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ค าน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เป็นกระบวนการท่ีสร้างความเช่ือมั่นและหลักประกันให้กับ

ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนนั้นจ าเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนอย่างเหมาะสม  สารสนเทศเป็นฐานข้อมูลท่ีช่วยให้โรงเรียน

สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด    

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)ได้จัดท าข้อมูลและ

สารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากภาระงานท่ีมีความส าคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 

และความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการท่ีเป็นปัจจุบันทุกปี 

   ขอขอบคุณ คณะผู้จัดท า หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน               

ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559  ฉบับนี้คงเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ท่ีสนใจในการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือก าเนิดขึ้นจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีจะจัดสร้างโรงเรียนพระต าหนัก  
สวนกุหลาบมัธยมเพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนท่ีจะจบการศึกษาจากโรงเรียน  
พระต าหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนและประชาชนท่ัวไปในท้องท่ี
จังหวัดนครปฐม   ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค   
ในครั้งแรกใช้ช่ือว่า “โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระราชทาน
ท่ีดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จ านวน  22  ไร่  ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เป็นท่ีจัดต้ัง
โรงเรียน 
 ส านักพระราชวัง จึงไ ด้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้ จัดต้ังโรงเรียนดังกล่าวขึ้น  
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชด าริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดต้ังโรงเรียนในเขตการศึกษา
ต่าง ๆ อีก  8  โรง โดยในระหว่างท่ีรอพระราชทานช่ือได้ต้ังช่ือโรงเรียนท้ัง  9  โรงนี้ เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  
2538 ว่ า โ ร ง เ รี ย น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ าท สม เ ด็ จพ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช     
ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  แล้วมีช่ือจังหวัดต่อท้าย    โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม  จึงได้ช่ือว่า  
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์ครบ  50 ปี    
จังหวัดนครปฐม    ต าบลศาลายา  กิ่งอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม”  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ได้พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม  เมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2538  ว่า “โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม” 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน

พร้อมท้ังทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพื่อเป็นต้นไม้ประจ าโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ท่ี  10  มีนาคม  2538 

 ขณะท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)ก าลังก่อสร้าง  

ในสถานท่ีต้ังดังกล่าว    โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ด าเนินการช่ัวคราว  ณ บริเวณวัดไร่ขิง  
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อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม     และเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานท่ีต้ังจริง  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว    โรงเรียนจึงได้ด าเนินการย้ายสถานท่ีท าการในปีการศึกษา  2542  และด าเนินการ 

มาจนถึงปัจจุบัน  ณ  สถานท่ีต้ัง   เลขท่ี  299 หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม  73170   บนพื้นท่ี  22  ไร่  ต่อมา  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ด าเนินการประสานงานกับ              

ส านักงานพระราชวัง  ขอท่ีดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เพิ่มเติมอีกจ านวน  16  ไร่  9.67  ตารางวา   

โทรศัพท์  0-3429-7663 หรือ 0-3429-7665 หรือ 0-2431-3614และ โทรสาร  0-3429-7664 

 ทิศเหนือ  จรดสถานีต ารวจดับเพลิงตลิ่งชัน 

 ทิศตะวันออก จรดถนนศาลายา – บางภาษี 

 ทิศตะวันตก จรดโรงเรียนประถมพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

 ทิศใต้ จรดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย 
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แผนที่ตั้งโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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สภาพปัจจุบัน  อาคารสถานที่ประกอบด้วย 

 1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ช้ัน  1  หลัง   

ช้ันล่าง   ประกอบด้วย  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ห้ อ ง ก ลุ่มบริ ห า ร งบประมาณ ห้ อ ง ก ลุ่มบริ ห า ร ท่ั ว ไ ป   ห้ อ งพยาบาล  และ                         
ห้องประชาสัมพันธ์  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 6 ห้อง
และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

ช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย ห้องพิ เศษจ านวน  7  ห้องได้แก่  ห้องด าริราชรังสรรค์  ห้องสมุด                
ห้องแนะแนว  ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศและห้องพักครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง  และห้องเก็บของ ห้องน้ า
ห้องส้วมชาย จ านวน 6  ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 6  ห้อง 

ช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  13 ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  
ห้องเรียนสีเขียว  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 2  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   ห้องปฏิบัตการเคมี    ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้องเก็บของ   ห้องน้ าห้องส้วมชาย 
จ านวน  6  ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

ช้ันท่ี 4   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน 6  ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครู             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ศูนย์วิชาดนตรีและห้องพักครู                
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้องเก็บของ ห้องเรียนจ านวน  10  ห้อง  ห้องน้ า            
ห้องส้วมชาย จ านวน  6  ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

ช้ันท่ี 5   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  6 ห้องได้แก่  ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            
3  ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์   ห้องพักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ห้องเก็บของ ห้องเรียนจ านวน 10  ห้อง  ห้องน้ าห้องส้วมชาย 
จ านวน  6  ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 6 ห้อง 

ช้ันท่ี 6 ประกอบด้วย  ห้องพิเศษจ านวน  4  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและห้องพัก

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเก็บของ                

ห้องจริยธรรม  ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง ห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 6  ห้องและ

ห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 
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 2. อาคารสิรินทร์พัฒนา  เป็นอาคารเอนกประสงค์  3  ช้ัน   

ช้ัน 1  ประกอบด้วย  ห้องอาหารครู โรงอาหารและห้องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร้านสวัสดิกาโรงเรียน) 
ช้ัน 2  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุ่มสาระการเรียนรู 

     สุขศึกษาฯห้องคหกรรม  ห้องอิเล็คทรอนิคส์  ห้องตัดเย็บ  ห้องงานไฟฟ้า        
     ศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 2 ห้องและห้องน้ าช้ันส้วม    
     หญิง  จ านวน 2 ห้อง                            

ช้ัน 3  ประกอบด้วย หอประชุม ห้องน้ า-ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง 2  ห้อง  
 3. อาคารชั่วคราว            ประกอบด้วยห้องเรียน จ านวน 5  ห้องเรียน 

 4. อาคารปิ่นฉัตร             อาคารหอพักชาย   3  ช้ัน   1  หลัง   

 5.   อาคารภัทรเทพ            อาคารหอพักหญิง  3  ช้ัน   1  หลัง   

 6. บ้านพักครู แบบ 207 ล 2  ช้ัน 1  หลัง 

 7. แฟลตภารโรง  3  ช้ัน 1  หลัง  ( 10 หน่วย) 

 8. โรงหุงต้ม  1 หลัง 

 9. สนามฟุตบอล  1 สนาม 

 10. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 

 11. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

 12. สนามเซปักตระกร้อ 1 สนาม 

 13. โรงบ าบัดน้ าเสีย  1 หลัง 

 14. หอถัง   1 หลัง 
 15. โรงรถชั่วคราว  2  โรง 

 16. โรงเพาะช าชั่วคราว 1 โรง 

 17. ซุ้มพระ   1 หลัง 

 18. เสาธง   1 เสา   
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งานยานพาหนะ 

 จ านวนยานพาหนะ  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

 รถบัสขนาดจ านวน  60  ท่ีนั่ง   จ านวน   1   คัน 
 รถตู้    จ านวน   5   คัน 
 รถยนต์ 4  ล้อ    จ านวน   1  คัน 
 รถจักรยานยนต์   จ านวน   1  คัน 

การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดับคือ 

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 
 การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อ  

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์                

เห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย   มีความสามารถในการส่ือสารท้ัง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 

  นอกจากนี้โรงเรียนต้องด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ  โดยค านึงถึงค าขวัญของโรงเรียนท่ีว่า               

“รักษ์ศักด์ิศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ”   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชน

ท่ีดีมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ประเภทของนักเรียนแบ่งเป็น  2  ประเภท 
1. ประเภทอยู่ประจ า  มีหอพัก  2  หอพัก   ได้แก่หอพักหญิง  1  หอพัก  และหอพักชาย  1  หอพัก 
2.  ประเภทไป – กลับ 

  จ านวนห้องเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    34 ห้องเรียน   

      (ม.1 จ านวน 12 ห้อง , ม.2 จ านวน 12 ห้อง ,ม.3 จ านวน 10ห้อง) 

      ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห้องเรียน  

      (ม.4 จ านวน 10 ห้อง , ม.5 จ านวน 10 ห้อง ,ม.6 จ านวน  8 ห้อง) 
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ตราประจ าโรงเรียน 

 

สีพระราชทาน 
สีเหลือง-ม่วง 
 

คติพจน์พระราชทาน 
ปญฺญา  ว  ธเนน  เสยฺโย       ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 

ค าขวัญ 

รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   

น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  

สืบสานงานพระราชด าริ  ธ ารงความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง  

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
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พันธกิจ 

1. เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชด าริ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. พัฒนาการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่สากล 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
3. โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีในการจัดการศึกษาท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. นักเรียนมีจิตส านึกสาธารณะต่อเพื่อนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
12. นักเรียนมีสุขอนามัยท่ีดี มีทักษะการด ารงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
14. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ 
15. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและการด ารงชีวิต 
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด ารงความเป็นไทย สืบสานงาน

พระราชด าริ 
17. บุคลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
19. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และICT 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (STRATEGIES) 

โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  4 ยุทธวิธี 15 วิถี ดังนี้ 
  ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
   วิถีท่ี 1 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
   วิถีท่ี 2 พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
        วิถีท่ี 3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   วิถีท่ี 4 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  

วิถีท่ี 5 พัฒนากระบวนการคิด  
      วิถีท่ี 6 พัฒนาการอ่านและการเขียน   
        วิถีท่ี 7 ห้องเรียนคุณภาพ   
        วิถีท่ี 8 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
   วิถีท่ี 9 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  

วิถีท่ี 10 พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        วิถีท่ี 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 
      ยุทธวิธีที่ 4   การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

วิถีท่ี 12 การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School  Based Management )   
          วิถีท่ี 13 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล World Class Standard School   
              วิถีท่ี 14 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    

วิถีท่ี 15  การด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
     

มาตรฐานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานท่ี  2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                  
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
มีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานท่ี  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
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มาตรฐานท่ี  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
                     ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานท่ี  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี  8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี  9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานท่ี 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ  
มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

มาตรฐานท่ี  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 

1.   มีระเบียบวินัย   บุคลิกภาพ  และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตท่ีดี    
2. การใฝ่รู้  ใฝ่เรียน    
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
4. สืบสานงานพระราชด าริและอนุรักษ์ความเป็นไทย    
5. การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์    

 
 
 
 
 
 
 
 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

      หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ 

      สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4.   สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง 

 ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
3.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 

4.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โครงการ 

 โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

กลยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพย์ติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

7.   ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

8.   ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9.   ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

10. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
      ของตนเอง 

19. ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

20. ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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21. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

22. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

23. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

24. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

25. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีป้องกันตนเองจากส่ิงเสพย์ติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

7.   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

8.   ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9.   ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

11. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

12. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

13. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ 

     ต่าง ๆ รอบตัว 
15. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

18. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน 
      ตามความคิดของตนเอง 
19. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

20. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

21. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

22. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

23. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

24. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

25. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

5. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 

 

16 

7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

8. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ 

9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3.   ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

4.   ครูมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5.   ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี     
หลากหลาย 

6.   ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

11. สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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ตัวชี้วัด 

1. จ านวนกิจกรรมและผลการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละของครูท่ีมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

4.   ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

5.   ร้อยละของครูท่ีมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

6.   ร้อยละของครูท่ีมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย      
วิธีการท่ีหลากหลาย 

7. ร้อยละของครูท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

8. ร้อยละของครูท่ีครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

9. ร้อยละของครูท่ีครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

10. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

11. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

โครงการ 

1.   โครงการพัฒนาบุคลาการ 
2.   โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและการนิเทศภายใน 
3.    โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 

3.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.   สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.   สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ      
สถานศึกษา 

6.   สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

8.   สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

9.   สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

10.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. จ านวนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

3.   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.   จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  
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5. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

6. แผนงานและผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 

7. ผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกและการน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
      ต่อเนื่อง 

8. มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

9.   โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป      
การศึกษา 

11. มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

6. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 นางสายพิณ  มณีศรี - ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
       ( 24 มกราคม 2538 – 26 มีนาคม 2538 ) 
    - ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  
   ( 27 มนีาคม 2538 – 25 พฤษภาคม 2538 ) 
- รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม )  
   ( 26 พฤษภาคม 2538 – 24 กรกฎาคม 2538 ) 
-  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
    ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2539 – 24 กรกฎาคม 2540 ) 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2540 – 30 ตุลาคม 2544 ) 
 

  นางลัดดา    ผลวัฒนะ          ปฏิบัติงาน    ตุลาคม  2544   ถึง   17 พฤศจิกายน  2547 

  ว่าท่ีร้อยตรีปิยะ  ทรัพย์สมบูรณ์     รองผู้อ านวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 

        ปฏิบัติงาน   18  พฤษจิกายน  2547   ถึง  19  มิถุนายน  2548 

  นายประเสริฐ    บุญฤทธิ์        ปฏิบัติงาน   20  มิถุนายน     2548    ถึง   30   กันยายน  2549 

  นายบุญชู         ฉิมพุก            รองผู้อ านวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน    

                                                     ปฎิบัติงาน    1  ตุลาคม     2549     ถึง  3   มกราคม     2550 

       นางสุรีย์พร      สุนทรศารทูล  ปฎิบัติงาน    4  มกราคม   2550     ถึง  30  กันยายน     2554 

  นายนพดล       เด่นดวง    ปฏิบัติงาน   26 ตุลาคม     2554     ถึง  ปัจจุบัน 
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บุคลากรสายบริหารปัจจุบัน 

นายนพดล        เด่นดวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
 ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม )   

 นายบุญฤทธิ์   วิชัย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นางผานิต  มาประเสริฐ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
          นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานอ านวยการส านักงาน   
2. งานบริหารหลักสูตร  
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานวัดและประเมินผล 
5. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานห้องสมุด 
7. งานแนะแนว 
8. งานวิจัยทางการศึกษา 
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. งานคอมพิวเตอร์ 
11. งานจัดการเรียนการสอน 
12. งานนิเทศการศึกษา 
13. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1.  งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานเก็บรักษาเงิน   
4. งานบริหารบัญช ี
5. งานตรวจสอบบัญช ี
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
7. งานสารบรรณ  
8. งานระดมทรัพยากร  
9. งานยานพาหนะและ 
    รถรับ-ส่งนักเรียน  
10. งานธนาคารโรงเรียน 

1. งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
3. งานประชาสัมพันธ ์   
4. งานโสตทัศนศึกษา 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ น้ าด่ืม 
7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
8. งานหอพักนักเรียน 
9. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายบุญฤทธิ์ วิชัย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางผานิต มาประเสริฐ 

 

 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

1. งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานวินัยข้าราชการครู 
3. งานอัตราก าลัง  สรรหา  และบรรจุแต่งต้ัง 
4. งานพัฒนาและสง่เสริม ความก้าวหน้าวิชาชีพครู 
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและ
งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
7. งานกิจกรรมนักเรียน 
8. งานเบญจวิถ ี
9. งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด 
10. งานสง่เสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
11. งานสง่เสริมประชาธิปไตย 
12. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายนพดล  เด่นดวง 

 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ 

1. งานอ านวยการส านักงาน  
2. งานแผนงาน  
3. งานวิจัยและพัฒนา 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานจัดสรรงบประมาณ 
6. งานติดตามและประเมินโครงการ 
7. งานควบคุมภายใน 
8. งานประกันคุณภาพ 
9. งานรับนักเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการกลุ่ม 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

คณะกรรมการกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม 
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บริบททั่วไปของอ าเภอพุทธมณฑล 
 

 
 
แนวโน้มการพัฒนาท้องถ่ิน 

1. ประวัติความเป็นมา 
สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12-17 โดยมีเมืองนครปฐมโบราณ

ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลเป็นศูนย์กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าบริเวณอ าเภอพุทธมณฑลเคยเป็น

ทะเลมาก่อน 

ในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้แบ่ง

เอาแขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีต้ังเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองต้ังอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรีห่างจาก

ท่ีว่าการอ าเภอนครชัยศรีในปัจจุบันไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัย 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ได้เสด็จ

มาพบท่ีเมืองนครชัยศรีในระหว่างท่ีทรงผนวช โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสด์ิและคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นทาง

คมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จับจองท่ีดินสองฝ่ังคลองมหาสวัสด์ิในเขตอ าเภอ

พุทธมณฑลพระราชทานให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์และได้พระราชทานเมืองนครชัยศรี

ซึ่งขึ้นกับกรมมหาดไทยมาขึ้นกรมท่า 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงการปกครองโดยทรงต้ังกระทรวง

มหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯให้ต้ังมณฑลขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาครและ

สุพรรณบุรี เข้าในมณฑลเดียวกัน เรียกว่ามณฑลนครชัยศรี ต้ังท่ีว่าการมณฑลท่ีเมืองนครชัยศรีต่อมาปี พ.ศ. 

2439 ได้ย้ายท่ีว่าการมณฑลไปต้ังท่ีพระปฐมเจดีย์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้เปล่ียนช่ือเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง

นครปฐม เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง

นครปฐมจึงเปล่ียนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอ าเภอเมืองเดิมเป็นอ าเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม 

เนื่องในโอกาสท่ีพุทธศาสนาเวียนมาครบรอบ 2,500 ปี ใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลสมัยจอมพล                                

ป. พิบูลสงคราม และประชาชนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเป็น



 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 

 

24 

ศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ในเนื้อ ท่ี 2,500 ไร่  ต าบลศาลายา อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์

พุทธมณฑล เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มการก่อสร้างมาต้ังแต่ปี 2500 มีการสร้างถนนหลาย

สายเข้าพุทธมณฑล มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจนสถานท่ี

ราชการอื่นอีกหลายแห่งท าให้บริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 

    เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ต้ังกิ่งอ าเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งเขตอ าเภอนครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง และต าบลมหาสวัสด์ิ  ต้ังท่ีว่าการกิ่ง

อ าเภอศาลายา และในวันท่ี 5 ธันวาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอพุทธมณฑล 

2. ที่ต้ัง และขนาดพื้นที่ 
  อ าเภอพุทธมณฑล ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม          

โดยถนนสายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต้จากสถานีนครปฐม           

ถึงสถานีศาลายา ประมาณ 29 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 66.96 ตรางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 41,850 ไร่  

3. อาณาเขต 
มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
   อ าเภอพุทธมณฑลพื้นท่ีท้ังหมดเป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะ มีล าคลองหลายสายและมักจะมีน้ าท่วมในฤดู 

น้ าหลากไม่มีภูเขา 
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5. การแบ่งการปกครองท้องที่ 
5.1 การปกครองท้องท่ี 

5.1.1 ต าบลศาลายา 6 หมู่บ้าน 

 5.1.2 ต าบลคลองโยง 8 หมู่บ้าน 

 5.1.3 ต าบลมหาสวัสด์ิ 4 หมู่บ้าน 

5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อ าเภอพุทธมณฑลมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 2 แห่ง ดังนี้ 

 5.2.1 เทศบาลต าบลศาลายา จัดต้ังโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 

2544 

 5.2.2 เทศบาลต าบลคลองโยง จัดต้ังโดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโยง  

         เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2550  

 5.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

 5.2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  

6. การคมนาคม  

 สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ า  

  6.1 ทางรถยนต์ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 

   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ  สาย5 )  

     เช่ือมระหว่างถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
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  6.2 ทางรถไฟ 
 -จากสถานีรถไฟหัวล าโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสู่อ าเภอพุทธ

มณฑลได้โดยลงท่ีสถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสด์ิ  

  6.3 ทางน้ า จากคลองบางกอกน้อยตามเส้นทางคลองมหาสวัสด์ิ ผ่านอ าเภอพุทธมณฑล 

  สู่อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอเมืองนครปฐมตามล าดับ  

7.ด้านเศรษฐกิจ 

   7.1 อาชีพท่ีส าคัญคือ 

(1) การเกษตร ได้แก่ การท านาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก 
(2) รับราชการ 
(3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห้างร้าน 
(4) ค้าขาย 

   7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 14 แห่ง 

(1) โรงสีข้าว  3 แห่ง    (6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง 
(2) โรงท าน้ าแข็ง 1 แห่ง    (7) โรงงานเช่ือมโลหะ 2 แห่ง 
(3) โรงงานไม้แปรรูป 1 แห่ง   (8) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง 
(4) โรงงานพลาสติก 4 แห่ง 
(5) โรงงานเซรามิค 1 แห่ง 

    7.3 ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 6 แห่ง 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(3) ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดศาลายา 
(5) ธนาคารออมสิน (หน่วยย่อย) 
(6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย) 
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8.การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8.1 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอพุทธมณฑล  

8.2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอพุทธมณฑล  

8.3 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

8.4 สมาชิก อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดิน  

9. ด้านการศึกษา 

มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ ดังนี้ 
 9.1  ระดับอนุบาล 

- โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 
9.2  ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา พื้นท่ี  2 จ านวน 8 แห่ง 

- โรงเรียนวัดสาลวัน 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ 
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง 
- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ 
- โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

9.3  ระดับมัธยมศึกษา  
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์กรมหาชน) 
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

9.4  ระดับอาชีวศึกษา  จ านวน 3 แห่ง 
- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
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9.5  ระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  

9.6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพุทธมณฑล 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

  -     กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
10. การศาสนา 

- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญของโลก 
  -    มีวัดจ านวน 6 แห่ง มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบัน
แม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีก 1 แห่ง  
            -   ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์  

 

โอกาสและศักยภาพของอ าเภอพุทธมณฑล 

จุดแข็งและโอกาสของอ าเภอพุทธมณฑล 

1. มีท่ีต้ังติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นท่ีต้ังของพุทธมณฑล 
3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 
4. เป็นท่ีต้ังสถานท่ีราชการจากส่วนกลาง 
 - ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานราชเลขา 
 - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอ าเภอ (กศน.) อ าเภอพุทธมณฑล 
 - ส านักงานพุทธมณฑล ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 
 - สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
 - สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร 
 - โรงเรียนต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 - ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล 
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 - สถานีวิทยุเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์ 
 - โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย 
 - สถานีต ารวจดับเพลิงตล่ิงชัน กองบัญชาการต ารวจดับเพลิง 
5.  มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสด์ิ และสวนผลไม้ นาบัว 

ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน  

จุดอ่อนและอุปสรรค 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง 
2. สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม เกิดปัญหาน้ าท่วมได้ง่าย 
3. การอพยพถิ่นฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท 
4. ประชากรแฝง 

 
ศักยภาพของอ าเภอ 

 อ าเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอท่ีจะสรุปศักยภาพและปัจจัยต่อการพัฒนาอ าเภอ
ในอนาคตได้ ดังนี้ 
1.  ศักยภาพทางการเกษตรของอ าเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมท่ีจะพัฒนาทางด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2.  เป็นอ าเภอท่ีมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสท่ีจะสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาท่ีส าคัญ 
3.  ลักษณะท่ีต้ังของอ าเภอ อยู่ในเขตปริมณฑล พื้นท่ีติดกับเขตกรุงเทพมหานครเหมาะสมท่ีจะพัฒนา 
     โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านพื้นท่ีอยู่อาศัย การท่องเท่ียวและการพาณิชยกรรม 
4.  สถาบันราชการ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหลายหน่วยงาน เอื้ออ านวยต่อการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน และ 
      พัฒนาอาชีพของเกษตรกร  

ที่มา :  อ าเภอพุทธมณฑล 
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หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ของอ าเภอพุทธมณฑล 
ช่ือผลิตภัณฑ์ ช่ือต าบล ช่ือผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ ระดับดาว 

ข้าวตังจากข้าวกล้อง

หอมมะลิ  ,  ไข่ เ ค็ม , 

ผลไม้หยี,นาบัว 

มหาสวัสด์ิ คุณปราณี  สวัสด์ิแดง 0-3429-7099 

 

0-3429-7091 

5 

กล้วยหอมกรอบ , ข้าว

ตู 

ศาลายา คุณจงดี  เศรษฐอ านวย 0-9057-1432 2 

กะปิกุ้งนา คลองโยง คุณส ารอง  วัฒนสืบแถว 0-3429-7302 2 

กล้วยฉาบ มหาสวัสด์ิ คุณแหม่ม  แก้วไทรท้วม 0-3429-9853 2 

ขนมอบคุกกี้  ,  ขนม

เป้ียะ 

มหาสวัสด์ิ คุณขนิษฐา  พินิจกุล 0-3429-7149 3 

ขนมไทย ศาลายา คุณวีนา  ไทยนิยม 0-2889-3914 - 

ข้าวตัง มหาสวัสด์ิ คุณยุพิน   ประทุมแสง 0-2418-8132 1 

ครีม THC ศาลายา คุณหทัยรัตน์   ปุณฑริกวิวัฒน์ 0-2800-3433-4 1 

ขนมอบ ศาลายา คุณภัทรวดี  สุดดี 0-2888-5962 2 

ชาตะไคร้อบแห้ง ศาลายา คุณสมใจ  นราสดใส 0-9551-4623 1 

ไวน์สมุนไพรกระชายด า 

,สบู่ , น้ ายาล้างจาน ฯ 

คลองโยง คุณประเสริฐ  พ่วงจีน 0-3429-8032 1 

น้ าลูกยอสมุนไพรรวม ศาลายา คุณวันเพ็ญ  จรสัมฤทธิ์ 0-2800-2749 4 
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ไส้กรอกอีสาน ศาลายา คุณลินดา  วงศานุพันธ์ 0-2889-2560-1 - 

เบญจรงค์คริสตัลลาย

ทอง 

ศาลายา คุณรุ่งศักดิ์   น้อยประชา 0-2429-8066-7 3 

กิ๊บติดผมประลูกปัด ศาลายา คุณอรียา   สุทธิพันธ์ 0-2449-7674 

08-1172-9074 

2 

เทียนหอม ศาลายา คุณสุคนธ์  ฤทธิเดช 0-3424-6283 

08-1710-9429 

2 

รูปป้ันดินเผา/เซรามิก ศาลายา คุณอภิชัย    สินธุ์พูล 0-9210-9331 - 

 

         ที่มา :  อ าเภอพุทธมณฑล 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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 ข้อมูลแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 452 439 440 466 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 410 453 432 431 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 342 409 443 428 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 329 331 331 333 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 330 319 323 324 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 245 328 314 321 

รวม 2,108 2,281 2283 2303 
 
               หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2559  มีนักเรียน สอบต. 9 คน   
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จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6

จ านวนนักเรียน 
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จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปกีารศึกษา 2559 
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
                       
 
 
 
 
 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 14 22 36 
ม.1/2 16 20 36 
ม.1/3 19 21 40 
ม.1/4 19 21 40 
ม.1/5 18 21 39 
ม.1/6 20 20 40 
ม.1/7 19 20 39 
ม.1/8 19 21 40 
ม.1/9 20 20 40 
ม.1/10 20 20 40 
ม.1/11 20 20 40 
ม.1/12 17 19 36 
รวม 221 245 466 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.2/1 9 25 34 
ม.2/2 23 11 34 
ม.2/3 10 33 43 
ม.2/4 8 28 36 
ม.2/5 9 28 37 
ม.2/6 20 12 32 
ม.2/7 23 12 35 
ม.2/8 23 14 37 
ม.2/9 23 15 38 
ม.2/10 21 13 34 
ม.2/11 15 21 36 
ม.2/12 20 15 35 
รวม 204 227 431 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.3/1 8 26 34 
ม.3/2 17 15 32 
ม.3/3 12 28 40 
ม.3/4 11 26 37 
ม.3/5 11 30 41 
ม.3/6 23 13 36 
ม.3/7 24 9 34 
ม.3/8 18 14 32 
ม.3/9 22 15 37 
ม.3/10 23 13 36 
ม.3/11 17 18 35 
ม.3/12 18 17 35 
รวม 204 224 428 

รวมนักเรียนชาย    ม. ต้น 629 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ต้น 696 
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด 1325 

รวมนักเรียน ม. ต้น ทั้งหมด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

        ขอ้มูล  ณ วันที ่10 มิถุนายน 2559 
      จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
                                                       
           

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

 
นักเรียนทั้งหมด  

                           
                         
 
 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
  จัดช้ันเรียนตามแผนโรงเรียน 

 
 

 
 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.4/1 9 25 34 
ม.4/2 14 15 29 
ม.4/3 13 15 28 
ม.4/4 10 15 25 
ม.4/5 11 16 27 
ม.4/6 17 29 46 
ม.4/7 13 34 47 
ม.4/8 12 31 43 
ม.4/9 14 15 29 
ม.4/10 10 15 25 
รวม 123 210 333 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.5/1 9 24 33 
ม.5/2 11 15 26 
ม.5/3 10 15 25 
ม.5/4 10 20 30 
ม.5/5 8 19 27 
ม.5/6 13 27 40 
ม.5/7 15 32 47 
ม.5/8 9 35 44 
ม.5/9 10 16 26 
ม.5/10 9 17 26 
รวม 104 220 324 

รวมนักเรียนชาย    ม. ปลาย 350 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ปลาย 628 
รวมนักเรียน ม.ปลาย ท้ังหมด 978 

  
ชั้น/ห้อง 

ชาย หญิง รวม 

ม.6/1 10 23 33 
ม.6/2 11 18 29 
ม.6/3 12 16 28 
ม.6/4 8 20 28 
ม.6/5 10 20 30 
ม.6/6 14 25 39 
ม.6/7 22 16 38 
ม.6/8 10 32 42 
ม.6/9 13 15 28 
ม.6/10 13 13 26 
รวม 123 198 321 

รวมนักเรียนชาย   ม.ต้น   +  ม. ปลาย 979 
รวมนักเรียนหญิง ม.ต้น    +  ม. ปลาย 1324 

รวมนักเรียน ท้ังหมด 2303 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
      

วิชาภาษาไทย  

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 88.00 23.00 60.35 10.81 61.00 64.00 

ระดับจังหวัด 88.00 12.00 49.11 13.10 50.00 52.00 

ระดับสังกัด 94.00 0.00 46.81 12.84 47.00 48.00 

ระดับประเทศ 94.00 0.00 46.36 12.99 46.00 48.00 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 90.00 28.00 62.77 11.20 64.00 64.00 

ระดับจังหวัด 92.00 10.00 51.92 13.20 52.00 54.00 

ระดับสังกัด 100.00 2.00 49.34 12.95 50.00 48.00 

ระดับประเทศ 100.00 2.00 49.00 13.15 48.00 48.00 

วิชาภาษาอังกฤษ 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 94.00 14.00 46.97 17.16 44.00 32.00 

ระดับจังหวัด 100.00 4.00 34.03 13.25 32.00 26.00 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 31.39 11.90 30.00 28.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 31.80 12.59 30.00 28.00 

 
   

 
 
 
    



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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วิชาคณิตศาสตร์ 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 100.00 9.60 51.61 21.18 48.80 32.00 

ระดับจังหวัด 100.00 0.00 32.62 17.26 28.80 22.40 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 29.53 15.66 25.60 22.40 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 29.31 15.74 25.60 22.40 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 90.00 20.00 46.04 13.33 44.00 46.00 

ระดับจังหวัด 92.00 6.00 36.56 10.81 36.00 34.00 

ระดับสังกัด 98.00 0.00 35.12 10.30 34.00 32.00 

ระดับประเทศ 98.00 0.00 34.99 10.34 34.00 32.00 

ท่ีมา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2552 - 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 47.50 52.13 60.64 64.75 56.16 45.04 51.76 60.35 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.60 55.76 52.32 63.47 50.39 57.77 58.87 62.77 

ภาษาอังกฤษ 36.17 28.02 39.71 37.59 40.91 37.43 44.30 46.97 

คณิตศาสตร์ 38.43 37.90 42.50 37.70 38.14 47.98 52.64 51.61 

วิทยาศาสตร์ 43.33 37.61 42.82 47.74 51.65 55.56 52.52 46.04 

สุขศึกษาและพลศึกษา 66.13 83.54 57.48 66.31 66.83 71.06     

ศิลปะ 39.90 32.97 50.70 51.41 50.65 52.12     

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 46.10 58.37 59.85 60.88 57.55 58.36     

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)      
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2552 - 2559
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

  

      

วิชาภาษาไทย  

 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 89.00 21.50 69.82 11.10 70.30 64.00 

ระดับจังหวัด 95.50 3.00 57.08 16.89 59.00 63.00 

ระดับสังกัด 96.50 0.00 53.00 15.87 54.00 56.50 

ระดับประเทศ 97.00 0.00 52.29 16.27 53.00 56.00 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 68.00 24.00 45.61 8.25 46.00 49.00 

ระดับจังหวัด 82.00 10.00 38.36 10.03 37.00 34.00 

ระดับสังกัด 83.00 0.00 36.17 8.73 35.00 33.00 

ระดับประเทศ 83.00 0.00 35.89 8.86 35.00 33.00 

วิชาภาษาอังกฤษ 

 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 97.50 12.50 41.45 15.86 37.50 36.25 

ระดับจังหวัด 98.75 6.25 32.34 16.91 26.25 23.75 

ระดับสังกัด 98.75 2.50 27.35 12.64 23.75 22.50 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 27.76 13.39 23.75 22.50 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 95.00 7.50 38.70 20.27 32.50 20.00 

ระดับจังหวัด 100.00 0.00 29.24 19.92 22.50 20.00 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 24.90 14.44 22.50 17.50 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 24.88 14.73 20.00 17.50 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ระดับโรงเรียน 83.00 15.00 37.95 10.55 37.00 42.00 

ระดับจังหวัด 87.00 9.00 34.23 11.70 32.00 29.00 

ระดับสังกัด 92.00 0.00 31.77 8.79 30.00 29.00 

ระดับประเทศ 92.00 0.00 31.62 8.96 30.00 29.00 

ท่ีมา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2550 - 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 61.65 59.04 57.13 54.75 53.74 63.26 69.94 67.56 67.66 69.82 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.12 41.68 44.01 55.08 40.66 46.20 44.50 48.47 49.84 45.61 

ภาษาอังกฤษ 36.34 36.76 33.19 28.09 30.04 33.30 43.06 37.11 38.61 41.45 

คณิตศาสตร ์ 39.30 51.09 40.13 23.97 33.88 37.18 37.56 36.02 41.87 38.70 

วิทยาศาสตร์ 39.97 40.59 36.30 37.88 33.93 38.90 40.10 39.86 40.13 37.95 

สุขศึกษาและพลศึกษา 54.75 60.37 49.77 67.08 59.81 60.33 73.96 61.25     

ศิลปะ 45.85 46.89 42.33 36.33 35.02 38.35 37.04 42.38     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.03 47.90 36.46 52.53 58.97 56.60 62.81 60.07     

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์กรมหาชน)         
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2550 - 2559

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ปีการศึกษา 2557 /2558/2559                                  

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 6 กรกฎาคม  2560 

 
ท่ี สถาบัน 

ปีการศึกษา
2557 

การศึกษา
2558 

การศึกษา
2559 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 9 9 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45 38 48 

 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 2 

 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 5 5 

 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 12 12 

 
6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                           
พระนครเหนือ  5 8 7 

 
7 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 7 5 10 

 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 37 20 16 

 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 - 1 

 10 มหาวิทยาลัยบูรพา  6 8 5 

 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1 2 

 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 2 - 

 13 มหาวิทยาลัยมหิดล 45 38 41 

 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 1 - 

 15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17 7 9 

 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 10 14 

 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร 39 38 47 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา 2557 /2558/2559                                  

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                              ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 6   กรกฎาคม  2560 

 สถาบัน 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

18 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 2 - 

19 มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1 

20 วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ - - - 

21 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 - - 

22 วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี - 1 - 

23 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  - - 1 

24 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2 - 2 

25 วิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 - - 

26 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ - - 4 

27 โรงเรียนนายสิบทหารบก 2 2 1 

28 สถาบันการบินพลเรือน 8 6 8 

29 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 1 - - 

30 สถาบันพัฒนศิลป์ - - 1 

31 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - - 1 

32 มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 1 5 

33 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5 5 1 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 20 21 

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - 3 1 

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 1 - 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2557 /2558/2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันท่ี 6 กรกฎาคม  2560 

ท่ี สถาบัน 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

37 มหามงกุฎราชวิทยาลัย 1 - - 

38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  - 2 4 

39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - 1 - 

40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - 1 2 

41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - - 1 

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 12 8 - 

43 มหาวิทยาลัยรังสิต 6 5 4 

44 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 3 3 3 

45 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  - 1 2 

46 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 8 4 

47 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 3 3 

48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 - - 

49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2 - - 

50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 - 1 

51 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 1 - 

52 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - 1 - 

53 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - 5 - 

54 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 1 - - 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา 2557 /2558/2559                                  

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 6 กรกฎาคม  2560 

ท่ี สถาบัน 
ปีการศึกษา

2557 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

55 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 2 - - 

56 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า - 1 - 

57 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - - 1 

58 วิทยาลัยดุสิตธานี - 1 1 

59 มหาวิทยาลัย  暨南大学  ประเทศจีน - 1 - 

60 
มหาวิทยาลัย Kunming University of Science 
And Technology 

- 2 - 

61 มหาวิทยาลัยจี้หนาน - 10 - 

62 นิวซีแลนด์ Embassy English - 1 - 

63 Florida Atlantic university - - 1 

64 
Kunming University of Science And 
Technology 2 - 4 

65 Kyoto Computer Gakuin  - - 1 

66 Salzaburg University - - 1 

67 Xiamen University - - 4 

68 เตรียมศึกษาต่อ 1 13 8 

69 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 1 - - 

 รวม 328 312 320 
 
 
 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

           
ภาษาไทย 464 0 0 17 28 62 114 114 129 357 76.94 
คณิตศาสตร์ 464 1 12 23 28 70 96 94 140 330 71.12 
วิทยาศาสตร์ 464 0 1 7 27 50 114 110 155 379 81.68 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

928 0 34 35 68 72 109 129 481 719 77.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 928 0 62 41 87 98 91 108 441 640 68.97 
ศิลปะ 928 0 0 4 6 27 42 139 710 891 96.01 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

928 0 50 10 35 51 96 90 596 782 84.27 

ภาษาต่างประเทศ 464 0 8 15 31 35 53 84 238 375 80.82 
รายวิชาเพิ่มเติม                       
ค21201 393 0 5 32 59 73 61 66 97 224 57.00 
ค21203 71 0 0 2 10 14 20 15 10 45 63.38 
ว20207 71 0 0 0 0 0 1 4 66 71 100.00 
ส21231 464 0 2 5 9 8 17 23 400 440 94.83 
ง20201 464 0 46 14 28 14 45 103 214 362 78.02 
อ20201 71 0 0 0 0 0 2 7 62 71 100.00 
อ21201 393 0 6 10 23 41 66 87 160 313 79.64 
I20201 464 0 10 18 78 66 55 110 127 292 62.93 

รวมเฉลี่ย 79.57 
ระดับคุณภาพ 4 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ท่ีเข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 464 0 19 21 43 63 79 71 168 318 68.53 
คณิตศาสตร์ 464 0 16 16 28 57 81 95 171 347 74.78 
วิทยาศาสตร์ 464 0 3 19 62 91 106 95 88 289 62.28 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

928 0 63 40 77 71 118 166 393 677 72.95 

สุขศึกษาและพลศึกษา 928 0 53 27 61 57 97 97 536 730 78.66 
ศิลปะ 928 0 0 2 10 3 6 12 895 913 98.38 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

928 0 66 53 69 72 117 125 426 668 71.98 

ภาษาต่างประเทศ 464 0 22 42 48 52 91 64 145 300 64.66 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค21202 393 0 6 57 83 79 86 43 39 168 42.75 

ค21204 71 0 0 6 10 14 19 16 6 41 57.75 

ว20208 71 0 0 0 1 3 9 38 20 67 94.37 

ส21232 464 0 8 3 8 6 16 19 404 439 94.61 

ง20202 464 4 49 27 55 43 96 65 125 286 61.64 

อ20202 71 0 0 0 0 0 3 3 65 71 100.00 

อ21202 393 0 10 11 15 37 51 70 199 320 81.42 

I20202 464 0 28 16 42 67 114 126 71 311 67.03 

ท20201 393 0 0 5 16 29 42 61 240 343 87.28 

ว20201 393 0 5 6 16 25 36 83 222 341 86.77 

รวมเฉลี่ย 75.88 

ระดับคุณภาพ 4 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับช้ัน 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 429 0 13 15 29 55 69 73 175 317 73.89 
คณิตศาสตร ์ 429 0 17 39 53 58 63 61 138 262 61.07 
วิทยาศาสตร์ 

429 0 22 32 62 50 57 125 81 263 61.31 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

858 0 8 13 28 74 189 198 348 735 85.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

858 0 11 6 16 22 36 29 738 803 93.59 
ศิลปะ 

858 0 0 6 41 51 83 115 562 760 88.58 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 858 3 66 55 64 77 94 105 394 593 69.11 
ภาษาต่างประเทศ 

429 0 12 12 43 65 75 74 148 297 69.23 
รายวิชาเพิ่มเติม   

                    

ค22201 361 4 43 61 45 53 50 46 59 155 42.94 

ค22203 68 0 0 0 1 3 16 13 35 64 94.12 

ว20209 68 0 0 0 0 3 4 9 52 65 95.59 

ส22233 429 0 1 0 10 17 36 38 327 401 93.47 

ง20203 429 0 6 20 44 71 65 75 144 284 66.20 

อ20203 68 0 0 0 2 1 4 8 53 65 95.59 

อ22201 180 0 9 12 21 27 36 36 39 111 61.67 

อ22203 361 0 20 8 21 32 46 63 171 280 77.56 

รวมเฉลี่ย 76.85 

ระดับคุณภาพ 4 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 

นักเรียนที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 429 0 19 19 33 50 96 71 140 307 71.56 

คณิตศาสตร ์ 429 0 4 25 72 71 59 52 145 256 59.67 

วิทยาศาสตร์ 429 0 25 30 53 48 78 112 82 272 63.40 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

858 0 7 4 10 22 101 179 533 813 94.76 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

858 1 24 16 24 30 105 125 533 763 88.93 

ศิลปะ 858 1 0 4 28 38 83 136 567 786 91.61 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

858 0 19 14 36 32 59 93 604 756 88.11 

ภาษาต่างประเทศ 429 0 6 8 22 24 56 72 240 368 85.78 

รายวิชาเพิ่มเติม            

ค22202 361 0 24 38 61 93 62 35 47 144 39.89 

ค22204 68 0 0 0 6 9 14 17 22 53 77.94 

ว20210 68 0 0 6 6 3 2 7 44 53 77.94 

ส22234 429 0 4 5 8 9 19 16 367 402 93.71 

ง20204 429 7 11 20 32 67 73 85 133 291 67.83 

อ20204 68 0 0 0 0 0 4 9 55 68 100.00 

อ22202 181 1 1 2 10 7 25 26 109 160 88.40 

อ22204 361 0 22 8 16 21 30 53 210 293 81.16 

ว20203 361 0 4 0 6 26 33 63 229 325 90.03 

รวมเฉลี่ย 80.04 

ระดับคุณภาพ 5 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 427 0 11 8 17 27 65 64 235 364 85.25

คณิตศำสตร์ 427 1 115 58 94 62 41 20 36 97 22.72

วิทยำศำสตร์ 427 3 44 74 121 76 67 31 11 109 25.53

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
854

0 31 46 75 110 117 79 396 592 69.32

สุขศึกษำและพลศึกษำ 854 0 5 11 41 58 95 128 516 739 86.53

ศิลปะ 854 0 2 8 9 29 83 263 460 806 94.38

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 854 5 65 30 87 82 90 79 414 583 68.27

ภำษำต่ำงประเทศ 427 1 56 41 46 34 58 54 137 249 58.31

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ค23201 361 4 42 42 84 55 42 38 54 134 37.12

ค23203 66 0 2 0 5 6 8 8 37 53 80.30

ว20205 179 0 7 0 2 16 19 44 91 154 86.03

ว20211 66 0 0 0 0 0 0 2 64 66 100.00

ส23235 427 0 7 10 25 31 42 62 250 354 82.90

ง20232 24 0 0 0 0 0 1 6 17 24 100.00

ง20235 22 0 6 1 1 0 3 1 10 14 63.64

ง20221 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00

ง20212 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30 100.00

ง20216 19 0 0 0 0 0 0 6 13 19 100.00

ง20217 20 0 0 0 0 0 6 9 5 20 100.00

ง20242 22 0 0 0 0 0 0 1 21 22 100.00

ง20205 66 0 1 0 0 0 2 5 58 65 98.48

ง20207 361 0 21 14 17 22 21 26 240 287 79.50

ง20240 21 0 4 4 1 3 4 3 2 9 42.86

อ20205 66 0 0 0 1 1 2 3 59 64 96.97

อ23205 361 0 27 37 56 40 55 53 93 201 55.68

77.35

4

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 3 ภำคเรียนที่ 1
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 426 0 53 20 28 38 44 36 207 287 67.37

คณิตศำสตร์ 426 0 76 63 80 65 48 41 53 142 33.33

วิทยำศำสตร์ 426 0 21 19 32 53 94 81 126 301 70.66

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
852

0 85 68 85 71 69 85 389 543 63.73

สุขศึกษำและพลศึกษำ 852 0 0 27 11 4 18 132 660 810 95.07

ศิลปะ 852 0 0 0 1 8 62 71 710 843 98.94

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 852 0 60 39 56 73 116 153 354 623 73.12

ภำษำต่ำงประเทศ 426 2 69 49 52 47 65 47 95 207 48.59

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ค23202 360 0 79 70 59 53 43 43 13 99 27.50

ค23204 66 0 1 2 9 9 10 9 26 45 68.18

ว20212 66 0 0 0 0 0 2 15 49 66 100.00

ส23236 426 0 10 27 38 44 32 34 241 307 72.07

ง20219 19 0 0 0 0 0 0 4 15 19 100.00

ง20230 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100.00

ง20226 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00

ง20213 29 0 0 0 0 0 2 0 27 29 100.00

ง20214 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4 100.00

ง20218 17 0 0 0 0 0 5 8 4 17 100.00

ง20238 24 0 0 0 0 0 4 9 11 24 100.00

ง20245 22 0 0 0 0 0 10 1 11 22 100.00

ง20206 66 0 0 0 2 1 1 4 58 63 95.45

ง20208 360 0 15 6 48 12 18 25 236 279 77.50

ง20246 20 0 0 4 1 1 2 5 7 14 70.00

อ20206 66 0 1 0 1 2 4 8 50 62 93.94

อ23206 360 0 69 37 50 41 39 38 86 163 45.28

80.03

5

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 3 ภำคเรียนที่ 2
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 331 0 0 6 8 34 36 63 183 282 85.20

คณิตศำสตร์ 331 0 62 45 27 35 36 42 83 161 48.64

วิทยำศำสตร์ 691 0 2 1 15 69 104 197 302 603 87.26

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
662

0 55 28 57 84 134 150 152 436 65.86

สุขศึกษำและพลศึกษำ 331 0 0 1 0 0 2 21 306 329 99.40

ศิลปะ 331 1 0 0 0 0 0 0 330 330 99.70

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 331 0 2 12 38 24 64 51 139 254 76.74

ภำษำต่ำงประเทศ 331 0 7 12 22 30 40 46 173 259 78.25

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ท30203 211 0 0 0 1 6 28 31 144 203 96.21

ค31201 163 0 82 26 17 13 8 10 7 25 15.34

ค31203 34 0 0 0 2 4 9 11 8 28 82.35

ว30284 34 0 0 0 0 0 0 10 24 34 100.00

ส30251 211 0 0 0 1 10 31 36 132 199 94.31

ส30231 331 0 0 1 0 5 7 14 303 324 97.89

อ30201 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100.00

อ31201 297 0 0 0 0 0 19 34 243 296 99.66

ฝ30201 63 0 1 0 0 1 4 10 47 61 96.83

ฝ31201 46 0 3 1 3 2 4 9 23 36 78.26

ย31201 45 0 5 4 7 5 5 5 14 24 53.33

จ30201 134 0 0 0 0 3 16 26 89 131 97.76

จ31201 43 0 0 0 5 3 6 5 24 35 81.40

I30201 331 0 2 7 18 30 53 88 132 273 82.48

82.58

5

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 4 ภำคเรียนที่ 1
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 331 0 6 18 34 49 49 47 126 222 67.07

คณิตศำสตร์ 331 0 9 27 52 61 48 40 92 180 54.38

วิทยำศำสตร์ 211 1 11 17 38 53 53 26 11 90 42.65

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
662

3 50 34 50 65 177 217 64 458 69.18

สุขศึกษำและพลศึกษำ 331 0 5 1 3 5 13 12 290 315 95.17

ศิลปะ 331 0 0 0 0 0 0 0 330 330 99.70

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 331 5 11 4 10 16 22 40 223 285 86.10

ภำษำต่ำงประเทศ 331 0 15 10 20 21 45 32 187 264 79.76

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ค31202 163 0 13 51 32 23 15 7 22 44 26.99

ค31204 34 0 0 0 0 2 9 12 11 32 94.12

ว30290 34 0 0 0 1 0 3 7 23 33 97.06

ว30201 120 0 0 0 0 0 0 64 56 120 100.00

ว30221 120 0 1 0 2 3 4 25 85 114 95.00

ว30241 120 0 1 0 5 9 24 49 32 105 87.50

ส30243 211 0 0 0 9 6 17 17 161 195 92.42

ส30232 331 1 0 0 0 0 1 5 324 330 99.70

อ30202 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100.00

อ31202 297 0 0 0 1 5 22 40 228 290 97.64

ฝ30202 63 0 2 1 1 4 5 1 49 55 87.30

ฝ31202 46 0 1 2 2 2 8 8 22 38 82.61

ย31202 45 0 1 0 7 8 9 6 14 29 64.44

จ30202 134 0 0 1 3 7 7 25 91 123 91.79

จ31202 43 0 0 8 8 3 11 3 10 24 55.81

I30202 331 0 0 0 0 2 12 30 286 328 99.09

ง30201 331 0 6 6 14 46 78 63 117 258 77.95

81.74

5

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 4 ภำคเรียนที่ 2
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 318 0 0 1 1 7 43 87 179 309 97.17

คณิตศำสตร์ 318 1 13 17 23 24 33 36 171 240 75.47

วิทยำศำสตร์ 211 0 4 17 25 56 58 35 16 109 51.66

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
636

0 1 2 7 19 78 151 346 575 90.41

สุขศึกษำและพลศึกษำ 318 0 0 0 0 1 0 0 317 317 99.69

ศิลปะ 318 0 0 0 0 0 0 0 318 318 100.00

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 318 0 0 0 0 0 0 15 303 318 100.00

ภำษำต่ำงประเทศ 318 0 7 17 39 86 77 38 54 169 53.14

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ท30201 195 0 9 17 26 38 36 33 36 105 53.85

ค32201 158 0 3 17 41 34 30 16 17 63 39.87

ค32203 33 0 0 11 8 4 4 1 5 10 30.30

ว30291 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00

ว30202 107 0 1 0 11 42 37 12 4 53 49.53

ว30222 107 0 3 5 17 31 26 10 15 51 47.66

ว30242 107 0 0 0 3 10 44 33 17 94 87.85

ว30261 107 0 0 0 2 4 19 20 62 101 94.39

ส30221 195 0 2 0 2 4 10 11 166 187 95.90

ส30233 302 0 0 0 0 1 1 4 296 301 99.67

อ30203 195 0 0 0 10 49 68 32 36 136 69.74

อ30208 107 0 0 0 0 1 1 16 89 106 99.07

ฝ30203 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 100.00

ฝ32201 38 0 1 1 0 0 1 10 25 36 94.74

ย32201 47 0 3 6 7 6 9 7 9 25 53.19

จ30203 149 0 2 1 4 6 20 36 80 136 91.28

จ32201 42 0 0 0 1 1 3 6 31 40 95.24

78.79

4

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 5 ภำคเรียนที่ 1
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 318 0 0 0 1 1 15 29 272 316 99.37

คณิตศำสตร์ 318 0 16 21 32 35 26 32 156 214 67.30

วิทยำศำสตร์ 211 0 0 5 10 37 74 52 33 159 75.36

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
636

0 1 4 7 34 138 224 228 590 92.77

สุขศึกษำและพลศึกษำ 318 0 0 0 0 0 0 0 318 318 100.00

ศิลปะ 318 0 0 0 0 0 0 0 318 318 100.00

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 318 0 0 5 9 10 41 57 194 292 91.82

ภำษำต่ำงประเทศ 318 0 8 2 18 48 96 66 80 242 76.10

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ท30202 211 0 2 4 13 34 42 51 65 158 74.88

ค32202 158 0 6 14 15 30 32 34 27 93 58.86

ค32204 33 0 0 3 8 5 5 8 4 17 51.52

ว30292 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00

ว30281 211 0 1 4 10 37 66 65 28 159 75.36

ว30203 107 0 2 6 10 15 40 18 16 74 69.16

ว30223 107 0 1 4 12 14 14 20 42 76 71.03

ว30243 107 0 0 0 3 28 42 25 9 76 71.03

ว30262 107 0 2 10 16 19 32 16 12 60 56.07

ส30242 211 0 1 1 4 6 10 36 153 199 94.31

ส30234 318 0 0 0 0 0 0 0 318 318 100.00

อ30204 211 0 0 0 12 47 80 39 33 152 72.04

อ30209 107 0 1 3 7 17 23 40 16 79 73.83

ฝ30204 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 100.00

ฝ32202 38 1 1 0 0 1 3 6 26 35 92.11

ย32202 47 0 4 7 7 8 2 7 12 21 44.68

จ30204 150 0 5 1 11 7 25 51 50 126 84.00

จ32202 42 0 1 1 5 7 5 6 17 28 66.67

ง30202 320 0 8 3 3 16 47 75 166 288 90.00

79.56

4

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 5 ภำคเรียนที่ 2
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 321 0 10 10 17 35 61 66 122 249 77.57

คณิตศำสตร์ 321 3 78 9 23 36 37 45 90 172 53.58

วิทยำศำสตร์ 204 0 6 17 33 47 49 26 25 100 49.02

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม
321

1 9 17 29 52 60 59 93 212 66.04

สุขศึกษำและพลศึกษำ 321 0 0 0 0 0 2 2 317 321 100.00

ศิลปะ 321 0 0 0 0 0 0 103 218 321 100.00

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 321 0 6 5 8 15 22 33 232 287 89.41

ภำษำต่ำงประเทศ 321 0 6 0 21 75 99 68 52 219 68.22

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ว30283 204 0 0 1 0 14 27 70 91 188 92.16

อ30211 204 0 7 13 23 47 52 26 35 113 55.39

อ30213 321 0 23 18 30 78 79 47 46 172 53.58

ฝ33201 39 0 0 1 5 8 5 10 10 25 64.10

ฝ33203 39 0 0 0 2 2 3 10 22 35 89.74

จ33201 43 0 1 0 1 4 6 6 25 37 86.05

จ33203 43 0 0 0 2 5 4 8 24 36 83.72

ท30205 202 0 1 10 38 43 60 32 17 109 53.96

ค33201 169 0 103 20 21 16 4 4 0 8 4.73

ค33203 33 0 30 0 1 1 1 0 0 1 3.03

ว30293 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00

ว30204 118 0 1 0 0 2 50 31 34 115 97.46

ว30224 118 0 1 5 14 23 22 29 24 75 63.56

ว30244 118 0 8 14 19 18 27 18 14 59 50.00

ว30263 118 0 1 0 2 13 43 33 26 102 86.44

ส30241 204 0 0 0 2 2 28 56 115 199 97.55

ง30204 320 0 0 4 8 18 41 64 184 289 90.31

อ30205 118 0 1 0 2 1 4 8 102 114 96.61

ฝ30205 71 0 0 0 0 1 2 2 66 70 98.59

ย33201 38 0 22 3 6 4 0 0 3 3 7.89

ย33203 38 0 17 6 4 8 2 0 1 3 7.89

จ30205 131 0 0 0 5 8 12 14 91 117 89.31

69.20

3

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 6 ภำคเรียนที่ 1
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้

ที่เขำ้สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ไประดับ 3 ขึน้ไป

ภำษำไทย 321 0 11 6 14 31 63 58 138 259 80.69

คณิตศำสตร์ 321 0 0 1 6 22 53 69 167 289 90.03

วิทยำศำสตร์ 202 0 15 17 39 62 40 21 8 69 34.16

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม

321

0 2 8 7 24 59 63 157 279 86.92

สุขศึกษำและพลศึกษำ 321 0 0 0 0 0 2 2 317 321 100.00

ศิลปะ 321 0 0 0 0 0 0 84 237 321 100.00

กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 321 0 38 24 24 23 33 65 114 212 66.04

ภำษำต่ำงประเทศ 321 0 39 70 68 48 33 27 35 95 29.60

รำยวิชำเพ่ิมเติม

ว30282 203 0 5 1 1 2 10 27 157 194 95.57

ส30234 322 0 1 1 2 2 11 36 268 315 97.83

ท30206 201 0 0 3 19 25 53 55 46 154 76.62

ค33202 168 0 110 22 9 12 4 8 3 15 8.93

ค33204 33 0 1 0 1 5 7 3 16 26 78.79

ว30294 33 0 0 0 1 0 0 0 32 32 96.97

ว30205 118 0 6 1 4 20 25 34 28 87 73.73

ว30225 118 0 4 28 37 16 14 8 11 33 27.97

ว30245 118 0 1 15 21 34 24 14 9 47 39.83

ส30253 201 0 0 0 2 6 17 24 152 193 96.02

อ30206 118 0 1 2 0 4 10 5 96 111 94.07

อ30212 203 0 46 36 53 32 17 10 8 35 17.24

อ30214 321 0 160 62 28 22 27 11 11 49 15.26

ฝ30206 71 0 0 0 0 0 3 1 67 71 100.00

ฝ33202 39 0 3 2 1 9 7 8 9 24 61.54

ฝ33204 39 0 2 0 3 6 14 7 7 28 71.79

ย33202 38 0 18 3 4 5 2 3 3 8 21.05

ย33204 38 0 10 6 3 2 2 0 15 17 44.74

จ30206 130 0 0 1 6 12 32 35 44 111 85.38

จ33202 43 0 3 4 3 9 8 10 6 24 55.81

จ33204 43 0 1 3 9 8 11 6 5 22 51.16

65.44

3

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชัน้

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2559

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชัน้มธัยมศึกษำปทีี 6 ภำคเรียนที่ 2
จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรเรียน
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แหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวชิาการ 
1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก                               ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด 
                ครบวงจร 
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู  นักเรียน  ด้าน

ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์   ดนตรี  สวนสมุนไพรไทย
สิริรุขชาติ   ฯลฯ   

3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เป็นแหล่งวิชาการ  พัฒนาครู  นักเรียน  ด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์และ ICT 

4) นาบัว     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรกรรม 
5) ช่างแท่งหยวก     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) บ้านโรงหวด     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา 
7) โรงพยาบาลพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการด้านสาธารณสุข   

ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก   อนามัย ครู   บุคลากร และ นักเรียน 
 โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพสาลวัน      
8) สถานสงเคราะห์คนชรา   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และการด ารงชีวิต 
9)    สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสด์ิ    เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม 
10)   วิทยาลัยนาฎศิลป์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
11)   ศูนย์ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ  ช่างสิบหมู่  หอภาพยนต์   
                 ช่างปั้น 
12)    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู่ 
13)    พุทธมณฑล    เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา   สวนสมุนไพร 
14)    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
      เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทย   
        ศาลาเรือนไทย 
15)    ตลาดน้ าล าพญา  เป็นแหล่งท่องเท่ียวของท้องถิ่น  มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นมากมาย 
16)  สถาบันฝึกอบรมต ารวจกลาง   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
17)   สวนกล้วยไม้ออคิด   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม้ดอก 
18)  กลุ่มสหกรณ์อ าเภอพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าขนมไทย 
19)  ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์  เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการท าขนมไทย 
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20)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ศิลปะ 
21)    วัดไร่ขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
22)    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
23)    วัดพระปฐมเจดีย์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
24)    พระราชวังสนามจันทร์   เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
25)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
26)    สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์   เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกีฬากอล์ฟ 
27)   ศูนย์สารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ  เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ 
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สรุปการมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันพฤหัสบดีท่ี   11  สิงหาคม  2559   

ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

********************************************************************* 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มอบทุนการ ศึกษา                 

ให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 

ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และมีจิตอาสา 

 ในการด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยโรงเรียนได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา   โดยได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจ านวนเงิน  107 ,775 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)     
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จากคณะครูอาจารย์  องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนเป็นจ านวนเงิน 159,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
           ท้ังนี้คณะกรรมการ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ านวน  70 ทุน ทุนละ  3,000  บาท รวมเป็น
จ านวนเงินท้ังส้ิน 210,000  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน                 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้งบจากเงินอุดหนุนปัจ จัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                          

จ านวน 31 ทุนทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  93,000 บาท ( เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

2. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                        

จ านวน 24  ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)     

3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา 

จ านวน 15 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  45,000 บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ผู้บริจาคมีดังนี้   

              3.1 ทุนพระครูปลัดพงศ์พันธ์  ขันติโสภโณ  มอบทุนการศึกษาให้นัก เรียน จ านวน 4 ทุน                                  

ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

   3 . 2    ทุนนั ก เรี ยนหอพัก    เพื่ อ มอบทุนการ ศึกษา ให้ นั ก เ รี ยนหอพัก  จ าน วน   6  ทุน                               

ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน 18,000 บาท  ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )   บริจาคโดย  

  1.  นายคมสันต์   เจริญจิตต์ บริจาคเงินจ านวน  1,000   บาท  

  2.  นายอารีย์     หรั่งบุญลือ   บริจาคเงินจ านวน  5,000   บาท 
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            3.  หจก.เอส.เอ็น.แฟมิล่ี    บริจาคเงินจ านวน  6,000   บาท 

            4.  นายบดินทร์    ตันสงวน บริจาคเงินจ านวน  6,000   บาท 

              3.3  ทุนคุณครูสมพิศ   บัวงาม  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 1 ทุน                   

ทุนละ 3,000 บาท เป็นจ านวนเงิน   3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน ) 

              3.4  ทุนคุณครูบุญนาค   พึ่งค า มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ทุน  

ทุนละ 3,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน ) 

    3.5   ทุนคุณครูดวงรัตน์  ประศาสนวิทย์   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น                    

และตอนปลาย จ านวน 2 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท   เป็นจ านวนเงิน  6,000  บาท   (หกพันบาทถ้วน ) 

     3.6 กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน”เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน   

1  ทุน ทุนละ   3,000   บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

 

ตารางท่ี  1   สรุปจ านวนทุนการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 

   โดยใช้เงินปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน 31 ทุน     

ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  93,000 บาท ( เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

    

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.1 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 11 3,000 33,000 

ม.2 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 10 3,000 30,000 

ม.3 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 10 3,000 30,000 

รวม 31 3,000 93,000 
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ตารางท่ี 2  สรุปเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา  

               ตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน  24  ทุน ทุนละ 3,000 บาท 

                  เป็นจ านวนเงิน  72,000 บาท  (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)     

 

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.4  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 3,000 24,000 

ม.5 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 3,000 24,000 

ม.6 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 3,000 24,000 

รวม 24 3,000 72,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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ตารางท่ี 3 สรุปทุนเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาระบุนักเรียน  

จ านวน 15 ทุนจ านวนเงิน   4,5000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

             โดยระบุนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559   

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อทุน / รายชื่อผู้บริจาคทุน จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 พระครูปลัดพงศ์พันธ์      ขันติโสภโณ    4 12,000 

2 นางสาวดวงรัตน์           ประศาสนวิทย์    2 6,000 

3 ทุนนักเรียนหอพัก    

1.นายคมสันต์                 เจริญจิตต์        1,000 

2.นายอารีย์                   หรั่งบุญลือ        5,000 

3.นายบดินทร์                ตันสงวน          6,000 

4. หจก.เอส.เอ็น.แฟมิล่ี       6,000 

รวมทุนหอพัก 6 18,000 

7 นางสาวสมพิศ             บัวงาม   1 3,000 

8 นางบุญนาค                พึ่งค า    1 3,000 

9 กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน”                                                               

เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3     

1 3,000 

 รวม 15 4,5000 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี  4 สรุปจ านวนเงินได้มอบเป็นทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

 

ท่ี ประเภทของทุนการศึกษา จ านวน

ทุน 

ทุนละ/

บาท 

รวม/บาท 

1 เงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    31 3,000   93,000 

2 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษา 24 3,000 72,000 

3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ระบุนักเรียน   15 3,000 4,5000 

รวม 70 ---- 210,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 

 

65 

ตารางท่ี  5  สรุป รายนามผู้มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559                                       

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

ที่ ชื่อทุน / รายชื่อผู้บริจาคทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขันติโสภโณ   12,000 

2 นางสาวดวงรัตน์    ประศาสนวิทย์ 6,000 

3 นายคมสันต์         เจริญจิตต์ (หอพัก) 1,000 

4 นายอภิศักดิ์         เทพผดุงพร 33,000 

5 นางภัสร์ทวรรณ     ทวีวัฒน์ธน 10,000 

6 นายอารีย์            หรั่งบุญลือ  (ทุนหอพัก) 5,000 

7 นายธนะพัฒน์        พฤกษ์ทวีศักดิ์ 50,000 

8 นางวรรณา            เหล็กกล้า 10,000 

9 นางสาวสมพิศ        บัวงาม 3,000 

10 นายปกรณ์สิทธิ์       อุ่นทรัพย์ 2,000 

11 นางพิมพ์ลภัส         อุ่นทรัพย์ 1,000 

12 นายวินัย               พึ่งค า 3,000 

13 นางบุญนาค           พึ่งค า 3,000 

14 หจก.เอส.เอ็น.แฟมิล่ี  (ทุนหอพัก) 6,000 

15 นายบดินทร์   ตันสงวน(ทุนหอพัก) 6,000 

16 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5,000 

17 กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน” 3,000 

รวม  (หนึ่งแสนห้าหมื่นเกา้พันบาทถ้วน) 159,000 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                                   

เป็นทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 11 ทุน                                        

ทุนละ 3,000 บาทรวมเป็นจ านวนเงิน 33,000บาท  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

1. เด็กหญิงปราณปริยา                 สนิทชน ม.1/1 

2. เด็กหญิงรมย์ธีรา                     อุตรา ม.1/2 

3. เด็กชายอารินทร์                     ฟังค าดี ม.1/3 

4. เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์                  ดอกกระโทก ม.1/4 

5. เด็กชายกฤษณ                      เอื้อถนอม ม.1/4 

6. เด็กหญิงลัทธพรรณ                ประโยชนานนท์ ม.1/5 

7. เด็กชายเมธัส                        ขาวทอง ม.1/6 

8. เด็กชายณัฐพล                       รักหุ่น ม.1/7 

9. เด็กหญิงจิระภัทร                    น่วมอยู่ ม.1/8 

10. เด็กหญิงธิญาดา                     กานต์พินิจพงศ์ ม.1/10 

11. เด็กหญิงจอมนาง                    ล่ามกิจจา ม.1/11 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

      เป็นทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวน  10 ทุนทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  ช้ัน ม. 

1. เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล ม.2/1 

2. เด็กหญิงชญานุตม์ โฉมห่วง ม.2/2 

3. เด็กชายสุทิวัส  แก้วดวงเทียน ม.2/3 

4. เด็กหญิงพาสุดา ศรีทอง ม.2/4 

5. เด็กหญิงสาธิตา แก้วบุญเรือง ม.2/5 

6. เด็กชายกิจธวุติ สันติรัตนพงษ ์ ม.2/6 

.7. เด็กหญิงกัญญพัชร เลิศประเสริฐภากร ม.2/7 

8. เด็กหญิงศศิธร ฟังสมบูรณ์ ม.2/8 

9. เด็กหญิงภัณฑิรา ศักดิ์สงค์ ม.2/9 

10. เด็กหญิงพลอยวรินทร ์ เกิดเฉ็งเม็ง ม.2/10 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

      เป็นทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาทรวมเป็นจ านวนเงิน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

1. เด็กหญิงสรัลรัตน์   อึ้งวัฒนานนท์ 3/1 

2. เด็กหญิงศศิธร   ปิ่นเกล้า 3/2 

3. เด็กหญิงภูริดา   ธโนดมเดช 3/3 

4. เด็กชายปิยะวัฒน์   พุ่มห่อ 3/4 

5. เด็กหญิงปิยะมาศ   ดิถีเพ็ง 3/5 

6. เด็กหญิงอินทิรา   วงษ์ชาลี 3/6 

7. เด็กหญิงหวันยิหวา   เป็งเมืองลอง 3/7 

8. เด็กหญิงณฐเรข์    สุขสวัสด์ิ 3/8 

9. เด็กชายศุภฤกษ์   อุเทศ 3/9 

10. เด็กชายชัยพัชร์   จันทร์ผ่องศรี 3/10 

 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวรรนรี              สิริฤกษ์วิภาส   ม.4/1 

2. นางสาวปัญญวีร์           ยะรี   ม.4/2 

3. นางสาวจันทรัตน์          แสงเนตร   ม.4/3 

4. นางสาวอภิสรา              สุขแต้ม ม.4/4 

5. นายพูลเกียรติ              กุลธีระ   ม.4/5 

6. นางสาวพลอยสวย         โคกหอม   ม.4/6 

7. นายณัฏฐพีร์                สิทธิวุฒิ   ม.4/7 

8. นางสาวชลิดา               ศักดาสุคนธ์   ม.4/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2559  

จ านวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช้ัน 

1. นางสาวขวัญจิรา       อิ่มดิเรกผล ม.5/2 

2. นายธนภัทร             พิพัฒน์ศรีกุล ม.5/2 

3. นายณัฐพงษ์             เหียนขุนทด ม.5/3 

4. นางสาวนิชนันท์         กั้นเกษ ม.5/4 

5. นายนพรุจ                ปรานวิวัฒนา ม.5/5 

6. นางสาวพิมพ์วรีย์        ศรีจ ารัส ม.5/6 

7. นางสาวรติภัทร          เกียรติพงสา ม.5/7 

8. นางสาวปัญญาภรณ์    พระนิมิตร ม.5/8 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวปุณณดา                   คุณาอภิชัย    ม.6/1 

2. นางสาวสุชีวิน                      โชคมหาศาล ม.6/2 

3. นายณัฐศักดิ์                        ตาเมือง ม.6/3 

4. นางสาวพรทิพย์                   แจ้งประจักษ์  ม.6/4 

5. นายอรรถพร                       โพธิ์สอาด ม.6/5 

6. นายสุเมธ                           นนทะวงษ ์ ม.6/6 

7. นางสาวรุ่งรพี                      พูลนาผล ม.6/8 

8. นางสาวอรณัฐ                     รัชตพงศ์บวร ม.6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์                                                              

เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรยีนท่ีได้รับทุนการศึกษา                                                                     

จ านวน 15  ทุน ทุนละ 3,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  45,000 บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

********************* 

1.  ทุนพระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขันติโสภโณ   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน   จ านวน 4 ทุน  

     ทุนละ 3,000 บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน   12,000  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

          โดยมีรายช่ือดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นายณัฐวัฒน์              จิตรจินดามณี ม.6/7 

2. นายพันแสง                รัตนเพชร ม.6/7 

3. นายปัญจพล               โพธากุล ม.6/7 

4. นายสิรธีร์                  สระสรม ม.6/7 

 

2.  ทุนนักเรียนหอพัก   เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน   จ านวน  6 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท         

      เป็นจ านวนเงิน 18,000 บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   โดยมีรายชื่อดังนี้ 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นายรัฐพล                  แข็งนาม ม.6/7 

2. เด็กชายเจตวัฒน์          รัตตะมาน ม.3/9 

3. นางสาวมันตา              คันสนะกิจ ม.6/3 

4. เด็กหญิงรสิตา              โมรารักษ์ ม.3/7 

5. เด็กชายจิษณุพงษ์          แสงอ่อน ม.3/6 

6. เด็กชายสิทธาน              พรหมพินิจ ม.2/6 
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3. ทุนคุณครูสมพิศ   บัวงาม  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 1 ทุน                       

        ทุนละ 3,000 บาท เป็นจ านวนเงิน   3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองอินทร์     2/8 

 

4. ทุนคุณครูบุญนาค   พ่ึงค า  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ทุน       

    ทุนละ 3,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 

   

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวจิรนันท์     กุลเพิ่มทวีรัตน์      6/2 

 

5.  ทุนคุณครูดวงรัตน์    ประศาสนวิทย์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    

      และมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน 2 ทุน   ทุนละ 3,000 บาท   

       เป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวชญากาญ      เจิมศิริ         6/2 

2 2. นางสาวเจนนิสา            อินทร์บ ารุง    3/3 
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6.  กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน”เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3           

       จ านวน 1  ทุน ทุนละ  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)  ได้แก่ 

        

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวพรธีรา           พุทธสอน          3/7 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 

ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 3,974 

ม.2 2,305 

ม.3 3,035 

ม.4 2,769 

ม.5 2,148 

ม.6 4,225 

อาจารย์ 98 

เจ้าหน้าท่ี 17 

รวมทั้งสิ้น 18,571 
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สถิติการเข้าใชบ้ริการห้องสมุด ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 4,147 

ม.2 2,507 

ม.3 3,051 

ม.4 2,896 

ม.5 2,248 

ม.6 4,434 

อาจารย์ 102 

เจ้าหน้าท่ี 19 

รวมทั้งสิ้น 19,431 
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สถิติการเข้าใชบ้ริการห้องสมุด ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 

ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 1,777 
ม.2 652 
ม.3 656 
ม.4 578 
ม.5 1,489 
ม.6 1,839 

อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี 131 

รวมทั้งสิ้น 7,122 
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

ระดับชั้น จ านวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 1,843 
ม.2 759 
ม.3 852 
ม.4 778 
ม.5 1,071 
ม.6 1,862 

อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี 178 

รวมทั้งสิ้น 7,343 
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
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ข้อมูลเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 
 

1. เพื่อการเรียนการสอน 
เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง 
เครื่อง computer ท่ีต่อเป็นระบบ network   ..160…  เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone    …-.… เครื่อง 
จ านวนช้ันปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    …4…. ช้ัน 
จ านวน computer  ท้ังหมด    ..175.. เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้      …-…. เครื่อง 

2. เพื่อการบริหารจัดการ 
 เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง 
เครื่อง computer ท่ีต่อเป็นระบบ network   …88... เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone    …6…. เครื่อง 
จ านวนช้ันปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    …-…. ช้ัน 
จ านวน computer  ท้ังหมด    …94... เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้      …-…. เครื่อง 

3. รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ท 
  

     ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
            รูปแบบการเชื่อต่อ :   O Dial  Up       Oดาวเทียม            

  Leased  Line   O  ADSL 
                     ผู้ให้บรการ (ISP) :   O MOENET     O A – Net               

CAT                Triple B   
                                           O  True              O  อื่น ๆ ....UniNet...... 
          ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

            รูปแบบการเชื่อต่อ    O Dial  Up      O ดาวเทียม        
 Leased  Line     O ADSL 

                      ผู้ให้บรการ (ISP) :    O MOENET          O A – Net          
CAT               O  CS Loxinfo      
OTrue                    อื่น ๆ   .....UniNet …. 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มงบประมาณ 
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 ปฏิทินการวางแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้ร่วมด าเนินงาน สถานที่ 
วิเคราะห์งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน ส.ค. 59 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร.ร. 

รวบรวมข้อมูลและสรุปยอดเงินที่เสนอจัดสรร
งบประมาณของกิจกรรมของงาน/โครงการ 

ก.ย. 59 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร.ร. 

ประชุม Work Shop เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  2 - 3 ต.ค. 59 ผู้บริหาร 
หน.กลุ่มบริหาร 
หน.กลุ่มสาระฯ 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

นอกสถานที่ 
(จ. ราชบุรี) 

จัดท าแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

4 - 10 ต.ค. 59 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร.ร. 

เสนอแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

31 ต.ค. 59 ผู้บริหาร ร.ร. 

ด าเนินการตามแผนการใช้งบประมาณตามแผนการ
ใช้งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 หน.หน่วยงาน ร.ร. 

ติดตามและรายงานสรุปการใช้งบประมาณตาม
แผนการใช้งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

30 พ.ย. 59 , 31 ม.ค. 60 
31 มี.ค. 60 , 31 พ.ค. 60 
31 ก.ค. 60 , 30 ก.ย. 60 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร.ร. 
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ประมาณการรายรับ  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560 
ประเภท  เงินอุดหนุนของโรงเรียน 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  
8,568,400 

ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรม น.ร.  

      ม.ต้น (1,325 + 1,377) x 1,750  =  4,728,500 
      ม.ปลาย (979 + 1,042) x 1,900  =  3,839,900 
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   ม.ต้น (1,325 + 1,377) x  440 =  
1,188,880 2,148,855 

                             ม.ปลาย (979 + 1,042) x 475 = 959,975 
 

ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าสอนคอมพิวเตอร์,   ค่าจ้างครู
ต่างชาติ , ค่าจ้างครูเฉพาะสาขา , ค่าห้องปรับอากาศ , ค่าจ้าง
เจ้าหน้าท่ี, ค่าบ ารุงสถานท่ี)  

20,474,800 

ยกเว้น                                         
นร. ม. 1 ห้องเรียน English 
Program 

    - ม.ต้น (1,325 + 1,317) x 4,100 =  10,832,200   นร. ม. 4  ห้องเรียน สสวท.   
    - ม.ปลาย (979 + 1,012) x 4,100 = 8,163,100                
    - หอพัก (136 + 133) x 5,500  = 1,479,500   
2. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าประกันอุบัติเหตุ , ค่าตรวจ
สุขภาพ)  

1,088,550 
ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ

นักเรียน     - ค่าประกันอุบัติเหตุ (2,419 x 300) =  725,700 
    - ค่าตรวจสุขภาพ (2,419 x 150) = 362,850 
3. เงินรายได้ 

552,250 

  
    - ค่าเช่าร้านค้า (3,000 x 14 x 8.5 = 357,000) 
    - ค่าต่อสัญญาร้านค้า (10,000 x 14 = 140,000) 
    - ร้านสวัสดิการ (6,500 x 8.5 = 55,250) 
4. ค่าบริการรถตู้ (1,000 x 100 ) 100,000   
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ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา (พัฒนาคณุภาพผู้เรียน) 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอื่น ๆ 720,200 ใช้รายการบริจาคและกิจกรรม
โรงเรียน 

2. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 
1,684,800            ม.ต้น (1,377 + 1,325) x  450 =  1,215,900 

         ม.ปลาย (1,042) x 450 = 468,900  
 

ประเภท  เงินอื่น ๆ 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินรายได้หอพัก  

5,607,500 

ค่าซักรีด ค่าอาหาร ค่ากิจกรรม ของ
ใช้ส่วนตัวนักเรียนใหม่     - ม.ต้น (86 + 85) x 19,500 =  3,334,500 

    - ม.ปลาย (50 + 48) x 18,500 = 1,813,000  
    - ม.1,4 (40 x 11,500) = 460,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สารสนเทศกลุ่มบรหิารงบประมาณ  
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ประมาณการรายจ่าย  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560 

ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา 

รายการรายจ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+น  าประปา+โทรศัพท์ เฉลี่ย เดือนละประมาณ  550,000 บาท  
จ านวน  12 เดือน) 

6,600,000 

2. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) คนงานนักการภารโรง  22 คน คนละประมาณ 9,950  บาท 
จ านวน 12 เดือน 2,626,800 
(เงินเดือน + ค่าครองชีพ + ประกันสังคม = 9000 + 500 + 450) 

3. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 15 คน คนละ 15,750 บาท จ านวน 12 เดือน 2,835,000 

4. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) ครูอัตราจ้างจ านวน  13  คน คนละ 15,750  บาท จ านวน 12  
เดือน 

2,457,000 

5. เงินค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 6 คน  คนละ 30,000 บาท จ านวน 12 เดือน 2,160,000 

6. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ (เหมาจ่ายเดือนละ 82,000  บาท    จ านวน 12 เดือน 984,000 

รวม รายการที่ 2 - 6 (ค่าจ้างบุคลากร) 11,062,800 

7. ค่าเช่า Host เว็บไซต์โรงเรียน www.kjn.ac.th 40,000 

8. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาจ านวน   40  เครื่อง  ๆ ละ 20,000 800,000 

9. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต 
513,600 

- lead line 3 BB  เดือนละ 42,800 บาท จ านวน 12 เดือน 

รวม รายการที่ 7 - 9  (ค่าด าเนนิการด้าน ICT) 1,353,600 

10. ค่าเงินประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 1,088,550 

11. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 753,200 

12. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,684,800 

13. ค่าบ ารุงอาคารสถานที่และกิจกรรม 2,110,650 

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปี 24,653,600 

                                       รวมประมาณการรายรับตลอดปี 24,653,600  
 



 สารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผน  
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สารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารและการจัดการ 
 

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผน  
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามโครงการ /  กิจกรรมของโรงเรียน    
ประจ าปีงบประมาณ  2560  จ าแนกตามโครงการ 

สรุปเงินท่ีน ามาจัดสรรส าหรับด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2560 

ประเภทเงิน รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

อุดหนุน เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี 60 8,568,400   

เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2,148,855   

เงินรายได้ของสถานศึกษา เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร) 20,474,800  ใช้ส าหรับค่าสาธารณูปโภคและ
เงินเดือนครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี 
และลูกจ้างช่ัวคราว 

เงินรายได้ค่าเช่าร้านค้า   552,250 
เงินรายได้ค่าบริการรถตู้ 100,000 
เงินประกนัอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 1,088,550 ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ นร. 

เงินรายได้ของสถานศึกษา 
(พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพนักเรียน 753,200 
ส าหรับสมทบกลุ่มกาญจนาคนละ 
20 บาทและกิจกรรมนักเรียนอื่น ๆ 

เงินค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,684,800   

รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา 24,653,600   

เงินอื่นๆ (รายได้หอพัก) เงินกิจกรรมนักเรียนหอพัก  5,607,500 เงินบัญชีหอพัก 

    

หมายเหตุ   เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (งบรัฐบาล)  นักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท /ปี และ ม.ปลาย 3,800 บาท / ปี      

โรงเรียนจะได้รับเป็นเงินประมาณ  8,568,400  บาท   มีข้อก าหนดให้น าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ   

1.  การจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร้อยละ  60  เป็นเงิน  5,141,040  บาท 

2.  ด าเนินการบริหาร ร้อยละ 30  เป็นเงิน   2,570,520  บาท   

3.  งบกลาง ร้อยละ 10  เป็นเงิน   856,840   บาท   
 

 
 
 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มบริหารบุคคล 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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 จ านวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 

 

บุคลากร 
 จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ผู้บริหาร /ข้าราชการครู 97 100 104 112 
พนักงานราชการ 3 3 3 3 

ครูอัตราจ้าง 17 15 11 14 
ลูกจ้างประจ า  3 2 2 2 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 17 17 16 13 
พนักงานขับรถ 2 3 4 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 18 23 27 

ครูต่างชาติ 4 3 4 5 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - 3 2 

รวม 159 161 170 180 
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กราฟแสดงจ านวนบคุลากร
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ข้อมูลบุคลากร  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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บัญชีรายชื่อบุคลากร  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

     
กลุ่มบริหาร ( 6 คน)  

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายนพดล เด่นดวง ผู้อ านวยการสถานศึกษา/เช่ียวชาญ คศ. 4 

2.  นายบุญฤทธ์ิ วิชัย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางผานิต มาประเสริฐ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการ คศ. 2 

5.  นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 

6.  นายชาญชัย ชาญฤทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (16 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายศักดา ปานรักษา ครูช านาญการ  คศ. 2 

2.  นางพนัชกร มีฤทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางกมลชนก ภาคภูม ิ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ ครูช านาญการ คศ. 2 

7.  นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล ครูช านาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูช านาญการ  คศ. 2 

9.  นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นายจิรากร ส าเร็จ ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นายดนัย สุดจิตรจูล ครู คศ. 1 

12.  นางสาวสิตา ดารา ครู คศ. 1 

13.  นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ ครู คศ. 1 

14.  นางสาวชลธิชา บ ารุงกิจ ครู คศ. 1 

15.  นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย   

16.  นายเจตพล ยอดทองดี ครูผู้ช่วย   

 
 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 2 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1 นางอิ่มใจ ดีไสว ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ ครู คศ.1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (19 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาววิไล จิรมงคลการ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นายสมเดช พฤฒิภากร ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายธนู อยู่ส าราญ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายเอกอุดม ทองเกษม ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

7.  นายสมศักด์ิ จันทร์หงษ์ ครูช านาญการ  คศ.3(2) 

8.  นางพัชรินทร์ งามมุข ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

9.  นางสาวกัญภร แสงมณี ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นายศุภกิตต์ิ ดนุดิษฐ์ ครูช านาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวอุมาวดี วุฒินาม ครู คศ. 1 

13.  นางสาวกรรณธิมา หวานช่ืน ครู คศ.1 

14.  นางสาวปีดาภรณ์ ไชยยแสง ครู ค.ศ.1 

15.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครู ค.ศ.1 

16.  นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง ครูผู้ช่วย   

17.  นายศรัณย์ จันทร์แดง ครูผู้ช่วย   

18.  นายยุทธนา จันนา ครูผู้ช่วย   

19.  นายขจรศักด์ิ โท้รู้ดี ครูผู้ช่วย   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (4 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายธนวรรธน์ สว่างดี ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นายชัชวัสส์ วกสุดจิต ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายวิม คงภาคเพียร ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธ์ิชี ครูผู้ช่วย  



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 6 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายบุญช่วย ทองคุ้ม ครูช านาญการ  คศ. 2 

2.  นางประไพพิศ สื่อพุทธมนตรี ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

4.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ ครูช านาญการ  คศ. 2 

5.  นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง ครูผู้ช่วย  

6.  นางสาววีนัสญา สามสังข์ ครูผู้ช่วย  

          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (11 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางรัตติยา บุญศิริ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นางแสงจันทร์ หาญกล้า ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

7.  นางสาวศิริพร เอกอุ ครูช านาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวกรรณิการ์ ค าหอมกุล ครู คศ. 1 

9.  นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ ครู คศ. 1 

10.  นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์ ครู คศ.1 

11.  นางสาวประกายกาญจน์ แดงมาดี ครู คศ.1 

     

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(16คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ  

1.  นางรัชนี รัตนะ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูช านาญการพิเศษ คศ. 4(3) 

3.  นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางอาภรณ์ กิตติพร ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูช านาญการ  คศ. 2 

6.  นางมุกดา พูลศรี ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

7.  นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

8.  นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

9.  นางปริศนา เสลาคุณ ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

10.  นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นายถิรายุ ใหญ่เจริญย่ิง ครูช านาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูช านาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครู คศ. 1 

14.  นางชญาดา สุวรรณาลัย ครู คศ. 1 

15.  นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธ์ิธารทอง ครู คศ.1 

16.  นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ครู ค.ศ.1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (19 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายอุดม เหลืองศิริธัญญา ครูช านาญการ  คศ.3 (2) 

2.  นายส าเริง อยู่ประจ า ครูช านาญการพิเศษ คศ.4(3) 

3.  นายวินัย บุญชูส่ง ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอริสา ถุงทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายจินตพงศ์ จรดล ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

7.  นายสุทธิศักด์ิ จันทร์ห้างหว้า ครูช านาญการ  คศ. 2 

8.  นางสุธาทิพย์ ผลไสว ครูช านาญการ  คศ. 2 

9.  นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นางอรวรรณ สระทองอยู่ ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ ครูช านาญการ คศ. 2 

12.  นายนวัช ปานสุวรรณ ครูช านาญการ คศ. 2 

13.  นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย ครู คศ. 1 

14.  นางจิรัสยา นาคราช ครู คศ. 1 

15.  นางสาวถิราพรรณ ข าดวง ครู คศ. 1 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

16.  นางสาวภรภัทร วงศ์สาม ี ครู  

17.  นายปิติภัทร แก้วอินัง ครูผู้ช่วย  

18.  นางสาวกุลญา   แสงทอง ครูผู้ช่วย  

19.  นางสาวเบญจรัตน์    ปฐมสุริยะพร ครูผู้ช่วย  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ( 13 คน) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวละเวง ปราบราย ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางจันทิรา ผลวัฒนะ ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวสมพร ปาริจฉัตต์ ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

6.  นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท ครูช านาญการ  คศ. 2 

7.  นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง ครู คศ. 1 

8.  นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ ครู คศ. 1 

9.  นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม ครู คศ. 1 

10.  นางญาติกร มณีวงษ์ ครู คศ. 1 

11.  นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง ครู คศ. 1 

12.  นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ ครูผู้ช่วย   

13.  นางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง ครูผู้ช่วย   

 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 คน) 

ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ ครูพิเศษ  ภาษาเยอรมัน   

2.  นางสุภา มิ่งเมือง ครูพิเศษ  ภาษาอังกฤษ   

     



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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พนักงานราชการ  (3 คน) 
ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี ครูนาฏศิลป์   
2 นายกมล การกิจเจริญ ครูสังคมศึกษา   
3 นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ ์ ครูคอมพิวเตอร์   

 
ครูอัตราจ้าง (19 คน) 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวปุญญพัฒณ์ เลิศวิรัตน์ ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

2.  นางสาวอรรว ี จันทร์เจริญ ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

3.  นางสาววันเพ็ญ จันทร์สุทธิพันธุ์  ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

4.  นางสาวพนิดา      กาฬภักดี ครูพิเศษ  สังคมศึกษา   

5.  นางสาวพรทิวา สกุลทอง ครูพิเศษ  สุขศึกษา   

6.  นายนัธวินทร ์ คมข า ครูพิเศษ  คณิตศาสตร์    

7.  นางสาวสุภาวินี ไชยวงษา   ครูพิเศษ  ชีววิทยา   

8.  นางสาวณัฐธิยา              ต่ายแพร ครูคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล  

9.  นางสาวเจริญ ถิ่นปุก ครู/เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุด  

10.  นายธัชณัฐ เสือค า ครูพลศึกษา  

11.  นางสาวโยษิตา   สมเจริญ   ครูแนะแนว/เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน  

12.  นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน ครูภาษาเยอรมัน  

13.  นางสาวศุภดา สุทธิผล ครูสังคมศึกษา/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล  

14.  นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง ครูบรรณารักษ์  

15.  Miss.Lu   Caihong ครูภาษาจีน  



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  

  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 

 

95 
95 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

16.  Miss.Aimeelyn Prado ครูภาษาอังกฤษ  

17.  Mr.Xu  Yida ครูภาษาจีน  

18.  Ms.Catherine Martin ครูภาษาอังกฤษ  

19.  Ms.Christine Connelly ครูภาษาอังกฤษ   

ลูกจ้างประจ า  (2 คน) 
ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางพัชรา                           ศรีทองค า นักการ   
2 นายธง                               สระศรีสม พนักงานขับรถ   

เจ้าหน้าที่ส านักงาน (13 คน) 
ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมาย

เหตุ 
1.  นางสาวจันทรา น้อยทิม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารท่ัวไป   
2.  นางสาวชลลัดดา สังข์เรือนงาม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   
3.  นางสาววราพร พุทธา เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ   
4.  นางสาวรุ่งนภา เขียวปั้น เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
5.  นายจักรพรรณ์ ทองขันธ์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานท่ัวไป    
6.  นางสาวเอมอร บุญกอน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล   
7.  นายยุทธนา                   จันทร์บุญเทียน เจ้าหน้าท่ีIT Support   
8.  นางสาวอิศรี ชาญสุทธิกนก  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทั่วไป   
9.  นางอรทัย อยู่บัว เจ้าหน้าท่ีการเงิน   
10.  นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนโยบายและแผน   
11.  นางสาวกิจวรรณ หนูฤทธิ์ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   
12.  นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด   

13.  นางสาวนิศารัตน์ อ่วมสืบเช้ือ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารท่ัวไป   



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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ลูกจ้างชั่วคราว   (27 คน) 
ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสอนจี                     สระศรีสม แม่บ้านหอพัก   

2.  นางสาววันเพ็ญ           นามเสนาะ นักการ   

3.  นายอภิศักดิ์                 เชาว์สุวรรณ นักการ   

4.  นางนิตยา                     เชาว์สุวรรณ นักการ   

5.  นางดวงตา                   ค าสถิตย์ นักการ   

6.  นางชุติมา ชะเอมแฉ่ง นักการ   

7.  นายสวัสด์ิ สุขสอาด นักการ (ท าสวน)   
8.  นายสมปอง ม่วงเกล้ียง นักการ   
9.  นางสาวเพียรทอง ทุยเวียง นักการ(ล้างห้องน้ า)   
10.  นางทองพูล สุขธูป แม่ครัวหอพัก   
11.  นางสาวประไพ นามเสนาะ แม่ครัวหอพัก   
12.  นางสาวรัตนา รุ่งเรือง แม่บ้านหอพัก   
13.  นางวรรณา ทองอินทร์ นักการ   

14.  นายส ารวย สังขาว นักการ   

15.  นายล่ันทม                     ล้ านาค นักการ(ท าสวน)   

16.  นางนฤมล สระศรีสม นักการ   

17.  นางสาวสายรุ่ง บัวงาม พนักงานล้างห้องน้ า   

18.  นางมาลัย น้อยวัด พนักงานล้างห้องน้ า   

19.  นายวรรณทัศ แมงทับทอง นักการ   

20.  นายเด๊ฟ                         ทองอินทร์ พนักงานโรเนียว   

21.  นายชาตรี                      เหมทอง พนักงานซ่อมบ ารุง   



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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ท่ี ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

22.  นายอ านาจ แมงทับทอง พนักงานขับรถ   
23.  นายสมเกียรติ พันธุ์ศิร ิ พนักงานขับรถ  
24.  นายเพ็งน้อย เอี่ยมพลู นักการภารโรง  
25.  นายพนา สุดจิตร์ พนักงานโรเนียว  
26.  นายวรัท อ่วมสืบเช้ือ นักการ   
27.  นางสาวสโรชา ชูดวง นักการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สารสนเทศบริหารงานบุคคล  
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จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ต าแหน่ง  วทิยฐานะ วุฒทิางการศึกษา   และเพศ   

ปีการศึกษา  2559 
 

หน่วยงาน ข้าราชการครู 

ฝ่ายบริหาร    รวม ช ญ 
ผู้บริหาร
ช านาญ
การ 

ผู้บริหาร
ช านาญ

การ
พิเศษ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
ตรี โท  เอก 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 5 3 2 1 4 - - - 5 - 

รวม 6 4 2 1 4 1 - - 6 - 

ครูปฏิบัติการสอน รวม ช ญ 
ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ครู
ช านาญ

การ 

ครู
ช านาญ

การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

< 
ตรี 

ตรี โท 

ภาษาไทย 11 - 11 4 2 5 - - 6 5 
สังคมศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
13 3 10 7 2 4 - - 3 7 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 4 2 3 1 - - 3 2 
วิทยาศาสตร์ 18 7 11 6 8 4 - - 8 10 
คณิตศาสตร์ 15 5 10 6 6 3 - - 5 11 

ภาษาต่างประเทศ 15 1 14 3 8 4 - - 8 8 
การงาน อาชีพและ

เทคโนโลยี 
19 8 11 8 5 6 - - 6 6 

ศิลปศึกษา 4 3 1 1 - 3 - - 3 1 
แนะแนว/บรรณารักษ์ 2 - 2 1 - 1 - - 1 1 

รวม 107 29 74 38 34 31   42 51 
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99 
99 

บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกต าแหน่ง/ระดบั/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจแุต่งตั้ง 

 
ท่ี ชื่อ / ชือ่สกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขต าแหน่ง 

1 นายนพดล    เด่นดวง ผอ. ผอ/ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

18/11/2500 21/05/2522 134565 

2 นายบุญฤทธิ์   วิชัย รอง
ผอ. 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

14/08/2499 8/05/2524 32475 

3 นางผานิต   มาประเสริฐ รอง
ผอ. 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

29/08/2500 16/03/2531 14726 

4 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รอง
ผอ. 

ช านาญการ ศษ.ม. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 
การบริหาร
การศึกษา 

11/03/2520 16/05/2545 32475 

5 นายธนกฤต    
ธรรมวณิชย์ 

รอง 
ผอ. 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. การบริหาร 
14/04/2523 1/11/2547 3264 

6 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ ์ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
วท.ม. 

พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

03/10/2507 1/12/2529 15249 

7 นางสาววิไล  จิรมงคลการ คศ.3 ช านาญการ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 08/07/2502 13/07/2526 42420 

8 นายสมเดช พฤฒิภากร ตศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

02/06/2502 13/05/2524 6235 

9 นายธนู     อยู่ส าราญ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
กศ.ม. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรม 
25/08/2504 9/09/2526 99864 

10 นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการ
ธนาคาร) 

7/12/2504 18/09/2532 396 

11 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข ่ คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

บธบ. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

26/03/2506 07/05/2528 134570 

12 นายเอกอุดม  ทองเกษม คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ศษ.ม. 

อุตสาหการ 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

15/12/2509 1/07/2536 110616 
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13 นายสมศักด์ิ   จันทร์
หงษ ์

คศ.3 ช านาญการ ป.กศ.สูง ช่างก่อสร้าง 21/02/2501 2/05/2522 9011 

14 นางพัชรินทร์   งามมุข คศ.2 ช านาญการ บธ.บ. บริหารธุรกิจ 19/03/2501 15/11/2536 120332 

15 นางสาวกัญภร   แสง
มณี 

คศ.2 ช านาญการ บธ.บ. 
วท.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

 

17/12/2516 01/06/2549 2569 

16 นางสาวอุษณีย์   น้อย
ศรี 

คศ. 2 ช านาญการ วท.บ. 
วศ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการ
จัดการและ
สารสนเทศ 

24/02/2520 26/07/2542 39297 

17 นายศภุกิตต์ิ    ดนุดิษฐ ์ คศ.2 ช านาญการ วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

06/09/2521 14/12/2550 129700 

18 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม คศ.2 ช านาญการ วท.บ. คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป 

11/8/2525 10/18/2553 4165 

19 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น คศ.1 - คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 3/07/2556 8/02/2556 106558 

20 นางสาวปรีดาภรณ์   
ไชยแสง คศ.1 

- ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

04/04/2517 17/08/2552 10275 

21 นางสาวทวิณา   ไชยงยศ คศ.1 - วท.บ. คอมพิวเตอร์ 16/08/2517 15/08/2541 8246 

22 นางสาวสุปรียา  เอ่ียมศรี
ทอง 

ครู
ผู้ช่วย 

- บธ.บ. คอมฯธุรกิจ 17/08/2525 9/03/2558 4945 

23 นายศรัณย์ จันทร์แดง ครู
ผู้ช่วย 

- วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16/05/2534 30/08/2558 14081 

24 นายยุทธนา จันนา ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

07/01/2521 08/12/2558 2900 

25 นายขจรศักด์ิ โท้รู้ดี ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. คอมพิวเตอร์ 16/11/2535 19/02/2559 14928 

26 นายอุดม เหลืองศิริธัญญา คศ.2 ช านาญการ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

01/10/2503 07/10/2526 3581 

27 นายส าเริง    อยู่ประจ า คศ. 3 ช านาญการ 
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ 14/06/2501 29/06/2522 14061 
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28 นายวินัย    บญุชูส่ง คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. การพัฒนา
หลักสูตร 

04/01/2505 29/08/2531 116520 

29 นางสาวอริสา  ถุงทรัพย ์ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหาร
การศึกษา 

18/05/2502 03/05/2533 5006 

30 นางสาวชญาดา   สมไพบูลย์ คศ. 3 ช านาญ 
การพิเศษ 

ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

23/09/2510 01/04/2536 134569 

31 นายจินตพงศ์    จรดล คศ. 2 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 09/10/2507 27/05/2529 108439 

32 นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้าง
หว้า 

คศ. 2 ช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ 01/04/2520 01/10/2542 7976 

33 นางสุธาทิพย์  ผลไสว คศ.2 ช านาญการ ค.บ. เคมี 06/05/2523 27/06/2546 54489 

34 นางปิ่นแก้ว  ทวีกสิกรรม คศ.1 - วทบ. ฟิสิกส์ 08/01/2526 16/05/2550 46759 

35 นางอรวรรณ   
สระทองอยู่ 

คศ.2 - วทบ. 
ศศม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์
ศึกษา 
 
 

27/02/2526 23/05/2550 99852 
234(ส) 

36 นางพิมพ์ลภัส  อุ่น
ทรัพย์  

คศ2. - วท.บ. 
คม. 

เคมี 
หลักสูตรการ
สอน 

0804/2525 11/02/2553 4353 

37 นายนวัช ปานสุวรรณ คศ.2 ช านาญการ กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

3/08/2516 24/09/2547 12085 

38 นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวส
มัย 

คศ.1 - วท.บ. ฟิสิกส์ 05/09/2521 14/09/2552 4066 

39 นางจิรัสยา   นาคราช คศ.1 - วท.บ. วิทยาศาตร์
ชีวภาพ 

12/24/2527 5/24/2554 220 

40 นางสาวถิราพรรณ  ข าดวง คศ.1 - วท.บ. เคมี 1/3/2530 5/24/2554 273 

41 นางสาวภรภัทร วงศ์สามี คศ.1 - วท.บ. เทคโนโลยีการ
อาหาร 

14/03/2531 13/12/25 2564 

42 นายปิติภัทร แก้วอินัง ครู
ผู้ช่วย 

- กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 31/07/2529 1/11/2559 5474 

43 นางสาวกุลญา แสงทอง ครู
ผู้ช่วย 

- วท.บ. ชีววิทยา 23/01/2531 1/12/2559 2220 
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44 นางสาวเบญจรัตน์ ปฐม
สุริยะพร 

ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. วิทยาศาสตร์ 12/08/2535 1/12/2559 2549 

45 นางศุภลักษณ์    
รัศมีแจ่ม 

คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย 05/03/2508 19/05/2529 57218 

46 นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห์ คศ.3 ช านาญ 
การพิเศษ 

คบ. ภาษาไทย 15/06/2511 13/09/2536 8693 

47 นางกมลรัตน์   
เซ่งลอยเลื่อน 

คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

ก.ศ.บ/
ค.ม. 

ภาษาไทย /การ
บริหาร
การศึกษา 

20/12/2511 13/08/2533 116549 

48 นางสาวดาวรุ่ง    
เถียรทวี 

คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและ
การนิเทศ 

14/06/2512 09/09/2537 100004 

49 นางรัตติยา  บุญศิริ คศ.3 ช านาญ 
การพิเศษ 

ศษบ. ภาษาไทย 22/04/2515 29/09/2538 4563 

50 นางแสงจันทร์  
หาญกลา้  

คศ. 2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 13/10/2508 21/05/2533 134566 

51 นางสาวศิริพร     เอกอุ คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 27/09/2511 16/05/2540 134565 

52 นางณหทัย เครือค า คศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 2/3//2530 21/6/2554 280 

53 นางสาวสุพัตรา   ไพบูลย์วัฒนกิจ คศ.1 - ศษบ. ภาษาไทย 01/10/2530 15/06/2554 129681 

54 นางสาวเสาวนีย์   เลิศกมลวรรธน์ คศ.1 - ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 28/04/2527 23/07/2555 127194 

55 นางสาวประกายกาญจน์   แดงมาดี คศ.1 - ศษ.บ. ภาษาไทย 17/03/2532 15/11/2556 12152 

56 นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ คศ.1 - ศษบ. สังคมศึกษา 11/09/2529 01/06/2554 31655 

57 นางสาวพรทิพา  
ชิเดนทรีย์ 
 
 

คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. การมัธยมศึกษา
(การสอนสังคม
ศึกษา) 

03/12/2501 19/05/2524 4795 

58 นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การมัธยมศึกษา
(การสอนสังคม
ศึกษา) 

03/01/2506 01/08/2529 1169 

59 นางสาวละเวง ปราบ
ราย 

คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

01/02/2507 01/09/2535 99858 

60 นางจันทิรา   ผลวัฒนะ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 24/12/2511 01/07/2537 126386 
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61 นางสาวสมพร ปาริจ
ฉัตต์ 

คศ. 2 ช านาญการ ค.ม. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอนสังคม 

04/08/2501 28/07/2532 113626 

62 นางสาวดวงขวัญ   รุจจนเวท คศ.2 ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 26/10/2502 09/12/2537 27025 

63 นางสาวภูษณิศา  รุ่งปลา
ทอง 

คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 28/06/2517 12/07/2554 022109 

64 นายหริณวิทย์   
กนกศิลปธรรม 

คศ.1 - ศษ.บ. 
ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 
(ปรัชญา) 

25/04/2527 28/11/2555 6059 

65 นางญาติกร  มณีวงษ์ คศ.1 - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 22/11/2511 1/02/2555 2169 

66 นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง คศ.1 - ศษ.ม. สังคมศึกษา 11/07/2533 15/07/2556 15218 

67 นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจัน
รัตน์ 

ครู
ผู้ช่วย 

- ศศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

11/04/2526 8/12/2558 1919(2) 

68 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. สังคมศึกษา 17/07/2529 8/12/2558 2385 

69 นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. สังคมศึกษา 24/02/2536 1/02/2560 32873 

70 นางรัชนี  รัตนะ คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

22/04/2505 18/05/2527 15093 

71 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาอังกฤษ 29/10/2503 4/01/2526 4135 

72 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนา
นนท์ 

คศ. 3 ช านาญ 
การพิเศษ 

คบ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร
การศึกษา 

29/11/2508 22/06/2536 134567 

73 นางอาภรณ์  กิตติพร คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

     

74 นางสาวสิรินทร์  
ปานแม้น 

คศ.2 - ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

05/02/2526 17/10/2548 4928 

75 นางมุกดา      พูลศรี คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 29/06/2501 16/05/2523 14220 

76 นางจุไรวรรณ   มาเบ้า คศ. 2 ช านาญการ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

05/05/2502 06/07/2526 69567 

77 นางสาวสมพศิ  บัวงาม คศ. 2 ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12/04/2505 25/07/2531 117015 

78 นางปริศนา   เสลาคุณ คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. 
คษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 24/07/2504 27/05/2529 14127 
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ท่ี ชื่อ / ชือ่สกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขต าแหน่ง 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

79 นางจารุพร    
ลิขิตที่รุ่งเรือง 

คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 08/10/2506 16/05/2534 117345 

80 นายถิรายุ   ใหญ่เจริญ
ยิ่ง 

คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

02/12/2507 20/06/2531 52829 

81 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา คศ.2 ช านาญการ ศศบ. ภาษาอังกฤษ 17/08/2521 26/12/2548 103156 

82 นางวันดี   หลิมสัมพันธ์ คศ.2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10/01/2520 14/12/2550 3619 

83 นางชญาดา  สุวรรณาลัย คศ.2 - ค.บ. อังกฤษ 6/7/2528 10/18/2553 3547 

84 นางสาวณัชชารีย์  
ร่มโพธิ์ธารทอง 

คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศษ 09/03/29 19/03/255 14427 

85 นางสาวสภุารัตน์ คงวัง คศ.1 - กศ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

27/04/2533 16/12 1842 

86 นางสาวสาวิตรี  
น้อยพิทักษ ์

คศ.1 - คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

01/08/2524 23/01/2549 4455 

87 นางสาวดวงรัตน์ 
ประศาสน์วิทย ์

คศ. 3 ช านาญ          
การพิเศษ 

ศษ.ม. คณิตศาสตร์   11/08/2501 16/07/2533 124498 

88 นางกมลชนก   ภาคภูม ิ คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การศึกษา
คณิตศาสตร์ 

20/10/2511  25/06/2533 52698 

89 นางวิไลวรรณ  
กลั่นเกษร 

คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์   19/03/2514 29/06/2535 114685 

90 นายศักดา   ปานรักษา คศ.2 ช านาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 10/11/2518 18/05/2541 34586 

91 นายสงครามชัย   กลิ่นถือศีล คศ.2 ช านาญการ คบ. คณิตศาสตร์ 13/06/2522 11/03/2547 3764 

92 นางสาวอรุโณทัย 
 ธัญญเจริญ 

คศ.1 - ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้ 

17/11/2522 19/10/2552 3248 

93 นางนงลักษณ์  มาแต้ม คศ.1 - ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้ 

14/06/2518 19/10/2552 3752 

94 นายจิรากร  ส าเร็จ คศ.1 - คบ. คณิตศาสตร์ 14/12/2522 19/10/2552 4244 
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ท่ี ชื่อ / ชือ่สกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขต าแหน่ง 

กศ.ม. การวิจัยและ
สถิติทางการ
ศึกษา 

95 นายดนัย  สุดจิตจูล คศ.1 - วท.บ. คณิตศาสตร์ 14/09/2527 15/05/2552 1097(ศ) 

96 นางสาวสิตา  ดารา คศ.1 - กศ.บ. คณิตศาสตร์ 14/03/2523 03/09/2547 69565 

97 นางสาวกรวีณา  
ศรีละพันธ์ 

คศ.1 - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
10/28/2524 5/6/2554 15082 

98 นางสาวชลธิชา    บ ารุงกิจ คศ.1 - ค.บ. คณิตศาสตร์ 30/08/2524 12/07/2554 022108 

99 นางสาววิรากร บุญ
ชวลิต 

คศ.1 - วท.บ. คณิตศาสตร์ 3/03/2528 26/06/25 1781 

100 นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ ครู
ผู้ช่วย 

- ค.บ. คณิตศาสตร์ 9/08/2534 21/01/2559  

101 นายเจตพล ยอดทองดี ครู
ผู้ช่วย 

- ศษ.บ. คณิตศาสตร์และ
คอมฯ 

29/08/2534 19/02/2559 9282 

102 นายบุญช่วย   ทองคุ้ม คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. การฝึกและการ
จัดการกีฬา 

 27/10/2511  28/08/2539 127378 

103 นางประไพพิศ สื่อพุทธมนตร ี คศ. 3 ช านาญ 
การพิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา  17/12/2500  22/05/2521 6936 

104 นายอร่าม  
มีทรัพย์อนันต์ 

คศ. 2 ช านาญการ วท.บ. พลศึกษา   24/08/2506   1/12/2529 35045 

105 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  
สามเพ็ชรเจริญ 

คศ. 2 ช านาญการ วท.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

07/02/2511 07/10/2534 119203 

106 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง ครู
ผู้ช่วย 

- ศษ.บ. พลศึกษา 13/03/2534 1/12/2559 1458 

107 นางสาววีนัสญา  สามสังข์ ครู
ผู้ช่วย 

- ศษ.บ. พลศึกษา 2/04/2533 1/12/2559 117027 

108 นายธนวรรธน์    สว่างดี คศ.3 ช านาญการ กศ.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

15/01/2506 07/09/2530 117000 

109 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต คศ. 3 ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ค.ม. 

ดนตรี 
บริหารการศึกษา 

14/12/2515 5/09/2538 134571 

110 นายวิม คงภาคเพียร คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรี 20/05/2506 22/06/2530 10875 

111 นางสาวอนงค์รัตน์  
ร่มโพธิ์ชี 

ครู
ผู้ช่วย 

- ศศ.บ. นาฏศิลป์และ
การแสดง 

6/05/2529 1/04/2559 12140 
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ท่ี ชื่อ / ชือ่สกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขต าแหน่ง 
 

 

112 นางอ่ิมใจ  ดีไสว คศ.3 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
 

กศ.ม. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 
จิตวิทยาการ
แนะแนว 

23/4/2507 29/07/2530 13741 

113 นางสาวอรินทรา  
อยู่หลาบ 

คศ.1 - ค.บ. จิตวิทยาแนะ
แนว 

29/10/2528 7/02/2556 1984 

 
 

ข้อมูลจากกลุ่มบริหารบุคคล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ตารางแสดงจ านวนของประเภทร้านค้าในโรงเรียน 
ปีการศึกษา  2559 

 
ประเภทร้านค้า จ านวน (ร้าน) 

1.  ข้าวราดแกง 3 
2.  เครื่องด่ืมน ้าผลไม้ 3 
3.  ก๋วยเต๋ียว 2 
4.  ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง 2 
5.  ขนม – ผลไม้ – ไอศกรีม – ลูกชิ น -ซาลาเปา 1 
6.  อาหารญี่ปุ่น 1 
7.  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 15 
 
 
 

 
Series1, 

ข้าวราดแกง, 3, 23%

Series1, เคร่ืองด่ืม
น า้ผลไม้, 3, 23%

Series1, ก๋วยเต๋ียว, 

2, 15%

Series1, ขา้วมนัไก่
ขา้วหมูแดง, 2, 15%

Series1, ขนม –

ผลไม้ – ไอศกรีม –
ลกูชิน้ -ซาลาเปา,

1, 8%

Series1, อาหาร
ญ่ีปุ่น, 1, 8%

Series1, ร้านค้า
สวสัดิการโรงเรียน, 1, 

8%
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เกียรติประวัติของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2559 
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ผลงานโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ หน่วยงานที่จัด 

1.  ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีผลการ
ทดสอบ O-NET ไ ด้ล า ดับ ท่ี  1  ของ  สพม .9  ปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 

2. 28 พฤศจิกายน 2559 โ ล่รางวัล ระ ดับชทเชยก ลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานครู  
ประจ าปี 2559 

1. ประกาศเกียรติคุณผู้อ านวยการโรงเรียน 

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 4 ธันวาคม 
2559 

นายนพดล  เด่นดวง ผู้อ านวยการ โล่ประกาสเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 
ด้านการบริหารการศึกษา สาขาผู้
อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศทางการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2559  

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2. 14 พฤษภาคม 
2559 

นายนพดล  เด่นดวง ผู้อ านวยการ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ท า
คุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา 
ประเภท 3 ส่ งเสริ มการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนา สาขาเผยแ ผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศ เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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2.ครูและผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 1 16 มกราคม 
2560 

นางผานิต  มาประเสริญ รอง
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ส านักงานพระราชวัง 

2.  16 มกราคม 
2560 

นางประไพพิศ  สื่อพุทธมนตรี คร ู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ส านักงานพระราชวัง 

3.  16 มกราคม 
2560 

นายสุทธิศักด์ิ  จันทร์ห้างหว้า คร ู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ส านักงานพระราชวัง 

4.  16 มกราคม 
2560 

นายบุญช่วย  ทองคุ้ม คร ู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ส านักงานพระราชวัง 

5.  16 มกราคม 
2560 

นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี คร ู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ส านักงานพระราชวัง 
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3. ข้าราชการครทูี่ปฏิบัติงานดีเด่น  

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 16 มกราคม 
2560 

นายชาญชัย  ชาญฤทธ์ิ ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่อง
ในวันครู 

คุรุสภา 

2 16 มกราคม 
2560 

นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่อง
ในวันครู 

คุรุสภา 

3 16 มกราคม 
2560 

นางสาวศิริพร  เอกอุ ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่อง
ในวันครู  

คุรุสภา 

4 16 มกราคม 
2560 

นายศักดา  ปานรักษา ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่อง
ในวันครู 

คุรุสภา 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 16 มกราคม 
2560 

นางประไพพิศ  สื่อพุทธมนตรี ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 

2 16 มกราคม 
2560 

นางรัชนี  รัตนะ ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 
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3 16 มกราคม 
2560 

นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่ม
ไข ่

ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

คุรุสภา 

4 16 มกราคม 
2560 

นางสาวสมพิศ  บัวงาม ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

คุรุสภา 

5 16 มกราคม 
2560 

นางสาวกัญภร   แสงมณี ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 

6 16 มกราคม 
2560 

นางสาวศิริพร   เอกอุ ครูช านาญการ
พิเศษ 

รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

7 16 มกราคม 
2560 

นางสุธาทิพย์   ผลไสว ครูช านาญการ รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

8 16 มกราคม 
2560 

นายจิรากร  ส าเร็จ ครูช านาญการ รับเกียรติบัตรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
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ผลงานผู้เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบตรายางตรวจการบ้าน 
ในการอบรมเชงิปฏิบตัิการ  

เรื่อง “การสร้างสรรค์งาน Graphic ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator” 
 

 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลโหวต 69 คะแนน : ครูศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลโหวต 54 คะแนน : ครูสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คะแนนโหวต 53 คะแนน : ครูรัชนี รัตนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
รางวัลชมเชย : ครูอนงค์รัตน์ ร่มโพธ์ิช ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การศลิปะ 
 
 

 
รางวัลชมเชย : ครูกมลชนก ภาคภูม ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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รางวัลชมเชย : ครอูรทัย เลิศวัฒนนนท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย : ครูวราพร พุทธา 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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ผลงานนักเรียน 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2559 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 18 มิถุนายน 
2559 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนตามค า
บอก ระดับช้ัน ม.1-3 

เด็กหญิงภัทรลดา บุญประเสริฐ ส านักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาเขต 9 

ชนะเลิศ 

  /    

2. 2559 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
อ่าน ฟังเสียง 

นางสาวสุกฤตา กิจเจา ธนาคารธนชาติ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

    /  

3. 12-13 
พฤศจิกายน 

2559 

ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับช้ันม.

4-6 

นายณัฐพงศ์ คงพุนพิน 

นางสาวมุฑิตา เกียรติงาม 

นางสาวธัญลักษณ์ โคตรสมบัติ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาเขต 9 

ชนะเลิศ 

  /    
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
วัน 

เดือน ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด 

ผลการ
แข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 4 - 7  
ต.ค.  
2559 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอ
วน 

 เด็กหญิงปริยากร  ปั้นเหน่ง ม.3/1 มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนา
มาตรฐาน
วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ค่าย 1 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

2 12 - 13 
พ.ย. 
2559 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

   

   
 

 

 

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1 - ม.3 

 เด็กหญิงปริยากร  ปั้นเหน่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

  

 
   

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.4 - ม.6 

 นางสาวโศภิชตรา  กิตติบวร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เหรียญเงิน 

  

 
   

  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-
ม.3 

1. นางสาวธนธรณ์  สวัสด์ิศร ี
2. นางสาวเหมวรรณ  เหตานุรักษ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 
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ทศ
 

อื่น
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  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.4-
ม.6 

1. นายณัฐภาส  ศิระวัฒนชัย 
2. นายปรินทร  อินทรพันธ์ุ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เหรียญทอง 

  

 
   

  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 
 

เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธ์ุ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

อันดับ 4 
เหรียญทอง 

  
 

   

  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6 
 

นายณัฐพงษ์  เหียนขุนทด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เหรียญทอง 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
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ี่ 
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ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

3 16 - 18 
ธ.ค. 
2559 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลาง 

และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

   

  
 

   

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1 - ม.3 

 เด็กหญิงปริยากร  ปั้นเหน่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

อันดับ 12 
เหรียญเงิน 

  
  

  

  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-
ม.3 

1. นางสาวธนธรณ์  สวัสด์ิศร ี
2. นางสาวเหมวรรณ  เหตานุรักษ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

อันดับ 13 
เหรียญทองแดง 

  
  

  

 
 
 
 
 
 



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 
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ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 22 
ม.ค. 
2560 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ 
คณิตศาสตร์ นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อังศุธีรกุล 
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธ์ุ 
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย 
4. เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง 
5. เด็กชายชยางกูร  สอนเสนา 
6. นางสาวธนธรณ์  สวัสด์ิศร ี
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช้อยเครือ 
8. เด็กหญิงธันยามนต์  กัว 
9. เด็กหญิงบุษดี  ดอกบัวบาน 
10. นางสาวปริยากร  ปั้นเหน่ง 
11. เด็กหญิงภัทรลดา  บุญประเสริฐ 
12. เด็กหญิงเมธ์วดี  มีขันทอง 
13. เด็กชายศิริเกียรติ  ต้ังกิตติธนกุล 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับเหรียญทอง 

  

 
   



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
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ี่ 
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ปร
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อื่น
 ๆ

 

   14. เด็กหญิงกชกร  รัศม ี
15. เด็กชายกฤตณัฐ  มีประมูล 
16. เด็กชายทัพพ์เดชา  โกเมนเอก 
17. เด็กชายธนพล  แคล้วภัยพาล 
18. เด็กชายธัญชนก  วัตถาภรณ์ศิร ิ
19. เด็กชายธัญญ์ชนก  ดอนจันดา 
20. เด็กหญิงธารใส  ภาคภูมิ 
21. เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร 
22. เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณภักดี 
23. นางสาวนลิน  รัตนศักด์ิสิริ 
24. เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ 
25. เด็กหญิงปัณณ์  เทียนแพร่นิมิตร 
26. เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์ 
27. เด็กชายปารณัท  จันทร์ตร ี
28. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดมิ่ง 
29. เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา 
30. เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  โพธ์ิอาศัย 
31. เด็กหญิงลลิตภัทร  ข ามั่น 
32. เด็กหญิงวนิดา  ทองเทศ 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ระดับเหรียญเงิน 

  

 
   



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 
   38. เด็กหญิงกรรวี  มั่งกลิ่น 

39. เด็กหญิงกษิตินาถ  ศรีภูม ิ
40. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังข์ทอง 
41. เด็กชายจิณณวัตร  ญาณโกมุท 
42. เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน 
43. เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง 
44. เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณส์ุข 
45. เด็กชายเดโชดม  สมพงษ ์
46. เด็กชายธนกฤต  น่ิมระหงษ ์
47. เด็กหญิงธิตินันท์  ทนันไชย 
48. เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต 
49. เด็กหญิงบัณฑิตา  พูนพัฒน์พิบูลย์ 
50. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง 
51. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณสอน 
52. เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ 
53. เด็กชายพัชรวิชญ  จันมูล 
54. เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย 
55. เด็กหญิงพิชชาภา  รวิพัน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ระดับเหรียญ
ทองแดง 

  

 
   

 
 
 
 



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ร.ร
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อื่น
 ๆ

 

1.   สอวน.ฟิสิกส์  ค่าย 2 นายนิธิ  ตนัติวิทยาพิทกัษ ์ สอวน. เขา้ ค่าย 2 

    

  

2.   สอวน.เคมี  ค่าย 2 นายจิราย ุ ผอ่งรัตนนนัท ์  สอวน. เขา้  ค่าย 2 

    

 

 

3.   สอวน.ชีววิทยา  ค่าย 2 นายวิชาญ  ปานแกว้     สอวน. เขา้  ค่าย 2 

    

 

 

4.   สอวน.ชีววิทยา  ค่าย 2 นางสาวปพิชญา  ยทุธศกัด์ิวรกิจ สอวน. เขา้  ค่าย 2 

    

 

 

5.   สอวน.ชีววิทยา  ค่าย 1 นายณฐันนท ์ รอดส าอางค ์  สอวน. เขา้  ค่าย 1 

      



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
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ร.ร
. 

จัง
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อื่น
 ๆ

 

6.   แข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   นายนิธิ  ตนัตวิทิยาพิทกัษ์  
นายธนพล  โสดานิล 

งานสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ 2559 

รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 

    

  

7.   การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ม.ตน้ 

ด.ญ.บุษดี  ดอกบวับาน 
ด.ญ.ภทัรลดา  บุญประเสริฐ   
ด.ญ.เมธาพร  เสือป่า 

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรีญเงิน 

   

 

 

 

8.   การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ม.ปลาย 

นายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์  
นายนิธิ  ตนัตวิทิยาพิทกัษ์ 
นางสาวปภาณิน  องักูรโชติบุตร 

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรียญทองแดง 

    

 

 

9.   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์ ม.ตน้ 

ด.ช.ธนพล  แคลว้ภยัพาล 
ด.ญ.กิตติยา  มัน่จิรังกูร 
ด.ญ.ชิดชนก  นามเจริญ   

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรีญเงิน 

   

 

 

 

10.   ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์  
 ม.ตน้ 

ด.ช.เจตนิพทัธ์  ทศันอนนัชยั 
ด.ญ.กลัยารัตน์  องัศุธีรกุล   
ด.ช.ฉตัริน  หม่ืนสุกแสง 

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรีญเงิน 

   

 

 

 

11.   ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์  ม.
ปลาย 

นางสาวนภสัสร  อรรคแกว้ 
นายธนาดุล  หิรัญสถิตย ์  

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรีญเงิน 

   

 

 

 

 



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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 ๆ

 

12.   โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.ตน้ 

ด.ช.ปิยวฒัน์  หลวงคุม้  
 ด.ช.ศกัด์ิศรณ์  ฉายาชวลิต   
ด.ช.สุธีธนินทร์  พรแจ่มใส 

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรียญทอง 

  

    

13.   โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.ปลาย 

นายภูรินทร์  นีละวงศ ์  
นายสุวิจดัขณ์  ปาทา 
นางสาวชญานิศ  ตณัฑวิรุฬห์   

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรียญทอง 

  

 

 

 

 

14.   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์ ม.ปลาย 

นางสาวณิชาวีร์  วงศก์ณัหา  
 นางสาวปพิชญา  ยทุธศกัด์ิวรกิจ   
นางสาวเมษยานีล  อินประสิทธ์ิ 

งานศลิปหัตถกรรม 
2559 

เหรียญทอง 

  

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
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 ๆ

 

1 16 มิ.ย.2559 สุนทรพจน์ภาษาจีน รอบคัดเลือก 
ครั้งท่ี 9  

นางสาวสิริลักษณ์ จุ่งรุ่งเรือง ณ ร.ร.รัตนโกสินทร์ 
สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

รางวัลท่ี 2 
      

2 22 มิ.ย.2559 สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษารอบรองชนะเลิศ ครั้งท่ี 9  

นางสาวสิริลักษณ์ จุ่งรุ่งเรือง ณ ร.ร.รัตนโกสินทร์ 
สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

เหรียญทองแดง 
      

3 3 ส.ค. 2559 ร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา นางสาวฐิติพร  ศรีอนุรักษ์ ร.ร.รัตนโกสินทร ์

สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
เหรียญเงิน 

     

 

4 6 ธ.ค. 2559 Crossword Game ครั้งท่ี 6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กชายธัญชนก   
วัตถาภรณ์ศิริ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

     

 

5 6 ธ.ค. 2559 Crossword Game ครั้งท่ี 6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายภูษิต สินลือนาม มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

     

 

 



เกียรติประวัติโรงเรียน  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
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6 7 ก.พ. 2560 การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส 

ประเภทบุคคล 
นางสาววิชุดา    หอมจู คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
      

7 7 ก.พ. 2560 การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส 

ประเภทกลุ่ม 
นางสาวทิฆัมพร ปานยั่งยืน 

นางสาวธีรยา  ระถีกา 

นางสาวสุพิชญา   ศิริวงศ์ 

นางสาวเมธาวี    แฮวอู 
นางสาวอิสริยา    กระสินธุ์ 
นางสาววัชโรบล   ตุ้ยสมุทร 
นางสาวกิตติยากร   ไพศาลอัศวเสนี 

นางสาวณิชาภา   สมวงศ์ 

นางสาวมัณฑนา  บริสุทธิ์ 
นางสาวจิราภา   ศรีค าภา 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
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1 4–8 ก.ค. 2559 Speech Contest (ม.ต้น) นายณภัค  ช้ันประเสริฐ ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   เด็กหญิงกัลยภรณ์  เพ็งอ้น ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   เด็กหญิงพิมพ์รฎา  สงมะเริง ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

2 4–8 ก.ค. 2559 Speech Contest (ม.ต้น) นางสาวธนาภรณ์  อุปชาย์ ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.อัยลดา  สังดิษฐ์ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.สิริปภา  ทัศนอนันชัย ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   น.ส.ริรัชญา  วงศ์สกล ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   น.ส.วรรรนรี  สิริฤกษ์วิภาส ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   น.ส.ณิชากร  นามวงษ์ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   นายรัตนัย  ปล่องกระโทก ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

3 4–8 ก.ค. 2559 ขับร้องเพลงสากล(ม.ต้น) เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสด์ิศรี ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   เด็กชายพงศ์ภิศาล ภูวกาญจนะ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
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4 4–8 ก.ค. 2559 ขับร้องเพลงสากล(ม.ต้น) เด็กหญิงพันธนันท์ เสรีเชษฐพงศ์ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   เด็กหญิงพริ้มเพรา  สมบูรณ์ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

5 4–8 ก.ค. 2559 ขับร้องเพลงสากล(ม.ปลาย) น.ส.ศดาวรรษ์ ชอุ่ม ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.น้ าพระทัย วัฒนจงกล ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.พณิชย์  อินทรสุข ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   น.ส.ลลิตา  รอดแตง ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   น.ส.ณัฐพร  ภูมลา ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

6 4–8 ก.ค. 2559 Spelling Bee (ม.ต้น)  เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสด์ิศรี ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณภักดี ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   เด็กหญิงกิตติยา  มันจิรังกูร ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   นายณภัค  ช้ันประเสริฐ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

7 4–8 ก.ค. 2559 Spelling Bee (ม.ปลาย) นายศรัณยู  ภิรายันติกุล ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   นายชวิน  จินตโกวิท ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.รุ่งทิพย์  ภิญโญภาวศุทธิ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   นายณัฐพีร์  สิทธิวุฒิ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย       
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
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 4–8 ก.ค. 2559 Spelling Bee (ม.ปลาย) นายภูชิต  ไชยบูรณ์ ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

8 4–8 ก.ค. 2559 Story Telling (ม.ต้น) เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสด์ิศรี ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กหญิงกัลยภรณ์  เพ็งอ้น ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   เด็กหญิงฉัตรียา  เกล็ดเครือมาศ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

9 4–8 ก.ค. 2559 Story Telling (ม.ปลาย) น.ส.ภัณฑิรา  โชติวิไลวรรณ ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.ชนิดาภา  แจ่มจ ารัส ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

10 4–8 ก.ค. 2559 Multi Skills Competition (ม.ต้น) เด็กหญิงพันธนันท์  เสรีเชษฐพงศ์ ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กหญิงกุลธิดา  อ่อนมา ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   เด็กหญิงแพรวพรรณ  เครือวัลย์ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   เด็กหญิงลภัสสร  ชนะศรี ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

11 4–8 ก.ค. 2559 Multi Skills Competition (ม.ปลาย) นายชวิน  จินตโกวิท ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   นายศรันยู  ถิรายันติกุล ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

12 4–8 ก.ค. 2559 เปิดพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส น.ส.สุกัญญรัตน์  ไกยะสิงห ์ ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.วัชโรบล  ตุ้ยสมุทร ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.อฐิติญา เกิดมนต์ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

13 4–8 ก.ค. 2559 ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส น.ส.ลัลน์ลลิต  โอภาสยานนท์ 

น.ส.วิชุดา  หอมจู 

นายวนิช  วงสุกร 

ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ  

    

ร.ร. 

   น.ส.วิชุดา  หอมจู ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   นายวนิช  วงสุกร ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   นายก้องภพ  สิทธิชัยเกษม ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   นายอนาวิน  ชินวงศ์พรหม ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   น.ส.จิรัชญา  วงศ์สกล ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

15 4–8 ก.ค. 2559 ร้องเพลงจีน(ม.ปลาย) น.ส.ฐานภา  ธูปแจ้ง ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.อธิชาพร  วงศ์วิวัฒน ์ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.ฐิติพร  ศรีอนุรักษ์ ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   น.ส.วิภาดา  มากด า ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   น.ส.วีรดา  รักพานิชมณี ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 
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หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
ช้ัน 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

16 4–8 ก.ค. 2559 เล่านิทานจีน (ม.ต้น) เด็กหญิงนภสพร  สมิทากร 1/1 ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กชายชยางกูร  สอนเสนา 3/1 ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

17 4–8 ก.ค. 2559 เล่านิทานจีน (ม.ต้น) นายธานินทร์ อินทเสนา 6/8 ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

18 4–8 ก.ค. 2559 คัดลายมือภาษาจีน (ม.ต้น) เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนัยต์ชัย 2/1 ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   เด็กหญิงกัลยารัตน์  อังศุธีรกุล 2/1 ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

 4–8 ก.ค. 2559 คัดลายมือภาษาจีน (ม.ต้น) เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร 1/1 ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช้อยเครือ 2/1 ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

19 4–8 ก.ค. 2559 คัดลายมือภาษาจีน (ม.ปลาย) น.ส.รุ่งทิพย์  ภิญโญภาวศุทธิ 6/8 ก.ภ.น. รางวัลชนะเลิศ      ร.ร. 

   น.ส.อริสรา  เจริญชัยศรี 4/8 ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ1      ร.ร. 

   น.ส.ธนาภรณ์  อุปชาย์ 6/8 ก.ภ.น. รองชนะเลิศอันดับ2      ร.ร. 

   น.ส.วนาลี  กิจจานนท์ 4/8 ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร. 

   น.ส.ประภัสสร  แช่มช้อย 4/8 ก.ภ.น. รางวัลชมเชย      ร.ร . 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด 
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1 2 ส.ค.59 แข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกศิริ 
2. นายศรัณยู ถิรายันติกุล 
3. นางสาวปัณฑรี แก้วหาวงษ 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3      

 

2 1-4 ส.ค. 59 ประกวดมารยาทไทยใน
โครงการธนชาต ริเริ่ม เติม
เต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งท่ี 
45 

1. พรทิตา  ม่วงลาย 

2. รัติยาพร  ซื่อด ี

3. ภานุนาฏ ข าต้นวงษ์ 
4. อภิชญา  ธิติดิลกรัตน์ 

ม.4 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

 

ธนาคารธนชาตจ ากัด
(มหาชน) ห้องศาลา
สวนมะลิ ช้ัน 2 
อาคารสวนมะลิ 
กรุงเทพฯ 

เข้าร่วม 

     

 

3 20 ส.ค. 59 แข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทย ส าหรับ
เยาวชนฯ ครั้งท่ี 22 

1. เด็กหญิงวนิดา ทองเทศ 

2. เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล 

3. เด็กหญิงกชกร รัศมี 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

สโมสรไลออนส์ภาค
รวม 310 ประเทศ
ไทย 

เข้าร่วม 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลครู ช้ัน หน่วยงานที่จัด 
ผลการ
แข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 5 ก.ย.59 ประกวดมารยาทไทยใน
โครงการธนชาต ริเริ่ม เติม
เต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งท่ี 
45 

1. เด็กหญิงกิตติยา มั่นจิรังกูร 

2. เด็กชายภูกริช   มุรภัทรสานนท์ 

3. เด็กหญิงอรรวี โฉมมา 

4. เด็กหญิงปิณฑิรา โพธิ์เงิน  
 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

ธนาคารธนชาตจ ากัด
(มหาชน) ห้องศาลา
สวนมะลิ ช้ัน 2 
อาคารสวนมะลิ 
กรุงเทพฯ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

     

 

5 10-11 ก.ย.59 แข่งขันเศษฐศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 8 

1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทรา 

2. เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิ์วิโรจน์ 
3. เด็กหญิงกชพร  โพธิรอด 

4. เด็กหญิงนันทกานต์  แป้นกลัด 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าร่วม 
 

  
  
     

6 10-11 ก.ย.59 แข่งขันเศษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ คร้ังที่ 8 

1. พิชา เด่ียวทิพย์สุคนธ์ 
2. อรญา สายรวมญาติ 

3. เบญจรงค์ เมืองรามัญ 

4. เปมิกา สากล่ า 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าร่วม 

      

7 27 พ.ย.59 แข่งขันประวัติศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 9 

1. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ช้อยเครือ 

2. เด็กหญิงนภสร คุ้มคร้าม 

3. เด็กหญิงสุพิชชา นาคช านาญ 

 

ม.2 

ม.2 

ม.3 

 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าร่วม 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลครู ช้ัน หน่วยงานที่จัด 
ผลการ
แข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
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ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

8 27 พ.ย.59 แข่งขันประวัติศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ คร้ังที่ 9 

1. นายธนพล โซดานิล 

2. นางสาวปวิชญา จิตบรรเจิด 

3. นายสุวิจักขณ์ ปาทา 

ม.6 
ม.6 
ม.6 

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าร่วม 

      

9 30.ม.ค.60 ตอบปัญหาธรรมะกับ
เยาวชน ปี 2560  

1. เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี 

2. เด็กหญงิธวัลรัตน์  ช้อยเครือ 

ม.2 
ม.2 

วัดปรีดาราม รางวัลชมเชย       
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน) 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
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ื้นท
ี่ 
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ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 12. พ.ย. 59 การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ด.ญ.อภิชภา  อัศวธนาดุล 

ด.ญ.วันวิสา  เข็มปัญญา 

ด.ญ.พลอยไพลิ โอภาสวงษ์ 
ด.ญ.เมธาวี  กิจประเสริฐ 

3/7 

3/8 

3/8 

3/7 

งานศิลปหัตถกรรม 

สพม.9 
ชนะเลิศ 

  

 

   

2. 16-18 ธ.ค. 59 การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ด.ญ.อภิชภา  อัศวธนาดุล 

ด.ญ.วันวิสา  เข็มปัญญา 

ด.ญ.พลอยไพลิ โอภาสวงษ์ 
ด.ญ.เมธาวี  กิจประเสริฐ 

3/7 

3/8 

3/8 

3/7 

งานศิลปหัตถกรรม 

จังหวัดจันทบุรี 
เหรียญเงิน 

   

 

  

3. 26 ม.ค. 60 กิจกรรมประกวดคหกรรม ด.ญ.ชนิญาดา  กระทุ่มทอง 

ด.ญ.ชิดชนก  นามเจริญ 

ด.ญ.ธารใส  ภาคภูมิ 

3/2 

3/1 

3/1 

หมู่ยุวกาชาด 

สนามกีฬาศุภชลาศัย 
ชมเชย 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

ปีการศึกษา 2559 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 12 พ.ย. 
2559 

กิจกรรมแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายฉัตริน หมื่นสุกแสง 
เด็กชายสุทธิพงศ์ พารักษา 

ม.
2/1 
ม.
2/2 

สพม.9 รางวัลระดับ
เหรียญเงิน 

 

  

  

 

2 12 พ.ย. 
2559 

กิจกรรมแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor  
ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

เด็กหญิงธิตินันท์ ทนันไชย 
เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล 

ม.
2/1 
ม.
2/1 

สพม.9 รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง 

 

  

  

 

3 12 พ.ย. 
2559 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นางสาวชญากาญ  เจิมศิริ 
นายศุภวิชญ์ พ่ึงฉิม 
นายอัฐพล บุญสาร 

ม.
6/2 
ม.
6/2 
ม.
6/2 

สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 
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ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
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ื้นท
ี่ 
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ค 

ปร
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ทศ
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 ๆ

 

4 12 พ.ย. 
2559 

กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6 

นายณฐกร หงส์หาญ 
นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 

ม.
5/2 
ม.
5/1 

สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 

  

 

  

 

5 12 พ.ย. 
2559 

กิจกรรมแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 
 
 
 

เด็กชายพีระวศุตม์ ยังให้
ผล 
เด็กชายทวีสิน แสงแก้วเกิด 

ม.
3/2 
ม.
3/2 

สพม.9 รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง 

  

 

  

 

6 19 พ.ย. 
2559 

โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด 
ผลิตข่าว กับพานาโซนิค” 
PANASONIC KID WITNESS 
NEWS 2016 

นายวนิธ วงสุกร ม.
6/6 

กลุ่มบริษัท พา
นาโซนิค ใน
ประเทศไทย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

  

 

 

  

นายปภาวินน์ยา ภิรมย์ธี
ธรรม 

ม.
6/4 

นายธนพล อรุณศิร ิ ม.
6/1 

นายเมธากุล ชาปัญ ม.
6/6 



เกียรติประวัติโรงเรียน  

  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2559 

 

142 

ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ุ่ม 

ร.ร
. 
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อื่น
 ๆ

 

นางสาวธนัชชา โกมล
วัฒนานนท์ 

ม.
6/3 

7 28 พ.ย. 
2559 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนประเภท Microsoft 
Office 2010 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เด็กหญิงศิรภัสสร ธีระ
วัฒนา 

ม.
2/1 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีการ
จัดการเพชร
เกษม 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

     

 

เด็กชายฉัตริน หมื่นสุกแสง ม.
2/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กชายทศพร วิเศษศรีสม
บุญ 

ม.
2/4 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงธิตินันท์ ทนันไชย ม.
2/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล ม.
2/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กชายสุทธิพงศ์ พารักษา ม.
2/2 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงบัณฑิตา ทุนพัฒน์
พิบูลย์ 

ม.
2/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

8 28 พ.ย. 
2559 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
นักเรียนประเภท Microsoft 

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย ม.
5/1 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีการ

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง      
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ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
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ื้นท
ี่ 
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อื่น
 ๆ

 

Office 2010 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
 
 
 
 

นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัต
นกุล 

ม.
4/1 

จัดการเพชร
เกษม 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

นายณฐกร หงส์หาญ ม.
5/2 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

นายธนพล โสดานิล ม.
6/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

9 28 พ.ย. 
2559 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน ประเภท ทักษะ
คอมพิวเตอร์ Adobe 
Photoshop CS4  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงสิริกร กนกพรวศิน ม.
2/1 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีการ
จัดการเพชร
เกษม 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

  

   

 

เด็กชายปวเรศ ศรีปิยะรัต
นกุล 

ม.
3/2 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

เด็กชายชยางกูร สอนเสนา ม.
3/1 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

เด็กชายทวีสิน แสงแก้วเกิด ม.
3/2 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

  

 

เด็กชายพีระวศุตม์ ยังให้
ผล 

ม.
3/2 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดมิ่ง ม.
2/1 

เกียรติบัตร เหรียญ
ทองแดง 
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ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

10 28 พ.ย. 
2559 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน ประเภท ทักษะ
คอมพิวเตอร์  
Adobe Photoshop CS4  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธนพล อรุณศิร ิ ม.
6/1 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีการ
จัดการเพชร
เกษม 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

     

 

นายปรเมษฐ์ วิชิตนพวรรณ ม.
6/2 

เกียรติบัตร เหรียญ
ทองแดง 

11 30 พ.ย. 
2559 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและกลุ่ม
เอเชียตะวันออก (JENESYS 
2016) เทศกาลภาพยนตร์สั้น 
ครั้งที่ 20 

นายเมธากุล ชาปัญ ม.
6/6 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เป็นตัวแทน
ประเทศไทย 

     

 

12 6 ธ.ค. 
2559 

การแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 
นายณฐกร หงส์หาญ 

ม.
5/1 
ม.
5/2 

มหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

รางวัลชนะเลิศ 
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ที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ช่ือ-สกุลนักเรียน ช้ัน หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

13 17 ธ.ค. 
2559 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นางสาวชญากาญ  เจิมศิริ 
นายศุภวิชญ์ พ่ึงฉิม 
นายอัฐพล บุญสาร 

ม.
6/2 
ม.
6/2 
ม.
6/2 

สพฐ. รางวัลเหรียญทอง 

   

 

 

 

14 12 ม.ค. 
2560 

เข้าร่วมการแข่งขันวิชา
คอมพิวเตอร์ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระหว่างโรงเรียน ครัง้ที่ 15 
15th Triam Udom 
Mathematics and Science 
Olympiad 

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 
นายณฐกร หงส์หาญ 

ม.
5/1 
ม.
5/2 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขัน 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ปีการศึกษา 2559 

ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด 
ผลการ
แข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

1 12-13 พ.ย.
60 ,10 ม.ค.

2560 

ระบ ามาตรฐาน,ประกวด
เพลงลูกทุ่งพร้อมหาง
เครื่อง 

นางสาวพรจิรา  ไววิ่งรบ ม.6 สพป.นครปฐม     
เขต 2 

รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 



  



      

นางสาวกุลสตรี   พงษ์เทพนิวัต ิ ม.6 

นางสาวจริยา คลธา ม.6 

นางสาวสุธาสินี   พิมพะรัตน ์ ม.6 

นางสาวพิริยาภรณ์   สุริยฉัตรกุล ม.6 
2 

  

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นางสาวธัญจิรา   ผ่ึงผาย ม.3/8 สพป.นครปฐม     
เขต 2 

รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

    



      

เด็กหญิงกุลชา   พันธมิตร ม.3/9 

เด็กหญิงกุลธิดารัตน์ เตชะกาญจน
โรจน์ 

ม.3/5 

เด็กหญิงปภาวรินทร ์  พรหมมา ม.3/6 

เด็กหญิงสุภาวดี   สีเอม ม.3 
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ท่ี 
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ต

พื้น
ที่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ท
ศ อื่น
ๆ 

3 12-13 พ.ย.
60 

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง,
เพลงลูกกรุง,บทเพลง
พระราชนิพนธ ์

นางสาวพรรณรัตน ์  ออกหาญ ม.3 สพป.นครปฐม     
เขต 2 

รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1     



      
4 9-Jan-60 ขับร้องบทเพลงพระราช

นิพนธ ์
นายไรวินท์   สุบัน ม.5 กภ.สุราษฎร์

ธานี 
รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 



  

 

      
5 12-Nov-60 ประกวดวาดภาพ

ประเพณีไทย 
เด็กชายกานต์กฤตนัย   วงษ์
ประคอง 

ม.3 สพป.นครปฐม     
เขต 2 

รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

 

  

  

    
6 12 พ.ย.60, 

16 ธ.ค.60 
ประกวดวาดภาพ
ลายเส้น 

เด็กหญิงปุณทิภา   อาสาทรงธรรม ม.3 สพป.นครปฐม     
เขต 2 ,
ศิลปะหัตถกรรม
ระดับภาค 

รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1, 
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

7 - นาฏศิลป์ นายศิวกร   แก้วเขียว ม.3/6 ช่วยเหลือ
กิจกรรม
นาฏศิลป์ท่ีจัด
ขึ้นทั้งภายใน
และภายนอก 

- 

      

นายณภัทร   คณาพิทักษ์    ม.3/6 

นายศุภกิตต์ิ   สีภู ม.3/8 

นางสาววิลาสินี   คุสินธุ์ ม.3/9 

นางสาวอรทัย   เกศนุภานนท์ ม.3/6 

นางสาวณัฐมน   นุชพงษ์ ม.3/9 

นางสาวปวรลดา   วรลักษณ์กิจ ม.3/6 

นางสาวหวันยิหวา   เป็งเมืองลอง ม.3/7 

นางสาวสุชานันท์   ชูเพียร ม.3/6 

นายดนุพล   เล้ียงรักษา ม.6 
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ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นที่
 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

8 2559 ประกวดแข่งขันลูกทุ่ง 
"ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 
65" 

นายณัฐวัฒน์   จิตรจินดามณี ม.6 สพฐ. เหรียญทอง
ระดับภาค 
ล าดับท่ี 15 จาก 
72 วง ท่ีส่งเข้า
ประกวด 

 

  

  

    

นายวีษุวัต   ศรีวรพจน ์ ม.6 

นายณภัทร   หาญกล้ากุลเศรษฐ์ ม.3 

นายบวรทัต   แดงแตง ม.3 

นายวสุรัตน์   สุขะศิริ ม.3 

นายภรต   พีระเสถียร ม.3 
 



คณะผู้จัดท ำ 

1. นำยชำญชัย  ชำญฤทธิ์  ประธำน 

2. นำยอุดม  เหลืองศิริธัญญำ  กรรมกำร 

3. นำงสำวอิ่มใจ  ดีไสว   กรรมกำร 

4. นำงลูกจันทร์  ภูวัฒนำนนท์  กรรมกำร 

5. นำยถิรำยุ  ใหญ่เจริญยิ่ง  กรรมกำร 

6. นำงสำวกัญภร  แสงมณี  กรรมกำร 

7. นำยดนัย  สุดจิตจูล  กรรมกำร 

8. นำงสำวอุมำวดี  วุฒินำม  กรรมกำร 

9. นำงสำวอนงค์รัตน ์  ร่มโพธิ์ชี  กรรมกำร 

10. นำงสำวประกำยกำญจน ์ แดงมำดี  กรรมกำร 

11. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงพนิดำ  กำฬภักดี  กรรมกำร 

12. นำงสำวทวิณำ  ไชยยงยศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

13. นำงสุธำทิพย์  ผลไสว   กรรมกำรและผู้ช่วนเลขำนุกำร 


	1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
	2 สารสนเทศวิชาการ59
	3 สารสนเทศงบประมาณ
	4 สารสนเทศนโยบายและแผน
	5 สารสนเทศบุคคล 59
	6 สารสนเทศบริหารทั่วไป59
	7 เกียรติประวัติของโรงเรียน 59
	8 คณะผู้จัดทำ

