภรณ์  
                      เดช
สงค ์
2.เด็กหญิงแก้วสุคันธ์  
                 แก้วทองศร 
3.เด็กหญิงกัลยรัตน์  
                  คีรีรักษ์ 
4.เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชุมชื่น 
5.เด็กหญิงศิริกัญญา  
                        ศุภศร 
6.เด็กหญิงลีลาวดี    
                      นลิบวร 

รางวัลรองชนะเลิศ 
รุ่น อายุไม่เกิน 14 
ปี หญิง 
 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดตรัง 

8 การแข่งขันเซปักตะกร้อ
ลอดห่วงกีฬานักเรียน
นักศึกษา 

1.นายอัครวิชญ์  
                ขวัญศรีสุทธิ ์
2.นายพัสกร ทองรอด 
3.นายอนุวัตร์ อุดมทรัพย์ 
4.เด็กชายพนมพร  
                  ลูกเมือง 
5.เด็กชายพีระวัฒน์  
                 คงแง่ง 
6.นายกรกฤต นวลสม 
7.เด็กชายวรภัทร มัธยม 

รางวัลรองชนะเลิศ 

9 การแข่งขันเซปักตะกร้อรี
โว่คัพ คัดเลือกภาคใต้  

 

1.เด็กชายอัครวิชญ์  
               ขวัญศรีสุทธิ ์
2.เด็กชายพัสกร ทองรอด 
3.เด็กชายอนุวัตร์  
                อุดมทรพัย์ 
4.เด็กชายกรกฤต นวลสม 
5.เด็กชายพนมพร  
                    ลูกเมือง 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ ตัวแทน
ภาคใต้ 

บริษัทโตโยต้า
ร่วมกับกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

10 การแข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 

1.เด็กชายอัครวิชญ์  
                ขวัญศรีสุทธิ ์
2.เด็กชายพัสกร ทองรอด 
3.เด็กชายอนุวัตร์  

รางวัลรองชนะเลิศ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
                  อุดมทรพัย์ 
4.เด็กชายกรกฤต นวลสม 
5.เด็กชายพนมพร  
                     ลูกเมือง 

 

11 การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
เยาวชน 

1.เด็กชายอัครวิชญ์  
                ขวัญศรีสุทธิ ์
2.เด็กชายพัสกร ทองรอด 
3.เด็กชายอนุวัตร์  
                 อุดมทรพัย์ 

ไดร้ับรางวัลรอง
ชนะเลิศ 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งประเทศไทย 

12 วิ่ง 800 เมตร 18 ปี ชาย 1.นายธนวัตน์ วุฒิศักดิ์ รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดตรังและ

ส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย

จังหวัดตรัง 

13 วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี ชาย 1.นายธนวัตน์ วุฒิศักดิ์ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

14 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 15 ปี 
ชาย 

1.เด็กชายเจษฎา สุดหาญ 
2.เด็กชายภานุวิชญ์ สกุล
มาก 
3.เด็กชายยิ่งยุทธ หนู
หวาน 
4.เด็กชายยิ่งศักดิ์ หนู
หวาน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

15 วิ่งผลัด 400 เมตร 15 ปี 
ชาย 

1.เด็กชายยิ่งศักดิ์ หนู
หวาน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

16 วิ่งผลัด 1,500 เมตร 15 ปี 
ชาย 

1.เด็กชายยิ่งยุทธ หนู
หวาน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

17 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 14 ปี 
ชาย 

1.เด็กชายกิตพร  อินนพ 
2.เด็กชายจิตติพร  อันนบ 

เหรียญทองแดง จังหวัดตรัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ตรังและการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดตรัง 
18 พุ่งแหลน 16 ปี หญิง 1.นางสาวภัคนันท์               

                   บรรสาร 
เหรียญเงิน จังหวัดตรัง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
ตรังและการ

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง 

19 กระโดดไกล 16 ปี ชาย 1.นายณัฐพล ฤทธิ์พลเดช เหรียญทองแดง 
20 เขย่งก้าวกระโดด 16 ปี ชาย 1.นายณัฐพล ฤทธิ์พลเดช เหรียญทอง 
21 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 14 ปี 

ชาย 
1.เด็กชายจิตติพร  อันนบ เหรียญทองแดง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
22 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น

อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
 รองชนะเลิศอันดับ 

2 
จังหวัดตรัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ตรังและการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดตรัง 

23 การแข่งขันกีฬาเปตอง  ชนะเลิศประเภททีม
ชายอายุไม่เกิน 14 ปี 
ชาย 

24 การแข่งขันกีฬาเปตอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท ทีมชายอายุ
ไม่เกิน 16 ปี ชาย 

25 การแข่งขันกีฬาเปตอง  ชนะเลิศประเภททีม
ชายอายุไม่เกิน 18 ปี
ชาย 

 
  ตำรำงท่ี  21  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

ระดับชั้นม.1-ม.3 
เด็กหญิงศศิวิมล  มากแก้ว เหรียญทอง งานมหกรรม

ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ระดับชั้น ม.4 -ม.6 

นางสาวกัลยรัตน์   
                 จันทร์เกื้อ 

เหรียญทอง 

3 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ระดับชั้น ม.4 -ม.6 

นายภูวดล ล่องฉ้วน เหรียญทอง 

4 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
หญิง ระดับชั้น ม.4 -ม.6 

นางสาววราพร  ไชยสาลี เหรียญทอง 

5 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงผกามาศ   
                    ยาติพัฒ 

เหรียญทอง 

6 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงพัชราภรณ์   
                     หมวดพิทักษ์ 

เหรียญทอง 

7 ขับร้องเพลงสากลระดับชั้น 
ม.4 -ม.6 

นายกรวิสิทธ์ ขนานขาว เหรียญเงิน 

8 การวาดภาพลายเส้น  ระดับ 
ม.ต้น 

เด็กหญิงนันทิพัฒน์    
                       ลั่นสิน 

เหรียญเงิน 

9 การวาดภาพลายเส้น  ระดับ
ม.ปลาย 

นายสุภนัย    ชายเกตุ เหรียญทอง 
 

10 ศิลป์สร้างสรรค์  ม.ปลาย นางสาวณัฐณิชา    ด ายัง เหรียญเงิน 
11 วาดภาพระบายสี  ม.ปลาย นายพรภวิษย์   จันทร์แก้ว เหรียญทอง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
12 การวาดภาพลายเส้น  ระดับ 

ม.ต้น 
เด็กชายนันทิพัฒน์    ลั่น
สิน 

เหรียญเงิน งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

 
  ตำรำงท่ี  22  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 
1 การแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-6 

1.นายสัณหณัฐ  คงเมฆ 
2.นายภูธเนตร  บริสุทธิ ์

เหรียญทอง สหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม  

โรงเรียนห้วยยอด  
อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 
2 การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ 

ม.4-6 
 

1.นายณัฐหิรัญ  ตั้งใจสกุล 
2.นายศิวกร  หนูนุ่ม 

เหรียญเงิน 

3 การแข่งขันการการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 

1.นายจีรวัฒน์ จีนน าหน้า 
2.นายกสิกร สมศรี 

เหรียญทอง 

4 การแข่งขันการการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ม.1-3  

1.เด็กชายรติ  รัตนาศักดิ์ 
2.เด็กหญิงพรทิพย์ ดีสวน 

เหรียญทอง 

5 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-3                    

1.เด็กชายฐานภูมิ  ชัยทอง 
2.เด็กชายธนกฤต บุญฤทธิ์ 

เหรียญทอง 

6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น(2D Animation) 
ม.1-3     

1.เด็กหญิงสุพรรษา          
                    นพรัตน์ 
2.เด็กหญิงกนิษฐา  พลมา 

เหรียญทอง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 
7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมชั่น (2D Animation)         
ม.1-3     

1.เด็กหญิงสุพรรษา    
                     นพรัตน ์
2.นางสาวโชติกา  เทพสุข  

เหรียญเงิน งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

8 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-3                    

1.เด็กชายศุภวิชญ์  
                     ครชาตร ี
2.เด็กชายธนกฤต   
                     บุญฤทธิ ์

เหรียญเงิน 

9 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-6 

1.นายทินกร  สมก าลัง 
2.นายภูธเนตร  บริสุทธิ ์

เหรียญทอง 

10 การแข่งขันการการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 

1.นายจีรวัฒน์จีนน าหน้า 
2.นายกสิกร สมศรี 

เหรียญทอง 

11 การแข่งขันการการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4-6 

1.นายบารมี   แก้วเกตุ 
2.นายธนภัทร์  ศรีเมฆ 

เหรียญทอง 

12 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น(Comic Strip)         
ม.1-3 

1.เด็กชายรติ  รัตนาศักดิ์ 
2.เด็กหญิงพรทิพย์ ดีสวน 

เหรียญเงิน 
 

13 การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  ม.4-
6 

1.นางสาวธวัลรัตน์   
                    เข็มทอง 
2.นางสาวรติรส  นวลสม 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

14 การประกวดโครงงาน
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 

1.นางสาวนนทิชา   
            เอ่ียมละม่อม 
2.นางสาววรรณิสา   
                เกลือมีผล 
3.นางสาววิวรรณรัตน์   
                 การัยภูม ิ

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

15 การประกวดโครงงาน
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 

1.นายณัฐสิทธิ์  ช่วยบุญชู 
2.นายพรวิษณุ  มากนคร 
3.นายพีรวิทย์  ชอบชื่น 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

16 การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-6 

1.นายณัฐหิรัญ  ตั้งใจสกุล 
2.นายสัณหณัฐ  คงเมฆ 

เหรียญเงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ สกุลนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 
17 การแข่งขันการจัดสวนถาด

แบบชื้น ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงกชรัตน์  ชูแก้ว 
2. เด็กหญิงธิญาดา  กิจชล 
3. เด็กชายศุภสัณฑ์   
                     แสนสุข 

เหรียญทอง งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

18 การแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงญาณา
ภรณ์  สุขคง 
2. เด็กหญิงณพาภรณ์  
             จงไกรจักร 
3. เด็กหญิงอภิชญา   
                  แก่นแก้ว 

เหรียญทอง 

19 การแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 

1. นายณัฐวุฒิ  แซ่หลี 
2. นางสาวสิริภัทร  
                แสงหิรัญ 
3. นางสาวเกษร   
                วรรณวัตต์ 

เหรียญทอง 

20 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ือการเรียนรู้ของน้อง รุ่นที่ 
4 

1.นางสาวธวัลรัตน์   
                   เข็มทอง 
2.นายบารมี แก้วเกตุ 

เข้าร่วม มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 
21 การประกวดโครงงาน

ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3  
 

1.นายจีรวัฒน์  จีนน าหน้า 
2.นางสาววรรณิสา   
                เกลือมีผล 
3.นางสาววิวรรณรัตน์   
                 การัยภูม ิ

เหรียญทอง 
 

งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ : 

ภาคใต้ 

22 การประกวดโครงงาน
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6  
 

1.นายณัฐสิทธิ์  ช่วยบุญชู 
2.นายพรวิษณุ  มากนคร 
3.นายพีรวิทย์  ชอบชื่น 

เหรียญเงิน 
 

23 การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic   
ม.4-6 

1.นางสาวธวัลรัตน์   
                เข็มทอง 
2.นางสาวรติรส  นวลสม 

เหรียญทองแดง 
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  ตำรำงท่ี  23  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน   
             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
     

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันเล่านิทาน 

(Story Telling) ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงขวัญฤดี   
             แต้มประสิทธิ์ 

เหรียญเงิน งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

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

1. นายชานนท์  ทองใบ 
  

เหรียญทอง 

3 การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 

1. นายพลชนะ  เดชชุม เข้าร่วม 

4 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงปัทวี ศรีสวัสดิ์ 
2. เด็กชายภูมินทร์  จุตติ 

เหรียญเงิน 

5 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤตินี แสงแก้ว 
2. นางสาวลัคนา ยิ่งไทย 

เหรียญเงิน 

6 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีนม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐพรจุ้ยเริก 
2. นางสาวพรนิภา ทองสุข 
3. นางสาวพิชญา  เกื้อนุ่ม 
4. นางสาวอลิวรรณ   
                    เล่าเกี้ยง 
5. นายเกริกฤทธิ์   
                    กลับจิตร 

เข้าร่วม 

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

1.เด็กหญิงกนกวรรณ 
                   พรมเล็ก 
2.เด็กหญิงอัญชุลีกร ด าคู่ 

เหรียญเงิน 

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

1. นายทรัพย์ทวี  
              อ่อนชื่นจิตร 

เหรียญเงิน 
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  ตำรำงท่ี  24  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันการจัดการค่าย

พักแรม ม.1-ม.3 
1. นายกรกฤต  นวลสม 
2. นายก้องเดช  นนทแก้ว 
3. เด็กชายยิ่งศักดิ์   
                หนูหวาน 
4. เด็กชายวงศธร   
                ประสงค์กิจ 
5. เด็กชายวรวุฒ ิ บุญเกื้อ 
6. เด็กชายวสิษฐ์พล   
                 จันทร์แก้ว 
7. นายเจตรินทร์  บัวอ่อน 
8. เด็กชายเทพบัญชา   
                   นกรู้รัก 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ  

งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

2 การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.6 

1. นางสาวชมพูนุช   
                   ทองแก้ว 
2. นายถิรเจตน์   
                  รอดจินดา 
3. นายธราเพชร  อ้นเพชร 
4. นายธีรพล  เพ็งพาจร 
5. นางสาวนิศา  แก้วใสพร 
6. นางสาวนุธามาศ   
                   เพชรสวี 
7. นางสาวพรนภา  
                 เหง้าละคร 
8. นายรุ่งโรจน ์ จุ้ยเฒ่า 
9. นางสาวศรีสมร  ใจใหญ ่
10. นางสาวสไบทิพย์   
                     ด าพอรู้ 

เหรียญเงิน 

3 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจิรนันท์   
                    บริสุทธิ์ 
2. เด็กหญิงนิธิวดี  สีด า 
3. เด็กหญิงภาวิตา   
                กัญสุวรรณ 

เหรียญเงิน 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
4 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ม.4-ม.6 
1. นางสาวณัฐนิช   
               พิมมะทา 
2. นางสาวณิชนันทน์   
               แท่นทอง 
3. นางสาววิมลพัชร์   
               วังเงิน 

เข้าร่วม 

5 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor: YC)      ม.1-
ม.3 

1. นางสาวจอมขวัญ   
                 อินคง 
2. นางสาวนงนภัส   
              จันทร์สะอาด 
3. นางสาวปพิชญา   
               โออินทร์ 
4. นางสาวพัชรพร   
               ทองค า 
5. นางสาวพิชญาภา   
                รอดศรี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

6 การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ม.1-ม.3 

นายกรกฤต  นวลสม 
นายก้องเดช  นนทแก้ว 
เด็กชายยิ่งศักดิ์  หนูหวาน 
เด็กชายวงศธร   
              ประสงค์กิจ 
เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ 
เด็กชายวสิษฐ์พล   
               จันทร์แก้ว 
นายเจตรินทร์  บัวอ่อน 
เด็กชายเทพบัญชา   
                นกรู้รัก 
เด็กชายยิ่งยุทธ  หนูหวาน 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ : 

ภาคใต้ 
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  ตำรำงท่ี  25  สรุปผลกำรประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม) 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชาคริต   
                 พรหมสุทธิ์ 

ชนะเลิศ งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 

2561 ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

ตรัง  
สพม.13 

2 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

1.เด็กชายพรอนันท์     
                      นาไชย 

ชนะเลิศ 

3 การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงชนาภา   
                  จริงจิตร 
2. เด็กหญิงน้ าฝน   
                 เกิดแก้ว 
3. เด็กหญิงสุพัตรา   
                 ยอดชุม 

ชนะเลิศ 

4 การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้   ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชัชวาล   
                  เมืองสุข 

4 

5 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชาคริต   
                พรหมสุทธิ์ 
  

ชนะเลิศ 

6 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

1.เด็กชายธนาพล  อุ้ยกิ้ม 
  

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

7 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.4-ม.6 

1. นายจักริน  ยศชู 
  

ชนะเลิศ 

8 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 

1. นายศุภนนท์  ชัยวิชิต 
  

ชนะเลิศ 

9 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท

1. เด็กชายรัชชานนท์   
   มาน ู
2. เด็กชายอภิวิชญ์   

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
ก าหนดช่วงชั้น 

               พริกชูผล 

10 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3 

เด็กชายชาคริต  พรหม
สุทธิ์ 

ทอง งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและ

เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ : 

ภาคใต้ 

11 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

เด็กชายพรอนันท์  นาไชย ทอง 

12 การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.
1-ม.3 

เด็กหญิงชฎาพร  ชนะมาก 
เด็กหญิงน้ าฝน  เกิดแก้ว 
เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดชุม 

ทองแดง 

13 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-
ม.3 

เด็กชายชาคริต  พรหม
สุทธิ์ 
  

เงิน 

14 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.
4-ม.6 

นายจักริน  ยศชู 
  

ทอง 

15 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 

นายศุภนนท์  ชัยวิชิตร ทอง 

 
ตำรำงท่ี  26  สรุปผลกำรแข่งขันทักษะของนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

กิจกรรมประกันภัย 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
1 โครงการยุวชน

ประกันภัย 
1.นายวัชรินทร์  ด าทิพย์ 
2.นายทรงวุฒิ  ทองอ่อน 
3.นายสัณหณัฐ  คงเมฆ 
4.นายพรภวิษย์  จันทร์แก้ว 
5.นางสาวพนิดา  จินดาวงศ์ 
6.นางสาวนันท์สินี  หนูปลื้ม 

ชมเชยระดับ
จังหวัด              
การประกวด
ยุวชน
ประกันภัยดีเด่น   
ประเภทละคร
สั้น 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม
การประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่จัด 
2 โครงการยุวชน

ประกันภัย 
1.นายรุ่งโรจน์ จุ้ยเฒ่า 
2.นายถิรเจตน์ รอดจินดา 
3.นายอานนท์  อ่อนรู้ที่ 

ยุวชน
ประกันภัยดีเด่น
ประเภทเพลง  
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ
จังหวัด 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม
การประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 

 
5.7 กำรศึกษำต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

 
  ตำรำงท่ี  27  สรุปผลสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6         
                           ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ที ่ ชือ่-สกุล คณะ สำขำ มหำวิทยำลัย 
1 นายชยานันต ์ ทิพย์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สาขาทรัพยากรประมง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

2 นายศทรรศธรรม  ชนะขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

3 นายกิจพิทักษ ์ ดิษขนาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุต
สาหการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4 นายพลชนะ  เดชชุม คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

5 นายอาทิตย ์ หนูประสิทธ์ิ คณะพาณิชย์นาว ี สาขาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

6 นายสุทธิรักษ ์ สุขสนิท คณะนติิศาสตร ์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

7 นายณัฐพงศ ์ แสงหิรญั คณะวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร ์

สาขาคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตภูเกต็ 

8 นางสาวชฎาพร  จริงจิตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

9 นางสาวณัฐณิชา  ด ายัง - สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดตรัง 

10 นางสาววนัดดา  กลิ่นจันทร ์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

11 นางสาวกรศิรศัมิ ์ แก้วเกื้อ คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ที ่ ชือ่-สกุล คณะ สำขำ มหำวิทยำลัย 
12 นางสาวนฤมล  เอี่ยมละม่อม คณะวิทยาลัยการ

โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจดัการ
นวัตกรรมทางธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

13 นางสาววิมลวรรณ  ทองบัว คณะพยาบาลศาสตร ์ สาขาพยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง 

14 นางสาวกัลยรัตน ์ จันทร์เกื้อ คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15 นางสาวภวิษย์ชพร  ปลอดก า คณะพยาบาลศาสตร ์ สาขาพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตพทัลุง 

16 นางสาวธารารตัน ์ ชูรักษ์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

สาขาการจดัการรัฐกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

17 นางสาวกมลลักษณ ์ คงรักษ์ คณะรัฐศาสตร ์ สาขาทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

18 นางสาวปิยนุช  สืบพันธ ์ คณะศึกษาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร ์

สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

19 นางสาวกอบพรรณ  อ่อนช่ืน
จิตร 

คณะครุศาสตร ์ สาขาคณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

20 นางสาววนิดา  บัวเกิด คณะวิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

21 นางสาวกมลชนก  พลรตัน ์ คณะเกษตรศาสตร ์ สาขาสตัวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตไสใหญ ่

22 นางสาวธัญญารัตน ์ สายเพอ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

สาขาสตัวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตพทัลุง 

23 นางสาวกนกวรรณ  ช่วยชาติ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

สาขาสตัวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตพทัลุง 

24 นางสาวพัทธนันท์  ขวัญด า คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตปัตตาน ี

25 นางสาวกาญจนา  ค าแป้น คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตหาดใหญ ่

26 นางสาววิทันยา  นคราวงศ ์ คณะรัฐศาสตร ์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

27 นางสาวจีระนันท์  คงข า คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

28 นายนิพพิชฌน์  แก้วศรีทอง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

29 นายธีระยุทธ  แสวงแก้ว คณะรัฐศาสตร ์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

30 นายทรงวุฒิ  ทองอ่อน คณะรัฐศาสตร ์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

31 นายตะวันชัย  คงชุม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีการ
ประมง 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 
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ที ่ ชือ่-สกุล คณะ สำขำ มหำวิทยำลัย 
32 นายกฤษธิพงษ์  บรรตศิักดิ ์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

33 นางสาวปาณิศา  บุญเกื้อ คณะวิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

34 นางสาวจณสิตา  นพพล - สาขาการบริบาล โรงเรียนเอื้อการย์บริบาล 

35 นางสาวสิรินิชญ ์ จันเรืองศร ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

36 นางสาวญาณิศา  แก้วสองสี คณะศลิปศาสตร ์ การออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

37 นางสาวเบญจมาศ  มีพอเห็น - สาขาการบริบาล โรงเรียนเอื้อการย์บริบาล 

38 นางสาวนิจจารยี ์ บุญโชต ิ คณะวิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจดัการ
นวัตกรรมทางธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

39 นางสาววรรณวิษา  เพ็ชรชุม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

40 นางสาวสุนิษา  คีรินทร์ คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาดยุคดจิิทัล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

41 นางสาวปริญาภัทร  เรืองขนาบ คณะบริหารธรุกิจ สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 

42 นางสาวเกศรินทร ์ เสิดเสน คณะพยาบาลศาสตร ์ สาขาพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตหาดใหญ ่

43 นางสาววราภรณ ์  จิตบุญ สถาบันพัฒนา
บุคลากรการบิน 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

44 นายชัยวัฒน์  ช่วยเกิด คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

45 นายสณัหณัฐ  คงเมฆ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

46 นายพรเทพ  ฉุ้นย่อง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สาขาเทคโนโลยีอตุสา
หการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

47 นางสาวสาธิตา  ศรีชยั คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

สาขาการเมืองการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

48 นางสาวปริชญา  ชูแสง คณะวิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตตรัง 

49 นางสาวพรนิภา  ทองสุข คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรมการบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

50 นางสาวรัตติกาล  สังสง คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

51 นางสาวเพ็ญบญุญา  ชูยก คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
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ที ่ ชือ่-สกุล คณะ สำขำ มหำวิทยำลัย 
52 นางสาวศิริกมล  จิตรา คณะครุศาสตร ์ สาขานาฏศลิป ์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

53 นางสาวญาณิศา  สุขคง คณะรัฐศาสตร ์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

54 นางสาวเจนจริาพร  หนูวงศ์ คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

55 นางสาวนันท์สิน ี หนูปลืม้ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจด้านการบิน 

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 

56 นางสาวปริญญา  ชูแสง คณะศลิปศาสตร ์ สาขาการบริหารจัดการ
กีฬา 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ วิทยา
เขตตรัง 

57 นางสาวณัฐพร  จุ้ยเริก คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

58 นางสาวจณสิตา  คีรินทร ์ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจด้านการบิน 

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 

59 นางสาวธิดารตัน ์ แก้วนวล คณะนติิศาสตร ์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

60 นางสาวจุฑาทิพย ์ ยอดชุม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

61 นางสาวตวิษา  ยอดชุม คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

62 นางสาวนุชจรีย ์ ไชยวงค์ คณะนติิศาสตร ์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

63 นายจรูญโรจน ์ ศรีวิเศษ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

สาขาการจดัการรัฐกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

64 นายอดิเทพ  ด าช่วย คณะนติิศาสตร ์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

65 นายชินวัฒน ์ แก้วทองสวน   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

66 นายณัฐหริัญ  ตั้งใจชูสกุล   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

67 นายชัยวัฒน์  เกลือมีผล   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

68 นายศิวกร  หนูพุ่ม คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ 

สาขาการจดัการรัฐกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยา
เขตตรัง 

69 นางสาวกรรภิรมย ์ รอดด า คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

สาขาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

70 นางสาวมะลิสา  ทองเกียว คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

71 นางสาวฟ้าใส  อุดมศร ี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

สาขาการจดัการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตตรัง 

72 นางสาวศรินทรร์ัศมิ ์ ชัยเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจโรงแรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

73 นางสาวภัทรวรรณ  ปิยกาณีกลุ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจด้านการบิน 

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 

74 นางสาวไพริน  ทองรอด คณะนติิศาสตร ์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
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ที ่ ชือ่-สกุล คณะ สำขำ มหำวิทยำลัย 
75 นางสาวนัชษณัล  เขียวน้อย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจโรงแรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

76 นางสาวปฏิมา  สุขศรีคง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

สาขาการเมืองการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

77 นางสาวพนิดา  จินดาวงศ ์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

สาขารัฐประศาสน
ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

78 นางสาวปรารถนา  บุญทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

สาขาการจดัการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตตรัง 

 
จากตารางที่ 27  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาทั้งหมด 99 คน นักเรียนที่
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 78.79 ประกอบอาชีพ จ านวน 21 คน   
คิดเป็นร้อยละ 21.21 

 
สรุปได้ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      จ านวน 9 คน 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ       จ านวน 4 คน 
- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    จ านวน 9 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา     จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    จ านวน 5 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี      จ านวน 5 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต      จ านวน 11 คน 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง       จ านวน 10 คน 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     จ านวน 2 คน 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      จ านวน 1 คน 
- ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี      จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง    จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง    จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต      จ านวน 3 คน 
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่      จ านวน 2 คน 
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- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      จ านวน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต      จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา     จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง     จ านวน 3 คน 
- โรงเรียนเอ้ือการย์บริบาล      จ านวน 2 คน 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา พ.ศ.2562. 
__________.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2561. 
__________.แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562. 
__________.รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2561. 
__________.รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ : 

ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561. 
__________.สารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561. 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  อ้างอิงจาก 

https://portal.bopp-obec.info/obec62/  
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 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 นายอนันทชัย ชุมอักษร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
 นางสาวทิพยรวี ยอดเดชา หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 นางสาวเกษรา จุ้งลก หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
รวบรวม  ประมวลผล  วิเครำะห์และจัดพิมพ์ 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูช านาญการ 
 นางสาวนวพร บริสุทธิ์ 

 
คร ู

ออกแบบปก 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูช านาญการ 
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