
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค ำน ำ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันให้กับ

ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนั้นจ าเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม  สารสนเทศเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้ โรงเรียน
สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด    
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)ได้จัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากภาระงานที่มีความส าคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
และความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
   ขอขอบคุณ คณะผู้จัดท า หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน               
ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี หวังอย่างยิ่ งว่าสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560  ฉบับนี้คงเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือก าเนิดขึ้นจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระต าหนัก 
สวนกุหลาบมัธยมเพ่ือให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน  
พระต าหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่
จังหวัดนครปฐม   ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค   
ในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระราชทาน
ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จ านวน  22  ไร่  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เป็นที่จัดตั้ง
โรงเรียน 
 ส านักพระราชวังจึ งได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ งโรงเรียนดังกล่ าวขึ้น  
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชด าริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนในเขตการศึกษา
ต่าง ๆ อีก  8  โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง  9  โรงนี้ เมื่อวันที่  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 ะบ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช     
ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้าย    โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม  จึงได้ชื่อว่า  
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์ครบ  50 ปี    
จังหวัดนครปฐม    ต าบลศาลายา  กิ่งอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม”  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ได้พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2538  ว่า “โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม” 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน
พร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพื่อเป็นต้นไม้ประจ าโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2538 
 ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)ก าลังก่อสร้าง 
ในสถานที่ตั้งดังกล่าว    โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ด าเนินการชั่วคราว  ณ บริเวณวัดไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม     และเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานที่ตั้งจริง  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว    โรงเรียนจึงได้ด าเนินการย้ายสถานที่ท าการในปีการศึกษา  2542  และด าเนินการ 
มาจนถึงปัจจุบัน  ณ  สถานที่ตั้ง   เลขที่  299 หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  73170   บนพ้ืนที่  22  ไร่  ต่อมา  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ด าเนินการประสานงานกับ              
ส านักงานพระราชวัง  ขอที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เพ่ิมเติมอีกจ 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 
 ทิศใต ้ จรดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย 
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แผนที่ตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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สภาพปัจจุบัน  อาคารสถานที่ประกอบด้วย 

 1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น  1  หลัง   
ชั้นล่าง   ประกอบด้วย  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ห้ อ งกลุ่ มบริ ห า ร งบประมาณ ห้ อ งกลุ่ มบริ ห า รทั่ ว ไป   ห้ อ งพยาบาล  และ                         
ห้องประชาสัมพันธ์  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 6 ห้อง
และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  7  ห้องได้แก่ ห้องด าริราชรังสรรค์  ห้องสมุด                
ห้องแนะแนว  ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง  และห้องเก็บของ ห้องน้ า
ห้องส้วมชาย จ านวน 6  ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 6  ห้อง 

ชั้นที่ 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 

ชั้นที่ 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 

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

ชั้นที่ 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 

 
 

 2. อาคารสิรินทร์พัฒนา  เป็นอาคารเอนกประสงค์  3  ชั้น   
ชั้น 1  ประกอบด้วย  ห้องอาหารครู โรงอาหารและห้องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร้านสวัสดิกาโรงเรียน) 
ชั้น 2  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุ่มสาระการเรียนรู 

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

ชั้น 3  ประกอบด้วย หอประชุม ห้องน้ า-ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง 2  ห้อง 



4 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
3. อาคารเรียน EP (324ล)  ประกอบด้วยห้องเรียน จ านวน 24  ห้องเรียน 

ชั้นล่าง   ประกอบด้วย  ร้าน KPN BOOK  ห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้าและมีพ้ืนที่โล่ง 
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องจ านวน  8  ห้องได้แก่ ห้อง พักครู 2ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง                                    
ห้องน้ า ชาย-หญิง 
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจ านวน  8 ห้อง  ได้แก่ ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องสมุดภาษา 1 ห้อง   
ชั้นที่ 4   ประกอบด้วย ห้องจ านวน  8  ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 8 ห้อง   

               4. อาคารเรียนกีฬา(101ล) 
ชั้น 1  ประกอบด้วย  ห้องพักครูและห้องเรียน Fitness  
ชั้น 2  ประกอบด้วย  สนามกีฬา  Badminton จ านวน 3 คอร์ด    

 5. อาคารชั่วคราว            ประกอบด้วยห้องเรียน จ านวน 5  ห้องเรียน 
                6.  ห้องเรียนเกษตร  1 ห้อง 
 7. อาคารปิ่นฉัตร             อาคารหอพักชาย   4  ชั้น   1  หลัง   
 8.   อาคารภัทรเทพ            อาคารหอพักหญิง  4  ชั้น   1  หลัง   
 9. บ้านพักครู แบบ 207 ล 2  ชั้น 1  หลัง 
 10. แฟลตภารโรง  3  ชั้น 1  หลัง  ( 10 หน่วย) 
 11. โรงหุงต้ม  1 หลัง 
 
 12. โดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินธโร) ประกอบด้วยสนามกีฬา 
                     สนามฟุตซอล  1 สนาม 
  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
  สนามเซปักตระกร้อ 1 สนาม 
                     สนามแฮนบอล    1 สนาม 
 13. สนามฟุตบอล พร้อมลู่ว่ิง 7 ลู่ 1 สนาม 
 14. โรงบ าบัดน้ าเสีย  1 หลัง 
 15. โรงกรองน้ า  1 หลัง 
 16. โรงรถชั่วคราว  2  โรง 
 18.แปลงเกษตร      1        แปลง 
 19. ซุ้มพระ   1 หลัง 
 20. เสาธง   1 เสา   
งานยานพาหนะ 
 จ านวนยานพาหนะ  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 รถบัสขนาดจ านวน  60  ที่นั่ง   จ านวน   1   คัน 
 รถตู ้    จ านวน   5   คัน 
 รถยนต์ 4  ล้อ    จ านวน   2  คัน 
           รถยนต์ 4 ที่นั่ง                       จ านวน   1  คัน 
 รถจักรยานยนต์   จ านวน   1  คัน 
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การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดับคือ 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ  
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์                
เห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย   มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง 
 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 
  นอกจากนี้โรงเรียนต้องด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ  โดยค านึงถึงค าขวัญของโรงเรียนที่ว่า               
“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ”   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชน
ที่ดีมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

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

 
  จ านวนห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    34 ห้องเรียน   
      (ม.1 จ านวน 12 ห้อง , ม.2 จ านวน 12 ห้อง ,ม.3 จ านวน 10ห้อง) 
 
      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห้องเรียน  
      (ม.4 จ านวน 10 ห้อง , ม.5 จ านวน 10 ห้อง ,ม.6 จ านวน  8 ห้อง) 
ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
สีพระราชทาน 

สีเหลือง-ม่วง 
คติพจน์พระราชทาน 
 ปญฺญา  ว  ธเนน  เสยฺโย       ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 
ค าขวัญ 
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   
น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
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วิสัยทัศน์ 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  
 สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชด าร ิ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. พัฒนาการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่สากล 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. นักเรียนมีจิตส านึกสาธารณะต่อเพ่ือนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน  

วิถีท่ี 10 พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        วิถีท่ี 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      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 
มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่  2   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 
มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ                  

 ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
 
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง     

รอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน 

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

 
กลยุทธก์ารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
      หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3.   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ 
      สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
4.   สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 
 ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
3.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 
4.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ 
 โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
กลยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 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 างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
10. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
      ของตนเอง 
 
19. ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
22. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
23. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
7.   ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
8.   ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9.   ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
11. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
12. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ 
     ต่าง ๆ รอบตัว 
15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
16. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
18. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
      ตามความคิดของตนเอง 
19. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
22. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
23. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
8. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ 
9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน 
3.   ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
     สติปัญญา
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
 
4.   ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
     ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5.   ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
     หลากหลาย 
6.   ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 
      เสมอภาค 
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนกิจกรรมและผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
4.   ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
      พัฒนาการทางสติปัญญา 
5.   ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ 
      ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
6.   ร้อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 
      วิธีการที่หลากหลาย 
7. ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
8. ร้อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ

สอน 
9. ร้อยละของครูที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
10. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
11. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
 
 

โครงการ 
1.   โครงการพัฒนาบุคลาการ 
2.   โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
      และการนิเทศภายใน 
3.    โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 
3.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.   สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
      คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.   สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
      สถานศึกษา 
6.   สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8.   สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9.   สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
      ปฏริูปการศึกษา 
10.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จ านวนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3.   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.   จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
      ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
      บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. แผนงานและผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 
7. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
      ต่อเนื่อง 
8. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9.   โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
      การศึกษา
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
10.  มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 นางสายพิณ  มณีศรี - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
       ( 24 มกราคม 2538 – 26 มีนาคม 2538 ) 
    - ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  
   ( 27 มีนาคม 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 
  ว่าที่ร้อยตรีปิยะ  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  30   กันยายน   2561 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
 
บุคลากรสายบริหารปัจจุบัน 
นายนพดล        เด่นดวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม )   
 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
          นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นางสาวกานดา   หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

1. งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. งานประชาสัมพันธ ์   
4. งานโสตทัศนศึกษา 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ น้ าดื่ม 
7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
8. งานหอพักนกัเรียน 
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. งานวินัยขา้ราชการครู 
3. งานอัตราก าลัง  สรรหา  และบรรจุแต่งตั้ง 
4. งานพัฒนาและส่งเสริม ความกา้วหนา้วชิาชพีคร ู
5. งานระบบการดูแลชว่ยเหลือ นักเรียนและ
งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
7. งานกิจกรรมนักเรียน 
8. งานเบญจวิถ ี
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
10. งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
12. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยนพดล  เด่นดวง 

 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
นายชาญชยั ชาญฤทธิ ์

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 

คณะกรรมการกลุม่ 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ 



16 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

บริบทท่ัวไปของอ ำเภอพุทธมณฑล 
 

 
 

 
แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประวัติความเป็นมา 
สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยมีเมืองนครปฐมโบราณซึ่ง

เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลเป็นศูนย์กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าบริเวณอ าเภอพุทธมณฑลเคยเป็นทะเลมา
ก่อน 

ในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้แบ่งเอา
แขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรีห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอนครชัยศรี ในปัจจุบันไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาพบ
ที่เมืองนครชัยศรีในระหว่างที่ทรงผนวช โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย์บูชาเพ่ือเป็นทางคมนาคม
ระหว่างกรุงเทพฯกับองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จับจองที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ใน เขตอ าเภอพุทธมณฑล
พระราชทานให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์และได้พระราชทานเมืองนครชัยศรีซึ่งขึ้นกับกรม
มหาดไทยมาข้ึนกรมท่า 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ได้ทรงปรับปรุ งการปกครองโดยทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งมณฑลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาครและ
สุพรรณบุรี เข้าในมณฑลเดียวกัน เรียกว่ามณฑลนครชัยศรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่เมืองนครชัยศรีต่อมาปี พ.ศ. 2439 
ได้ย้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง
นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง
นครปฐมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอ าเภอเมืองเดิมเป็นอ าเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม 

เนื่องในโอกาสที่ พุทธศาสนาเวียนมาครบรอบ 2,500 ปี  ใน พ.ศ.  2500 รัฐบาลสมัยจอมพล                                
ป. พิบูลสงคราม และประชาชนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเป็น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ในเนื้อที่ 2,500 ไร่ ต าบลศาลายา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2500 มีการสร้างถนนหลายสายเข้าพุทธมณฑล  
มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจนสถานที่ราชการอ่ืนอีกหลายแห่ง             
ท าให้บริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกิ่งอ าเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งเขตอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง และต าบลมหาสวัสดิ์    ตั้งที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ศาลายา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอพุทธมณฑล 
2. ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ 
  อ าเภอพุทธมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม  โดยถนน
สายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต้จากสถานีนครปฐม ถึงสถานีศาลายา 
ประมาณ 29 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 66.96 ตรางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 41,850 ไร่  
3. อาณาเขต 

มีอาณาเขตดังนี้
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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 าเภอพุทธมณฑลพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีล าคลองหลายสายและมักจะมีน้ าท่วมในฤดู 
น้ าหลากไม่มีภูเขา 
5. การแบ่งการปกครองท้องท่ี 

5.1 การปกครองท้องที ่
5.1.1 ต าบลศาลายา 6 หมู่บ้าน 

 5.1.2 ต าบลคลองโยง 8 หมู่บ้าน 
 5.1.3 ต าบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน 

5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อ าเภอพุทธมณฑลมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 2 แห่ง ดังนี้ 

 5.2.1 เทศบาลต าบลศาลายา จัดตั้งโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 
 5.2.2 เทศบาลต าบลคลองโยง จัดตั้งโดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโยง  
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550  
 5.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
 5.2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  

6. การคมนาคม  
 สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ า  
  6.1 ทางรถยนต์ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ  สาย5 )  
     เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
  6.2 ทางรถไฟ 
 -จากสถานีรถไฟหัวล าโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสู่อ าเภอพุทธมณฑลได้

โดยลงที่สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์  
  6.3 ทางน้ า จากคลองบางกอกน้อยตามเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ ผ่านอ าเภอพุทธมณฑล 
  สู่อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอเมืองนครปฐมตามล าดับ  
7.ด้านเศรษฐกิจ 
   7.1 อาชีพที่ส าคัญคือ 

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

   7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 14 แห่ง
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(1) โรงสีข้าว  3 แห่ง    (6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง 
(2) โรงท าน้ าแข็ง 1 แห่ง    (7) โรงงานเชื่อมโลหะ 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) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย) 

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 
มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ ดังนี้ 
 9.1  ระดับอนุบาล 

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

- โรงเรียนวัดสาลวัน 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ 
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง 
- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
- โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

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

9.4  ระดับอาชีวศึกษา  จ านวน 3 แห่ง 
- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

9.5  ระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  

9.6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพุทธมณฑล 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

  -     กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
10. การศาสนา 

- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญของโลก 
  -    มีวัดจ านวน 6 แห่ง มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบันแม่ชี
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีก 1 แห่ง  
            -   ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์  
 
โอกาสและศักยภาพของอ าเภอพุทธมณฑล 
จุดแข็งและโอกาสของอ าเภอพุทธมณฑล 

1. มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล 
3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 
4. เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง 
 - ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานราชเลขา 
 - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอ าเภอ (กศน.) อ าเภอพุทธมณฑล 
 - ส านักงานพุทธมณฑล ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 
 - สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
 - สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร 
 - โรงเรียนต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 - ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล 
 - สถานีวิทยุเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์ 
 - โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย 
 - สถานีต ารวจดับเพลิงตลิ่งชัน กองบัญชาการต ารวจดับเพลิง 
5.  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว ซึ่ง   
      เป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน  

จุดอ่อนและอุปสรรค 
 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง 
2. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม เกิดปัญหาน้ าท่วมได้ง่าย 
3. การอพยพถ่ินฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท 
4. ประชากรแฝง
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 
ศักยภาพของอ าเภอ 
 อ าเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยต่อการพัฒนาอ าเภอใน
อนาคตได้ ดังนี้ 
1.  ศักยภาพทางการเกษตรของอ าเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่  
     จะพัฒนาทางด้านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
2.  เป็นอ าเภอท่ีมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ส าคัญ 
3.  ลักษณะที่ตั้งของอ าเภอ อยู่ในเขตปริมณฑล พ้ืนที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานครเหมาะสมที่จะพัฒนา 
     โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านพื้นที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวและการพาณิชยกรรม 
4.  สถาบันราชการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หลายหน่วยงาน เอ้ืออ านวยต่อการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน และ 
      พัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
ที่มา :  อ าเภอพุทธมณฑล
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

 

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ของอ าเภอพุทธมณฑล 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อต าบล ชื่อผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ ระดับดาว 
ข้ าวตั งจากข้ าวกล้อง
หอมมะลิ , ไข่เค็ม , ผลไม้
หยี,นาบัว 

มหาสวัสดิ์ คุณปราณี  สวัสดิ์แดง 0-3429-7099 
 
0-3429-7091 

5 

กล้วยหอมกรอบ , ข้าวตู ศาลายา คุณจงดี  เศรษฐอ านวย 0-9057-1432 2 
กะปิกุ้งนา คลองโยง คุณส ารอง  วัฒนสืบแถว 0-3429-7302 2 
กล้วยฉาบ มหาสวัสดิ์ คุณแหม่ม  แก้วไทรท้วม 0-3429-9853 2 
ขนมอบคุกกี้ , ขนมเปี้ยะ มหาสวัสดิ์ คุณขนิษฐา  พินิจกุล 0-3429-7149 3 
ขนมไทย ศาลายา คุณวีนา  ไทยนิยม 0-2889-3914 - 
ข้าวตัง มหาสวัสดิ์ คุณยุพิน   ประทุมแสง 0-2418-8132 1 
ครีม THC ศาลายา คุณหทัยรัตน์   ปุณฑริกวิวัฒน์ 0 - 2 8 0 0 -

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 
ไส้กรอกอีสาน ศาลายา คุณลินดา  วงศานุพันธ์ 0 - 2 8 8 9 -

2560-1 
- 

เบญจรงค์คริสตัลลาย
ทอง 

ศาลายา คุณรุ่งศักดิ์   น้อยประชา 0 - 2 4 2 9 -
8066-7 

3 

กิ๊บติดผมประลูกปัด ศาลายา คุณอรียา   สุทธิพันธ์ 0-2449-7674 
0 8 - 1 1 7 2 -
9074 

2 

เทียนหอม ศาลายา คุณสุคนธ์  ฤทธิเดช 0-3424-6283 
0 8 - 1 7 1 0 -
9429 

2 

รูปปั้นดินเผา/เซรามิก ศาลายา คุณอภิชัย    สินธุ์พูล 0-9210-9331 - 
 
         ที่มา :  อ าเภอพุทธมณฑล 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

สำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรและกำรจดักำร 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

 
• ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 439 440 466 496 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 453 432 431 460 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 409 443 428 427 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 331 331 333 356 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 319 323 324 324 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 328 314 321 326 

รวม 2,281 2283 2303 2381 
 
               หมำยเหตุ   ปีการศึกษา 2560  มีนักเรียน สอบต. 9 คน   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

439 440
466

496

453
432 431

460

409
443 428 427

331 331 333
356

319 323 324 324328 314 321 326

2557 2558 2559 2560

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6

จ ำนวนนักเรียน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

                                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
                

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น / ห้อง ชำย หญิง รวม 
ม.1/1 15 19 34 
ม.1/2 19 14 33 
ม.1/3 19 28 47 
ม.1/4 19 28 47 
ม.1/5 19 28 47 
ม.1/6 23 20 43 
ม.1/7 23 22 45 
ม.1/8 22 23 45 
ม.1/9 24 23 47 
ม.1/10 23 22 45 
ม.1/11 14 17 31 
ม.1/12 16 16 32 
รวม 236 260 496 

ชั้น / ห้อง ชำย หญิง รวม 
ม.2/1 8 27 35 
ม.2/2 21 15 36 
ม.2/3 13 31 44 
ม.2/4 13 31 44 
ม.2/5 13 31 44 
ม.2/6 25 18 43 
ม.2/7 25 17 42 
ม.2/8 25 18 43 
ม.2/9 26 17 43 
ม.2/10 25 17 42 
ม.2/11 26 18 44 
รวม 220 240 460 

ชั้น / ห้อง ชำย หญิง รวม 
ม.3/1 9 25 34 
ม.3/2 23 11 34 
ม.3/3 11 34 45 
ม.3/4 11 35 46 
ม.3/5 10 35 45 
ม.3/6 27 18 45 
ม.3/7 28 17 45 
ม.3/8 28 17 45 
ม.3/9 28 16 44 
ม.3/10 27 17 44 
รวม 202 225 427 

รวมนักเรียนชำย    ม. ต้น 658 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ต้น 725 
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด 1,383 

รวมนักเรียน ม. ต้น ทั้งหมด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

        ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 
      จัดชั้นเรียนตำมแผนโรงเรียน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
                                                       
            

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
          
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 
 

 
นักเรียนทั้งหมด  

                           
                         
 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
  จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 

 
 
 
 

  

ชั้น/ห้อง ชำย หญิง รวม 

ม.4/1 10 22 32 
ม.4/2 17 26 43 
ม.4/3 16 26 42 
ม.4/4 19 23 42 
ม.4/5 14 24 38 
ม.4/6 9 26 35 
ม.4/7 16 23 39 
ม.4/8 7 41 48 
ม.4/9 11 19 30 
รวม 119 230 349 

ชั้น/ห้อง ชำย หญิง รวม 

ม.5/1 9 25 34 
ม.5/2 18 23 41 
ม.5/3 17 22 39 
ม.5/4 15 21 36 
ม.5/5 16 24 40 
ม.5/6 16 29 45 
ม.5/7 12 32 44 
ม.5/8 12 31 43 
รวม 115 207 322 

รวมนักเรียนชาย    ม. ปลาย 336 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ปลาย 647 
รวมนักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด 983 

  
ชั้น/ห้อง 

ชำย หญิง รวม 

ม.6/1 9 24 33 
ม.6/2 17 22 39 
ม.6/3 12 24 36 
ม.6/4 15 30 45 
ม.6/5 13 28 41 
ม.6/6 13 27 40 
ม.6/7 15 31 46 
ม.6/8 8 24 32 
รวม 102 210 312 

รวมนักเรียนชาย   ม.ต้น   +  ม. ปลาย 994 
รวมนักเรียนหญิง ม.ต้น    +  ม. ปลาย 1372 

รวมนักเรียน ทั้งหมด 2,366 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามจ านวนนักเรียนไป – กลับ และนักเรียนหอพัก 

ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้น ไป – กลับ อยู่หอพักโรงเรียน รวม รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ม.1 211 251 25 9 236 260 496 
ม.2 206 227 14 13 220 240 460 
ม.3 188 214 14 11 202 225 427 

รวม ม ต้น 605 692 53 33 658 725 1,383 
ม.4 116 212 8 20 124 232 356 
ม.5 109 201 7 7 116 208 324 
ม.6 101 216 3 6 104 222 326 
รวม ม ปลำย 326 629 18 33 344 662 1,006 

        
 

ข้อมูล  ณ วันที่10 มิถุนายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  27 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 

 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

วิชำภำษำไทย  

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 90.00 21.00 66.57 11.49 68.00 70.00 

ระดับจังหวัด 94.00 10.00 51.99 14.18 52.00 47.00 

ระดับสังกัด 97.00 0.00 48.77 13.56 48.00 48.00 

ระดับประเทศ 98.00 0.00 48.29 13.73 48.00 48.00 

วิชำภำษำอังกฤษ 

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 98.00 16.00 46.81 15.93 46.00 32.00 

ระดับจังหวัด 98.00 4.00 32.11 12.29 30.00 28.00 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 30.14 10.98 28.00 28.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 30.45 11.60 28.00 28.00 

วิชำคณิตศำสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 100.00 4.00 52.66 21.34 52.00 56.00 

ระดับจังหวัด 100.00 0.00 29.70 18.29 24.00 20.00 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 26.55 16.36 24.00 20.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 26.30 16.40 24.00 20.00 

วิชำวิทยำศำสตร์ 

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 88.00 16.00 44.77 12.05 44.00 46.00 

ระดับจังหวัด 94.00 6.00 34.01 10.36 32.00 30.00 

ระดับสังกัด 98.00 2.00 32.47 9.80 32.00 30.00 

ระดับประเทศ 100.00 2.00 32.28 9.81 32.00 30.00 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2552 - 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

วิชำ 
ปีกำรศึกษำ  

255
2 2553 

255
4 2555 

255
6 

255
7 2558 2559 

256
0  

ภำษำไทย 47.50 52.13 60.64 64.75 56.16 45.04 51.76 60.35 66.57  

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 48.60 55.76 52.32 63.47 50.39 57.77 58.87 62.77    

ภำษำอังกฤษ 36.17 28.02 39.71 37.59 40.91 37.43 44.30 46.97 46.81  

คณิตศำสตร์ 38.43 37.90 42.50 37.70 38.14 47.98 52.64 51.61 52.66  

วิทยำศำสตร์ 43.33 37.61 42.82 47.74 51.65 55.56 52.52 46.04 44.77  

สุขศึกษำและพลศกึษำ 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        

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 46.10 58.37 59.85 60.88 57.55 58.36        

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)        
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2552 - 2560

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

  

รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

       

วิชำภำษำไทย  

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน ฐานนิยม 

ระดับ
โรงเรียน 93.00 23.00 69.55 10.41 70.50 65.50 

ระดับจังหวัด 95.50 3.50 53.63 16.94 55.00 58.50 

ระดับสังกัด 98.00 0.00 50.07 15.37 50.50 54.00 

ระดับประเทศ 98.00 0.00 49.25 15.77 49.50 54.00 

วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน ฐานนิยม 

ระดับ
โรงเรียน 76.00 24.00 46.57 9.28 46.00 46.00 

ระดับจังหวัด 81.00 9.00 37.39 10.38 36.00 37.00 

ระดับสังกัด 84.00 0.00 34.96 8.97 34.00 32.00 

ระดับประเทศ 84.00 0.00 34.70 9.10 34.00 32.00 

วิชำภำษำอังกฤษ 

  
คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน ฐานนิยม 

ระดับ
โรงเรียน 96.25 12.50 46.05 15.90 43.75 48.75 

ระดับจังหวัด 98.75 6.25 33.58 17.89 27.50 22.50 

ระดับสังกัด 100.00 2.50 27.91 13.95 23.75 21.25 

ระดับประเทศ 100.00 1.25 28.31 14.65 23.75 21.25 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

วิชำคณิตศำสตร์ 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 97.50 7.50 44.04 22.28 40.00 20.00 

ระดับจังหวัด 100.00 0.00 30.02 22.58 22.50 17.50 

ระดับสังกัด 100.00 0.00 24.64 17.30 20.00 15.00 

ระดับประเทศ 100.00 0.00 24.53 17.59 20.00 15.00 

วิชำวิทยำศำสตร์ 

  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

ระดับโรงเรียน 84.70 14.25 38.97 14.64 35.60 27.05 

ระดับจังหวัด 94.30 6.95 32.94 15.54 28.30 26.35 

ระดับสังกัด 96.80 1.60 29.48 11.91 26.70 25.10 

ระดับประเทศ 96.80 1.60 29.37 12.03 26.35 25.10 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
  

 
 
 
 

รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ 2550 - 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ภำษำไทย 61.65 59.04 57.13 54.75 53.74 63.26 69.94 67.56 67.66 69.82 69.55 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 44.12 41.68 44.01 55.08 40.66 46.20 44.50 48.47 49.84 45.61 46.57 

ภำษำอังกฤษ 36.34 36.76 33.19 28.09 30.04 33.30 43.06 37.11 38.61 41.45 46.05 

คณิตศำสตร์ 39.30 51.09 40.13 23.97 33.88 37.18 37.56 36.02 41.87 38.70 44.04 

วิทยำศำสตร์ 39.97 40.59 36.30 37.88 33.93 38.90 40.10 39.86 40.13 37.95 38.97 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 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       

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 54.03 47.90 36.46 52.53 58.97 56.60 62.81 60.07       

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)          
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2550 - 2560

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

สรุปการติดตามผลการศกึษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๕8 /2559/2560                                  

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
------------------------------------------------ 

                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม  ๒๕๖1 

     

 
ที่ สถาบัน 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

 ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ๙ 16 

 ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 38 ๔๘ 63 

 ๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 1 

 ๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ๕ 6 

 ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12 ๑๒ 4 

 
6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                           
พระนครเหนือ  8 ๗ 13 

 
7 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 5 ๑๐ 6 

 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 ๑๖ 37 

 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร - ๑ 1 

 10 มหาวิทยาลัยบูรพา  8 ๕ 12 

 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ๒ 1 

 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 - - 

 13 มหาวิทยาลัยมหิดล 38 ๔๑ 27 

 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 - - 

 15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 ๙ 9 

 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 ๑๔ 19 

 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร 38 ๔๗ 40 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปการติดตามผลการศกึษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖  

 ปีการศึกษา ๒๕๕8 /2559/2560                                  
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม) 

------------------------------------------------ 
                              ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม  ๒๕๖1 

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

ปี
การศึกษา
2560 

18 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 - 5 
19 มหาวิทยาลัยพะเยา - ๑ - 
20 วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ - - - 
21 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - - - 
22 วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี 1 - - 
23 วิทยาลัยบรมราชชนนี - - 2 
24 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  - ๑ 1 
25 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย - ๒ - 
26 วิทยาลัยนวมินทราธิราช - - 1 
27 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  - - 1 
28 โรงเรียนกรมแผนที่ทหาร - - 1 
29 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ - 4 - 
30 โรงเรียนนายสิบทหารบก 2 ๑ 1 
31 สถาบันการบินพลเรือน 6 ๘ 5 
32 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ - - - 
33 สถาบันพัฒนศิลป์ - ๑ - 
34 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - 1 - 
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 ๕ 4 
36 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5 ๑ 1 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

สรุปการติดตามผลการศกึษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕8 /2559/2560 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                     ------------------------------------------------ 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖1 

ที่ สถาบัน 
ปกีารศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

ปี
การศึกษา
2560 

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 20 ๒๑ 5 
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3 ๑ 1 
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 - - 
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษม - - 1 
41 มหามงกุฎราชวิทยาลัย - - - 
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ๒ ๔ 2 
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 - 2 
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ๒ - 
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ๑ - 
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8 - - 
47 มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ๔ 6 
48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ๓ ๓ 2 
49 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  1 ๒ 1 
50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 ๔ 7 
51 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ๓ 3 
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - - - 
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม - - - 
54 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ๑ - 
55 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 - - 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปการติดตามผลการศกึษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖  

 ปีการศึกษา ๒๕๕8 /2559/2560                                  
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม) 

------------------------------------------------ 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖1  

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

ปี
การศึกษ
า2560 

56 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 1 - - 
57 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5 - - 
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย - - - 
59 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ - - - 
60 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1 - - 
61 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - ๑ - 
62 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - - 1 
63 วิทยาลัยดุสิตธานี ๑ ๑ 2 
64 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน - - 2 
65 มหาวิทยาลัย  暨南大学  ประเทศจีน 1 - - 

66 
มหาวิทยาลัย Kunming University of Science 
And Technology 

2 4 
- 

67 มหาวิทยาลัยจี้หนาน 10 - - 
68 นิวซีแลนด์ Embassy English 1 - - 
69 Florida Atlantic university - ๑ - 
70 Kyoto Computer Gakuin  - ๑ - 
71 Salzaburg University - ๑ - 
72 Xiamen University - ๔ - 

 
 
 
 



  36 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปการติดตามผลการศกึษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕8 /2559/2560 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

                                     ------------------------------------------------ 
                                                           ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖1 

ที่ สถาบัน 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 

ปี
การศึกษา
2560 

73 
Nanjing University of Finance and Economic 
(NUFE)  - - 1 

74 Capilano University (Canada) - - 1 
75 China Pharmaceutical University - - 1 
76 James Cook University (Singapore) - - 1 
77 Huaqiao University - - 1 
78 Xi’an shiyou University - - 1 
79 วิทยาลัยนานาชาติมหิดล - - 2 
80 ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ - - 1 
81 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย - - 1 
82 เตรียมศึกษาต่อ 13 8 - 

 รวม 312 320 322 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 1 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

                      
ภำษำไทย 496 0 2 10 22 37 66 108 251 425 85.69 
คณิตศำสตร ์ 496 0 23 12 30 58 93 85 195 373 75.20 
วิทยำศำสตร์ 496 0 7 22 55 79 105 103 125 333 67.14 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

992 
0 56 69 112 144 151 135 338 624 62.90 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 992 0 7 9 46 47 89 56 738 883 89.01 
ศิลปะ 992 0 9 11 18 14 18 39 886 943 95.06 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

992 
0 36 8 30 38 48 87 684 819 82.56 

ภำษำต่ำงประเทศ 496 0 2 14 29 55 51 77 268 396 79.84 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ค21201 429 0 7 15 47 61 77 67 155 299 69.70 
ค21203 67 0 0 2 1 5 16 21 22 59 88.06 
ว20207 67 0 0 0 1 2 6 8 50 64 95.52 
ว20214 61 0 0 0 1 13 12 10 25 47 77.05 
ส21231 496 0 19 35 51 66 71 60 194 325 65.52 
ง20201 435 0 14 4 10 14 14 22 353 389 89.43 
ง20250 61 0 0 0 0 0 0 1 60 61 100.00 
อ20201 67 0 0 0 0 0 1 4 62 67 100.00 
อ21201 368 0 0 0 21 41 47 47 208 302 82.07 
อ21203 61 0 0 0 2 13 18 11 17 46 75.41 
I20201 435 0 6 11 11 35 62 100 206 368 84.60 

รวมเฉลี่ย 82.36 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 1 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 

ที่เข้ำสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ภำษำไทย 464 0 19 21 43 63 79 71 168 318 68.53 
คณิตศำสตร์ 464 0 16 16 28 57 81 95 171 347 74.78 
วิทยำศำสตร์ 464 0 3 19 62 91 106 95 88 289 62.28 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

928 0 63 40 77 71 118 166 393 677 72.95 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 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 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

928 0 66 53 69 72 117 125 426 668 71.98 

ภำษำต่ำงประเทศ 464 0 22 42 48 52 91 64 145 300 64.66 
รำยวิชำเพ่ิมเติม                       

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 

ระดับคุณภำพ 4 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 2 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่

ได้ 
นักเรียนที่

ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

                      
ภำษำไทย 460 0 11 25 49 61 64 75 175 314 68.26 
คณิตศำสตร์ 460 0 25 52 76 71 76 60 100 236 51.30 
วิทยำศำสตร์ 460 0 25 41 82 62 64 70 116 250 54.35 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 920 0 45 29 53 82 92 224 395 711 77.28 
สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 920 0 1 1 7 53 155 131 572 858 93.26 
ศิลปะ 920 0 1 7 27 26 53 154 652 859 93.37 
กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 920 0 86 75 104 121 136 140 258 534 58.04 
ภำษำต่ำงประเทศ 460 0 25 20 37 62 105 73 138 316 68.70 
รำยวิชำเพ่ิมเติม                       
ค22201 389 0 6 55 80 87 78 35 48 161 41.39 
ค22203 71 0 0 0 7 13 11 11 29 51 71.83 
ว20209 71 0 0 0 0 0 6 8 57 71 100.00 
ส22233 460 0 4 9 35 47 94 60 211 365 79.35 
ง20203 460 1 38 27 32 56 72 103 131 306 66.52 
อ20203 71 0 0 0 0 0 0 0 71 71 100.00 
อ22201 389 0 0 0 4 22 43 61 259 363 93.32 

รวมเฉลี่ย 74.46 
ระดับคุณภำพ 4 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 2 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 460 0 10 12 48 44 89 64 193 346 75.22 
คณิตศำสตร์ 460 0 84 38 44 76 64 41 113 218 47.39 
วิทยำศำสตร์ 460 4 60 39 64 67 77 74 75 226 49.13 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 920 0 13 35 51 113 174 277 257 708 76.96 
สุขศึกษำและพลศกึษำ 920 0 61 15 23 31 54 78 658 790 85.87 
ศิลปะ 920 0 0 0 6 24 83 146 661 890 96.74 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี 920 2 9 5 17 33 98 146 610 854 92.83 
ภำษำต่ำงประเทศ 460 0 14 14 29 48 99 77 175 351 76.30 
รำยวิชำเพ่ิมเติม                       
ค22202 389 0 91 42 52 56 55 36 61 152 39.07 
ค22204 71 0 0 3 6 8 11 13 30 54 76.06 
ว20210 71 0 0 5 1 3 4 4 54 62 87.32 
ส22234 460 0 10 7 12 22 24 48 337 409 88.91 
ง20204 460 8 40 28 29 44 59 43 209 311 67.61 
อ20204 71 0 0 0 0 0 0 1 70 71 100.00 
อ22202 389 0 0 0 0 5 22 49 313 384 98.71 
ว20204 389 0 24 6 12 3 29 62 253 344 88.43 

รวมเฉลี่ย 77.91 
ระดับคุณภำพ 4 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 3 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 427 0 3 7 15 26 39 62 275 376 88.06 
คณิตศำสตร์ 427 0 61 60 66 86 63 41 50 154 36.07 
วิทยำศำสตร์ 427 0 17 16 43 87 88 86 90 264 61.83 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

854 
0 19 11 26 52 100 122 524 746 87.35 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 854 0 0 0 10 9 53 55 727 835 97.78 
ศิลปะ 854 0 0 0 0 0 75 36 743 854 100.00 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

854 
0 55 37 66 105 135 135 321 591 69.20 

ภำษำต่ำงประเทศ 427 0 42 32 40 58 76 66 113 255 59.72 
รำยวิชำเพ่ิมเติม                       
ค23201 359 0 33 41 83 68 51 37 46 134 37.33 
ค23203 68 0 1 2 2 10 8 14 31 53 77.94 
ว20205 181 0 0 3 4 9 10 17 138 165 91.16 
ว20211 68 0 0 0 0 0 4 26 38 68 100.00 
ส23235 427 0 2 3 6 9 32 46 329 407 95.32 
ง20232 20 0 0 0 1 2 2 0 15 17 85.00 
ง20239 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 100.00 
ง20220 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25 100.00 
ง20212 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 100.00 
ง20214 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100.00 
ง20216 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 
ง20217 22 0 0 0 0 2 6 4 10 20 90.91 
ง20242 17 0 0 0 0 0 8 0 9 17 100.00 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

 
  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 3 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ง20205 68 0 0 0 3 1 2 1 61 64 94.12 
ง20207 359 0 19 11 21 15 22 24 247 293 81.62 
ง20240 23 0 4 0 2 2 5 4 6 15 65.22 
อ20205 68 0 0 0 0 0 5 2 61 68 100.00 
อ23205 359 0 0 0 9 29 45 36 239 320 89.14 

รวมเฉลี่ย 84.91 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 3 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 427 0 13 19 20 30 55 79 211 345 80.80 
คณิตศำสตร์ 427 0 51 51 82 68 60 48 67 175 40.98 
วิทยำศำสตร์ 427 0 24 27 77 82 82 70 65 217 50.82 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

854 
0 18 21 29 39 91 156 500 747 87.47 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 854 0 16 12 13 40 37 37 699 773 90.52 
ศิลปะ 854 0 1 0 0 0 0 100 753 853 99.88 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

854 
0 38 38 48 86 99 115 430 644 75.41 

ภำษำต่ำงประเทศ 427 0 66 34 49 51 67 63 97 227 53.16 
รำยวิชำเพ่ิมเติม                       
ค23202 359 0 18 60 118 69 48 25 21 94 26.18 
ค23204 68 0 0 0 1 16 18 15 18 51 75.00 
ว20212 68 0 1 1 0 0 0 1 65 66 97.06 
ว20206 181 0 0 0 0 0 0 0 181 181 100.00 
ส23236 427 0 6 15 16 12 26 75 277 378 88.52 
ง20219 24 0 0 0 0 2 0 2 20 22 91.67 
ง20230 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 100.00 
ง20221 25 0 0 0 0 1 0 7 17 24 96.00 
ง20213 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 100.00 
ง20215 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100.00 
ง20218 22 0 1 0 1 5 1 14 0 15 68.18 

  



  44 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 3 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ง20238 20 0 5 1 3 0 2 4 5 11 55.00 
ง20245 17 0 0 0 0 2 0 3 12 15 88.24 
ง20206 68 0 0 0 2 1 6 16 43 65 95.59 
ง20208 359 0 3 6 13 1 3 3 330 336 93.59 
ง20246 23 0 0 0 1 2 5 4 11 20 86.96 
อ20206 68 0 0 0 0 0 1 3 64 68 100.00 
อ23206 359 0 0 7 10 24 40 52 226 318 88.58 

รวมเฉลี่ย 81.91 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 352 0 3 6 20 49 56 74 144 274 77.84 
คณิตศำสตร ์ 352 0 0 26 79 76 55 45 71 171 48.58 
วิทยำศำสตร์ 782 0 0 1 14 58 143 229 337 709 90.66 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

704 
0 13 12 36 53 177 138 275 590 83.81 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

352 
0 0 0 0 1 0 7 344 351 99.72 

ศิลปะ 352 0 0 0 0 0 1 20 331 352 100.00 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

352 
0 5 7 11 19 38 73 199 310 88.07 

ภำษำต่ำงประเทศ 352 0 1 7 25 49 79 56 135 270 76.70 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ท30203 202 0 0 0 0 0 1 22 179 202 100.00 
ค31201 167 0 30 22 26 20 34 14 21 69 41.32 
ค31203 61 0 3 9 6 6 13 8 16 37 60.66 
ว30284 31 0 0 0 0 0 0 0 31 31 100.00 
ส30201 202 0 0 0 0 0 4 143 55 202 100.00 
ส30231 352 0 0 0 0 0 1 2 349 352 100.00 
ง30205 30 0 0 0 0 0 7 9 14 30 100.00 
อ30201 61 0 0 0 0 0 1 2 58 61 100.00 
อ31201 291 0 0 0 0 6 17 38 230 285 97.94 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

อ30207 202 0 0 0 1 18 54 30 99 183 90.59 
ฝ30201 39 0 0 0 0 3 1 6 29 36 92.31 
ฝ31201 33 0 1 3 2 3 3 4 17 24 72.73 
ย31201 39 0 0 1 1 6 4 3 24 31 79.49 
ย30201 24 0 0 1 2 2 2 6 11 19 79.17 
จ31201 47 0 1 1 7 4 14 5 15 34 72.34 
จ30201 165 0 0 1 1 6 8 13 136 157 95.15 
I30201 317 0 0 0 0 17 34 96 170 300 94.64 

รวมเฉลี่ย 85.67 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 352 0 16 14 38 37 68 58 121 247 70.17 
คณิตศำสตร ์ 352 0 10 29 35 49 69 64 96 229 65.06 
วิทยำศำสตร์ 202 0 1 12 37 51 43 28 30 101 50.00 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

704 
0 4 9 23 78 137 181 272 590 83.81 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

352 
0 0 0 0 0 0 0 352 352 100.00 

ศิลปะ 352 0 0 0 0 0 0 0 352 352 100.00 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

352 
1 10 11 18 48 55 83 127 265 75.28 

ภำษำต่ำงประเทศ 352 0 4 15 22 35 64 43 169 276 78.41 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ท30204 202 0 0 0 0 0 13 29 160 202 100.00 
ค30201 30 0 0 5 6 4 3 4 8 15 50.00 
ค31202 167 3 55 10 19 20 15 9 36 60 35.93 
ค31204 61 0 1 3 13 14 8 9 13 30 49.18 
ว30272 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30 100.00 
ว30287 31 0 0 0 0 0 0 0 31 31 100.00 
ว30201 145 0 0 0 9 13 27 62 34 123 84.83 
ว30221 145 0 1 1 3 5 24 53 58 135 93.10 
ว30241 145 0 0 1 6 17 42 44 35 121 83.45 
ส30202 202 0 0 0 0 0 0 0 202 202 100.00 

  



  48 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ส30232 352 0 0 0 0 0 0 0 352 352 100.00 
อ30202 61 0 0 0 0 1 0 5 55 60 98.36 
อ31202 286 0 0 0 7 12 17 21 228 266 93.01 
อ30208 202 0 0 1 4 14 51 58 73 182 90.10 
ฝ30202 39 0 0 0 4 1 5 9 20 34 87.18 
ฝ31202 33 0 0 2 1 3 5 5 17 27 81.82 
ย30202 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 
ย31202 39 0 9 5 4 5 5 1 10 16 41.03 
จ30202 165 0 6 7 7 8 16 17 103 136 82.42 
จ31202 47 0 5 1 3 9 2 7 20 29 61.70 
I30202 286 0 0 0 0 0 46 52 188 286 100.00 
ง30201 317 0 1 2 9 16 51 67 170 288 90.85 

รวมเฉลี่ย 81.52 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 5 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 322 0 0 2 11 19 43 52 194 289 89.75 
คณิตศำสตร ์ 322 0 30 10 15 28 38 36 164 238 73.91 
วิทยำศำสตร์ 207 0 0 0 8 26 62 49 62 173 83.57 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

644 
0 1 4 11 33 56 88 364 508 78.88 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

322 
0 0 0 0 0 0 2 320 322 100.00 

ศิลปะ 322 1 0 0 0 0 1 0 320 321 99.69 
กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

322 
0 0 0 0 0 0 0 322 322 100.00 

ภำษำต่ำงประเทศ 322 0 1 3 46 81 89 45 56 190 59.01 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ท30201 165 1 24 13 21 20 29 28 29 86 52.12 
ค32201 156 0 1 19 20 34 37 14 31 82 52.56 
ค32203 33 0 0 0 10 7 11 1 4 16 48.48 
ว30286 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00 
ว30202 113 0 0 0 1 31 42 24 15 81 71.68 
ว30222 113 0 0 6 15 30 27 17 18 62 54.87 
ว30242 113 0 0 0 1 7 31 25 49 105 92.92 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

  

ว30261 113 0 0 0 0 8 13 16 76 105 92.92 
ส30203 165 0 12 8 12 16 55 44 18 117 70.91 
ส30233 279 0 0 0 0 0 0 0 279 279 100.00 
อ30203 33 0 0 0 0 0 4 7 22 33 100.00 
อ30209 165 0 0 0 30 47 50 26 12 88 53.33 
อ32201 245 0 0 0 3 13 18 31 180 229 93.47 
ฝ30203 60 0 0 0 3 2 3 9 43 55 91.67 
ฝ32201 45 0 1 1 3 4 6 4 26 36 80.00 
ย32201 43 0 3 1 4 6 9 6 14 29 67.44 
จ30203 129 0 1 2 4 3 14 17 88 119 92.25 
จ32201 44 0 0 0 0 0 0 0 44 44 100.00 

รวมเฉลี่ย 80.75 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 5 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 322 0 3 3 8 14 25 45 224 294 91.30 
คณิตศำสตร ์ 322 7 27 35 53 42 38 39 81 158 49.07 
วิทยำศำสตร์ 207 0 0 0 0 7 70 99 31 200 96.62 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

644 
2 13 12 18 37 112 162 288 562 87.27 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

322 
0 0 0 0 0 0 7 315 322 100.00 

ศิลปะ 322 0 3 5 6 7 10 22 269 301 93.48 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

322 
3 7 11 23 26 45 46 161 252 78.26 

ภำษำต่ำงประเทศ 322 1 6 15 47 56 67 65 65 197 61.18 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ท30202 208 0 4 10 35 64 50 26 19 95 45.67 
ค32202 155 1 6 3 38 39 26 15 27 68 43.87 
ค32204 33 0 1 1 7 9 11 2 2 15 45.45 
ว30287 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 100.00 
ว30281 208 0 1 2 2 11 18 40 134 192 92.31 
ว30203 112 0 0 0 14 23 30 18 27 75 66.96 
ว30223 112 0 0 5 9 14 18 19 47 84 75.00 
ว30243 112 0 0 0 1 4 10 39 58 107 95.54 
ว30262 112 0 0 0 0 0 0 6 106 112 100.00 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

 
  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 5 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ส30204 208 6 42 18 40 17 45 20 20 85 40.87 
ส30234 322 0 0 0 0 0 0 0 322 322 100.00 
อ30204 33 0 0 0 0 0 4 9 20 33 100.00 
อ30210 208 0 3 6 21 24 35 56 63 154 74.04 
อ32202 287 0 0 0 2 9 21 35 220 276 96.17 
ฝ30204 59 0 2 0 1 5 2 10 39 51 86.44 
ฝ32202 45 0 0 1 2 5 7 5 25 37 82.22 
ย32202 43 1 1 0 1 1 7 6 26 39 90.70 
จ30204 129 0 0 1 1 8 14 15 90 119 92.25 
จ32202 44 0 0 0 1 2 12 4 25 41 93.18 
ง30202 322 0 8 12 26 70 53 58 95 206 63.98 

รวมเฉลี่ย 80.07 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 6 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 323 0 4 4 4 11 83 94 123 300 92.88 
คณิตศำสตร ์ 323 1 0 1 5 10 40 60 206 306 94.74 
วิทยำศำสตร์ 213 0 4 3 34 57 56 41 18 115 53.99 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

323 
0 6 9 36 75 73 56 67 196 60.68 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

323 
0 0 0 0 0 0 1 322 323 100.00 

ศิลปะ 323 0 0 0 0 0 0 128 195 323 100.00 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

323 
0 0 0 5 3 14 61 240 315 97.52 

ภำษำต่ำงประเทศ 323 0 0 0 0 1 92 48 182 322 99.69 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ท30205 213 0 1 1 1 0 36 95 79 210 98.59 
ค33201 161 0 143 4 7 2 0 3 2 5 3.11 
ค33203 32 0 15 2 3 3 3 2 4 9 28.13 
ว30283 213 0 0 0 0 0 7 22 184 213 100.00 
ว30293 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32 100.00 
ว30204 107 0 0 1 0 0 5 40 61 106 99.07 
ว30224 107 0 1 1 12 28 39 9 17 65 60.75 
ว30244 107 0 1 1 14 30 25 19 17 61 57.01 
ว30263 107 0 0 0 0 0 0 2 105 107 100.00 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 6 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ส30205 212 0 0 0 0 4 36 84 88 208 98.11 
อ30211 213 0 1 9 23 43 54 39 44 137 64.32 
อ30213 323 0 87 35 50 62 40 24 25 89 27.55 
อ30205 32 0 0 0 0 0 1 0 31 32 100.00 
อ33201 287 0 0 0 0 2 13 36 236 285 99.30 
ฝ33201 40 0 1 1 1 3 12 12 10 34 85.00 
ฝ33203 40 0 0 0 0 2 3 12 23 38 95.00 
ฝ30205 41 0 0 0 0 0 0 4 37 41 100.00 
จ33201 43 0 0 0 2 0 9 7 25 41 95.35 
จ33203 43 0 4 4 3 8 4 4 16 24 55.81 
จ30205 152 0 0 0 1 2 9 17 123 149 98.03 
ย33201 44 0 3 1 5 5 6 5 19 30 68.18 
ย33203 44 0 3 4 2 2 7 11 15 33 75.00 
ง30204 323 0 6 4 12 20 51 72 158 281 87.00 

รวมเฉลี่ย 80.48 
ระดับคุณภำพ 5 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

            

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 6 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ภำษำไทย 323 0 3 0 4 9 30 29 248 307 95.05 
คณิตศำสตร ์ 323 0 1 1 16 45 60 54 146 260 80.50 
วิทยำศำสตร์ 213 1 0 0 33 50 52 53 24 129 60.56 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

323 
1 1 3 7 15 32 92 172 296 91.64 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

323 
0 0 0 0 0 2 0 321 323 100.00 

ศิลปะ 323 0 0 0 0 0 0 1 322 323 100.00 
กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

323 
0 46 22 50 54 30 53 68 151 46.75 

ภำษำต่ำงประเทศ 323 0 1 0 0 1 10 60 251 321 99.38 
รำยวิชำเพิ่มเติม                       
ว30282 213 0 2 2 2 1 3 18 185 206 96.71 
ส30234 213 0 0 0 0 2 14 21 176 211 99.06 
ท30206 213 0 1 5 1 14 68 80 44 192 90.14 
ค33202 161 0 100 10 18 14 11 4 4 19 11.80 
ค33204 32 0 4 2 2 3 6 5 10 21 65.63 
ว30289 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32 100.00 
ว30205 107 0 0 1 1 9 23 44 29 96 89.72 
ว30225 107 0 6 14 21 15 18 19 14 51 47.66 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที 6 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 
ที่เข้ำ
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
                      

ว30245 107 0 0 1 9 26 30 21 20 71 66.36 
อ30206 32 0 0 0 0 1 4 6 21 31 96.88 
อ30212 213 0 3 11 60 62 32 17 28 77 36.15 
อ30214 323 0 123 48 45 31 29 15 32 76 23.53 
อ33202 287 0 0 0 11 8 19 21 228 268 93.38 
ฝ30206 41 0 0 0 0 1 3 1 36 40 97.56 
ฝ33202 40 0 2 1 2 4 10 16 5 31 77.50 
ฝ33204 40 0 1 0 2 7 6 13 11 30 75.00 
ย33202 44 0 0 0 1 3 6 4 30 40 90.91 
ย33204 44 0 5 4 10 7 7 3 8 18 40.91 
จ30206 152 0 0 0 11 18 36 25 62 123 80.92 
จ33202 43 0 1 2 2 1 6 5 26 37 86.05 
จ33204 43 0 5 1 0 3 9 6 19 34 79.07 

รวมเฉลี่ย 76.51 
ระดับคุณภำพ 4 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
แหล่งวิทยำกำรภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 

1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก                               ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด 
                ครบวงจร 
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู  นักเรียน  ด้านภาษาต่างประเทศ  

วิทยาศาสตร์   ดนตรี  สวนสมุนไพรไทยสิริรุขชาติ   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)    สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์    เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม 
10)   วิทยาลัยนาฎศิลป์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
11)   ศูนย์ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ  ช่างสิบหมู่  หอภาพยนต์   
                 ช่างปั้น 
12)    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู่ 
13)    พุทธมณฑล    เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา   สวนสมุนไพร 
14)    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
      เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย   
        ศาลาเรือนไทย 
15)    ตลาดน้ าล าพญา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น  มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นมากมาย 
16)  สถาบันฝึกอบรมต ารวจกลาง   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
17)   สวนกล้วยไม้ออคิด   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม้ดอก 
18)  กลุ่มสหกรณ์อ าเภอพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าขนมไทย 
19)  ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์  เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการท าขนมไทย 
20)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ศิลปะ 
21)    วัดไร่ขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
22)    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
23)    วัดพระปฐมเจดีย์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
24)    พระราชวังสนามจันทร์   เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
25)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
26)    สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์   เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกีฬากอล์ฟ 
27)   ศูนย์สารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ  เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปการมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  

วันศุกร์ที่   11  สิงหาคม  ๒๕60   
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
********************************************************************* 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มอบทุนการศึกษา                 
ให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี 
ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และมีจิตอาสา 
 ในการด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยโรงเรียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา   โดยได้รับเงินปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจ านวนเงิน  107,775 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)     
เงนิบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จากคณะครูอาจารย์  องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
นั ก เ รี ย น เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  1 5 9 ,00 0   บ า ท  ( ห นึ่ ง แ ส น ห้ า ห มื่ น เ ก้ า พั น บ า ท ถ้ ว น )                                             
 ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ านวน  70 ทุน ทุนละ  ๓,๐๐๐  บาท รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 210,000  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้งบจากเงินอุดหนุนปัจจัย พ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                          
จ านวน 31 ทุนทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน  93,000 บาท ( เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

๒. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                        
จ านวน 24  ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน  72,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)     

3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 
15 ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน  45,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ผู้บริจาคมีดังนี้   

              3.1 ทุนพระครูปลัดพงศ์ พันธ์  ขันติ โสภโณ  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จ านวน 4 ทุน                                  
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน 12,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

   3 .2    ทุ นนั ก เ รี ยนหอ พัก    เ พ่ื อมอบทุ นการศึ กษา ให้ นั ก เ รี ยนหอ พัก  จ านวน   6  ทุน                               
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน 18,๐๐๐ บาท  ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )   บริจาคโดย  

  1.  นายคมสันต์   เจริญจิตต์ บริจาคเงินจ านวน  1,000   บาท  
  2.  นายอารีย์     หรั่งบุญลือ   บริจาคเงินจ านวน  5,000   บาท 

            3.  หจก.เอส.เอ็น.แฟมิลี่    บริจาคเงินจ านวน  6,000   บาท 
            4.  นายบดินทร์    ตันสงวน บริจาคเงินจ านวน  6,000   บาท 
 
 

               3.3  ทุนคุณครูสมพิศ   บัวงาม  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 1 ทุน                   
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน   3,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน ) 
              3.4  ทุนคุณครูบุญนาค   พ่ึงค า มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ทุน  
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน  3,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน ) 

    3.5   ทุนคุณครูดวงรัตน์   ประศาสนวิทย์   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                    
และตอนปลาย จ านวน 2 ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท   เป็นจ านวนเงิน  6,๐๐๐  บาท   (หกพันบาทถ้วน ) 
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     3.6 กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน”เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3   
จ านวน   1  ทุน ทุนละ   3,000   บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
 

ตารางที่  ๑   สรุปจ านวนทุนการศึกษา นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
   โดยใช้เงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น   จ านวน 31 ทุน     
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน  93,000 บาท ( เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
    

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.๑ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 11 ๓,๐๐๐ 33,000 

ม.๒ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 10 ๓,๐๐๐ 30,000 

ม.๓ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 10 ๓,๐๐๐ 30,000 

รวม 31 3,000 93,000 

 

ตารางที่ ๒  สรุปเงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา  
               ตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  จ านวน  24  ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท 
                  เป็นจ านวนเงิน  72,๐๐๐ บาท  (เจ็ดหมืน่สองพันบาทถ้วน)     

 

ระดับชั้น ประเภทของทุนการศึกษา จ านวนทุน ทุนละ/บาท รวม/บาท 

ม.๔  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 ๓,๐๐๐ 24,๐๐๐ 

ม.๕ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 ๓,๐๐๐ 24,๐๐๐ 

ม.๖ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8 ๓,๐๐๐ 24,๐๐๐ 

รวม 24 3,000 72,๐๐๐ 
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ตารางที่ ๓ สรุปทุนเงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค์  เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาระบุนักเรียน  

จ านวน โดยระบุนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕60   

 

ที ่ ประเภทของทุนการศึกษา จ านวน

ทุน 

ทุนละ/

บาท 

รวม/บาท 

1 เงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    31 ๓,๐๐๐   93,000 

2 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 24 3,000 72,๐๐๐ 

3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ระบุนักเรียน   15 3,000 4,5000 

รวม 70 ---- 210,000 

 
ตารางที่  ๔ สรุป รายนามผู้มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60                                       
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ที ่ ชื่อทุน / รายชื่อผู้บริจาคทุน จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 พระครูปลัดพงศ์พันธ์      ขันติโสภโณ    3 9000 

ที ่ ชื่อทุน / รายชื่อผู้บริจาคทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑. พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขันติโสภโณ   9,000 

2. บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  10,000 

3. นายพงศ์พรรณ์        พลเยี่ยม 10,000 

4. นายต่อศักดิ์            เศรษฐ์พรรค์ 10,000 

5. นายสิรินทร์            สุภัทรเกียรติ 3,000 

6. นางจุไรวรรณ          มาเบ้า 3,000 

7. นางสาวสมพิศ         บัวงาม 3,000 

รวม  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 48,000 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                                   
เป็นทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  จ านวน 11 ทุน                                        
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นจ านวนเงิน 33,000บาท  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

๑. เด็กหญิงปราณปริยา                 สนิทชน ม.1/1 

๒. เด็กหญิงรมย์ธีรา                     อุตรา ม.1/๒ 

๓. เด็กชายอารินทร์                     ฟังค าด ี ม.1/๓ 

๔. เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์                  ดอกกระโทก ม.1/๔ 

๕. เด็กชายกฤษณ                      เอ้ือถนอม ม.1/๔ 

๖. เด็กหญิงลัทธพรรณ                ประโยชนานนท์ ม.1/๕ 

๗. เด็กชายเมธัส                        ขาวทอง ม.1/๖ 

๘. เด็กชายณัฐพล                       รักหุ่น ม.1/๗ 

9. เด็กหญิงจิระภัทร                    นว่มอยู่ ม.1/๘ 

10. เด็กหญิงธิญาดา                     กานต์พินิจพงศ์ ม.1/10 

11. เด็กหญิงจอมนาง                    ล่ามกิจจา ม.1/11 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
      เป็นทุนการศกึษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 

จ านวน  10 ทุนทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
      เป็นทุนการศกึษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 

จ านวน 10 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นจ านวนเงิน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

๑. เด็กหญิงสรัลรัตน์   อ้ึงวัฒนานนท์ ๓/๑ 

๒. เด็กหญิงศศิธร   ปิ่นเกล้า ๓/๒ 

๓. เด็กหญิงภูริดา   ธโนดมเดช ๓/๓ 

๔. เด็กชายปิยะวัฒน์   พุ่มห่อ ๓/๔ 

๕. เด็กหญิงปิยะมาศ   ดิถีเพ็ง ๓/๕ 

๖. เด็กหญิงอินทิรา   วงษ์ชาลี ๓/๖ 

๗. เด็กหญิงหวันยิหวา   เป็งเมืองลอง ๓/๗ 

๘. เด็กหญิงณฐเรข์    สุขสวัสดิ์ ๓/๘ 

๙. เด็กชายศุภฤกษ์   อุเทศ ๓/๙ 

10. เด็กชายชัยพัชร์   จันทร์ผ่องศรี ๓/๑0 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  ชั้น 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 สันติรัตนพงษ์ ม.2/6 
.7. เด็กหญิงกัญญพัชร เลิศประเสริฐภากร ม.2/7 
8. เด็กหญิงศศิธร ฟังสมบูรณ์ ม.2/8 
9. เด็กหญิงภัณฑิรา ศักดิ์สงค์ ม.2/9 

10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์ เกิดเฉ็งเม็ง ม.2/10 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 

จ านวน 8 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถว้น) 
โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  
จ านวน 8 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  24,000 บาท  

(สองหมืน่สี่พันบาทถ้วน)โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที ่ ชื่อ – สกุล ช้ัน 

1. นางสาวขวัญจริา       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. นางสาวพิมพ์วรยี์        ศรีจ ารัส ม.5/6 

7. นางสาวรติภัทร          เกียรติพงสา ม.5/7 

8. นางสาวปัญญาภรณ์    พระนิมิตร ม.5/8 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

๑. นางสาวรรนรี              สิริฤกษ์วิภาส   ม.4/1 

๒. นางสาวปัญญวีร์           ยะร ี   ม.4/2 

๓. นางสาวจันทรัตน์          แสงเนตร   ม.4/3 

๔. นางสาวอภิสรา              สขุแต้ม ม.4/4 

๕. นายพูลเกียรติ              กุลธีระ   ม.4/5 

๖. นางสาวพลอยสวย         โคกหอม   ม.4/6 

๗. นายณัฏฐพีร์                สิทธิวุฒ ิ   ม.4/7 

8. นางสาวชลิดา               ศักดาสุคนธ์   ม.4/8 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
จ านวน 3 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

โดยได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

๑. นางสาววรนิษฐ์                เตชะระพีพัฒน์ ม.6/1 

๒. นางสาวณัฏฐนันท์             ค ามี ม.6/3 

๓. นางสาวปัญญาภรณ์          พระนิมิตร ม.6/8 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนบริจาคโดยมีวัตถปุระสงค ์                                                             

เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา                                                                     
จ านวน 15  ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นจ านวนเงิน  45,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

********************* 
 
1.  ทุนพระอ๋อ(ครูบุ๋ม) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 3 ทุน  
     ทุนละ 3,๐๐๐ บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน   9,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน ) 
          โดยมีรายชื่อดังนี ้

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นายธีรพงศ์                     จ่างขัน ม.6/7 

2. นางสาวอนันตพร              แจ้งเสม ม.6/7 

3. นางสาวรติภัทร                เกียรติพงสา ม.6/7 

 

2. ทุนคุณครูสิรินทร ์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 1 ทุน                       
        ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน   3,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นายมาย                        แซ่อ้ึง ม.6/7 
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4. ทุนจากคณะครูม.6 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ทุน       
    ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน  3,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 
   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวบุษกรณ์               บุษกรานุโต ม.6/5 

 

5.  ทุนคุณครูดวงรัตน์    ประศาสนวิทย์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    
      และมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน 2 ทุน   ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท   
       เป็นจ านวนเงิน 6,๐๐๐ บาท  (หกพันบาทถ้วน )  ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวชญากาญ      เจิมศิริ         6/2 

2 2. นางสาวเจนนิสา            อินทร์บ ารุง    3/3 

 
6.  ทุนกิจกรรม(ธนาคาร) เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3           
       จ านวน 1  ทุน ทุนละ  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)  ได้แก่ 
        

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1. นางสาวรัติยาพร        ซื่อดี    6/3 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
สถิติกำรยืม – คืน ทรัพยำกรสำรนิเทศ ของอำจำรย์, เจ้ำหน้ำที่, และนักเรียน  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ระหว่ำงเดือน เมษำยน 2560 – กันยำยน 2560 

 
ระดับชั้น จ ำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 766 
ม.2 1,018 
ม.3 793 
ม.4 309 
ม.5 359 
ม.6 460 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 129 
รวมทั้งสิ้น 3,834 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

766, 20%

1,018, 27%

793, 21%

309, 8%

359, 9%

460, 12% 129, 3%

สถิติการยืม–คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที,่ และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

สถิติกำรยืม – คืน ทรัพยำกรสำรนิเทศ ของอำจำรย์, เจ้ำหน้ำที่, และนักเรียน  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561 
 

ระดับชั้น จ ำนวนผู้ใช้ / คน 
ม.1 581 
ม.2 464 
ม.3 869 
ม.4 284 
ม.5 266 
ม.6 1,015 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 272 
รวมทั้งสิ้น 3,751 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

581, 16%

464, 12%

869, 23%

284, 8%

266, 7%

1,015, 27%

272, 7%

สถิติการยืม–คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ของอำจำรย์, เจ้ำหน้ำที่, และนักเรียน  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

ระหว่ำงเดือน เมษำยน 2560 – กันยำยน 2560 
 

ระดับชั้น จ ำนวนผู้ใช้ / คน 
ม.1 4,029 
ม.2 6,259 
ม.3 2,975 
ม.4 1,515 
ม.5 1,658 
ม.6 2,038 

รวมทั้งสิ้น 18,474 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4,029

6,259

2,975

1,515 1,658
2,038

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6



  69 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ของอำจำรย์, เจ้ำหน้ำที่, และนักเรียน  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561 
 

ระดับชั้น จ ำนวนผู้ใช้ / คน 
ม.1 3,078 
ม.2 2,615 
ม.3 1,719 
ม.4 1,527 
ม.5 958 
ม.6 1,761 

รวมทั้งสิ้น 11,058 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

3,078

2,615

1,719
1,527

958

1,761

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ข้อมูลเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2560 

 
1. เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network   ..160…  เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone     …-.… เครื่อง 
จ านวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     …4…. ชั้น 
จ านวน computer  ทั้งหมด     ..175.. เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้       …-…. เครื่อง 

2. เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
 เครื่อง computer  server     …5…. เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network   …88... เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone     …6…. เครื่อง 
จ านวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     …-…. ชั้น 
จ านวน computer  ทั้งหมด     …94... เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้       …-…. เครื่อง 

3. รูปแบบกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ท 
  

     ใช้เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
            รูปแบบกำรเชื่อต่อ :   O Dial  Up       Oดำวเทียม            

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

CAT                Triple B   
                                           O  True              O  อ่ืน ๆ ....UniNet...... 
          ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

            รูปแบบกำรเชื่อต่อ    O Dial  Up      O ดำวเทียม        
 Leased  Line     O ADSL 

                      ผู้ให้บรกำร (ISP) :    O MOENET          O A – Net          
CAT               O  CS Loxinfo      
OTrue                    อ่ืน ๆ   .....UniNet …. 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดัการ 

กลุ่มงบประมาณ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนรายบุคคล 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

รวมทั้งสิ้น 
ค านวณ 100 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % จัดสรรแล้ว 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1,383 997 2,380 70% 1/2560 เป็นเงิน 6,511,457 

30% 1/2560 เป็นเงิน 2,896,914 

70% 2/2560 เป็นเงิน 4,143,890 

30% 2/2560 เป็นเงิน 1,760,290 
 

จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1  / 2560 (.......%) 
ค่าจัดการเรียน

การสอน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 
ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

4,097,265 1,637,942 776,250 - - 6,511,457 
217,285 733,199 344,600 519,740 1,082,095 2,896,919 

3,021,950 - - 364,030 757,910 4,143,890 
1,760,290     1,760,290 

 

 
 
 

ค่าจดัการเรียนการสอน

ค่าหนงัสือเรียน

ค่าเคร่ืองแบบ

ค่าอปุกรณ์การเรียน

ค่ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดัการ 
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

ตารางจัดสรรงบประมาณตามโครงการ /  กิจกรรมของโรงเรียน    
ประจ าปีงบประมาณ  2560  จ าแนกตามโครงการ 

สรุปเงินที่น 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 เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างชั่วคราว 

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

เงินรายได้ของสถานศึกษา 
(พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 753,200 

ส าหรับสมทบกลุ่มกาญจนาคนละ 
20 บาทและกิจกรรมนักเรียนอื่น ๆ 

เงินค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,684,800   

รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา 24,653,600   

เงินอ่ืนๆ (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   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ปฏิทินการวางแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

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

รวบรวมข้อมลูและสรุปยอดเงินท่ีเสนอจัดสรร
งบประมาณของกิจกรรมของงาน/โครงการ 

ก.ย. 59 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร.ร. 

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

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

นอกสถานท่ี 
(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 าปงีบประมาณ 
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. 

 
 
 

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 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าสอนคอมพิวเตอร์,   ค่าจ้างครู
ต่างชาติ , ค่าจ้างครูเฉพาะสาขา , ค่าห้องปรับอากาศ , ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่, ค่าบ ารุงสถานที่)  

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   

 
ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน 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 
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Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ประมาณการรายจ่าย  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560 

ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา 

รายการรายจ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+น้ 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) เจ้าหน้าที่ส 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 าเนินการด้าน 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 
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Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 

 

 
 
 

สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดัการ 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

 
 

• จ านวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 2560 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร /ข้าราชการครู 104 112 32  77 109 
พนักงานราชการ 3 3 1 2 3 

ครูอัตราจ้าง 11 14 3 10 13 
ลูกจ้างประจ า  2 2 1 1 2 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 16 13 2 13 15 
พนักงานขับรถ 4 2 2 - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 23 27 11 16 27 

ครูต่างชาติ 4 5 5 2 7 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 2 1 1 2 

รวม 170 180 58 122 180 
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กราฟแสดงจ านวนบคุลากร
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ข้อมูลบุคลำกร  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 
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Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
บัญชีรายช่ือบุคลากร  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
     

กลุ่มบริหาร ( 4 คน)  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายนพดล เด่นดวง ผู้อ านวยการสถานศึกษา/เชี่ยวชาญ คศ. 4 

2.  นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายธนกฤต ธรรมวณิชย ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายชาญชัย ชาญฤทธ์ิ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ช านาญการพิเศษ คศ. 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(16 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวสาวิตร ี น้อยพิทักษ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2.  นางสาวดวงรัตน ์ ประศาสน์วิทย ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

3.  นางกมลชนก ภาคภูม ิ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

5.  นายศักดา ปานรักษา ครูช านาญการ  คศ. 2 

6.  นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล ครูช านาญการ  คศ. 2 

7.  นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูช านาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวนงลักษณ ์ เจริญผล ครูช านาญการ  คศ. 2 

9.  นายจิรากร ส าเรจ็ ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นายดนัย สุดจิตรจลู ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ ครูช านาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวชลธิชา บ ารุงกิจ ครูช านาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาววิรากร บุญชวลิต ครูช านาญการ  คศ. 2 

14.  นางสาวสิตา ดารา คร ู คศ. 1 

15.  นางสาวพรวิมล ศรีสังข ์ คร ู คศ. 1 

16.  นายเจตพล ยอดทองดี คร ู คศ. 1 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 2 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1 นางอิ่มใจ ดีไสว ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ คร ู คศ.1 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (18 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาววิไล จิรมงคลการ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2.  นายสมเดช พฤฒิภากร ครูช านาญการพเิศษ ศศ.4 (3) 

3.  นายธน ู อยู่ส าราญ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

5.  นางสาววัชรินทร ์ ศรีพุ่มไข ่ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

6.  นายเอกอุดม ทองเกษม ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

7.  นายสมศักดิ ์ จันทร์หงษ ์ ครูช านาญการ  คศ.3(2) 

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

9.  นายศรณัย ์ จันทร์แดง คร ู คศ. 1 

10.  นางสาวกัญภร แสงมณ ี ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นายศุภกิตติ ์ ดนุดิษฐ์ ครูช านาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวอุมาวด ี วุฒินาม ครูช านาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูช านาญการ  คศ. 2 

14.  นางสาวกรรณธิมา หวานช่ืน คร ู คศ.1 

15.  นางสาวปรีดาภรณ ์ ไชยยแสง คร ู ค.ศ.1 

16.  นางสาวสุปรยีา เอี่ยมศรีทอง คร ู  คศ.1 

17.  นายยุทธนา จันนา คร ู คศ.1 

18.  นายขจรศักดิ ์ โท้รู้ด ี คร ู คศ.1 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (4 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายธนวรรธน ์ สว่างด ี ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2.  นายชัชวัสส ์ วกสุดจิต ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

3.  นายวิม คงภาคเพียร ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอนงค์รัตน ์ ร่มโพธิ์ชี ครูผู้ช่วย  
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ปีการศึกษา 2560 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ( 6 คน) 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นายบุญช่วย ทองคุ้ม ครูช านาญการ  คศ. 2 

2.  นางประไพพิศ สื่อพุทธมนตร ี ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

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

4.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจรญิ ครูช านาญการ  คศ. 2 

5.  นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง ครูผู้ช่วย  

6.  นางสาววีนัสญา สามสังข ์ ครูผู้ช่วย  

          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (11 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางศุภลักษณ ์ รัศมีแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2.  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

3.  นางกมลรัตน ์ เซ่งลอยเลื่อน ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

5.  นางรัตติยา บุญศิร ิ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

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

7.  นางสาวศิริพร เอกอุ ครูช านาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวณหทัย เครือค า คร ู คศ. 1 

9.  นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ คร ู คศ. 1 

10.  นางสาวเสาวนยี ์ เลิศกมลวรรธน ์ คร ู คศ.1 

11.  นางสาวประกายกาญจน ์ แดงมาด ี คร ู คศ.1 
     

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (16 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางรัชน ี รัตนะ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

2.  นางวรรณวภิา พฤฒิภากร ครูช านาญการพเิศษ คศ. 4(3) 

3.  นางลูกจันทร ์ ภูวัฒนานนท์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางมุกดา พูลศร ี ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

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

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

7.  นางปริศนา เสลาคุณ ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

8.  นายถิราย ุ ใหญ่เจรญิยิ่ง ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

9.  นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นางสาวสิรินทร ์ ปานแม้น ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูช านาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาววันด ี เมืองแก้วฟ้า ครูช านาญการ คศ. 2 

13.  นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูช านาญการ คศ. 2 

14.  นางสาวณัชชารีย ์ ร่มโพธิ์ธารทอง คร ู คศ. 1 

15.  นางสาวสุภารัตน ์ คงวัง คร ู ค.ศ. 1 

16.  นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร คร ู ค.ศ. 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(19 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

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

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

3.  นายวินัย บุญชูส่ง ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางสาวอริสา ถุงทรัพย ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

5.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

6.  นายสุทธิศักดิ ์ จันทร์ห้างหว้า ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

7.  นางสุธาทิพย ์ ผลไสว ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

8.  นายจินตพงศ ์ จรดล ครูช านาญการ  คศ. 3(2) 

9.  นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชต ิ ครูช านาญการ  คศ. 2 

10.  นางอรวรรณ สระทองอยู ่ ครูช านาญการ  คศ. 2 

11.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย ์ ครูช านาญการ คศ. 2 

12.  นายนวัช ปานสุวรรณ ครูช านาญการ คศ. 2 

13.  นางสาวปิยาภรณ ์ ศิริยุวสมัย ครูช านาญการ  คศ. 2 

14.  นางจิรัสยา นาคราช ครูช านาญการ  คศ. 2 

15.  นางสาวถิราพรรณ ข าดวง ครูช านาญการ  คศ. 2 

16.  นางสาวภรภัทร วงศ์สาม ี คร ู คศ. 1  

17.  นายปิติภัทร แก้วอินัง ครูผู้ช่วย  

18.  นางสาวกุลญา   แสงทอง ครูผู้ช่วย  

19.  
นางสาวเบญจรัตน์    
 

ปฐมสุรยิะพร ครูผู้ช่วย  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 13 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว ์ คร ู คศ. 1 

2.  นางสาวพิทยา อึ้งบุญช ู ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

3.  นางสาวละเวง ปราบราย ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

4.  นางจันทิรา ผลวัฒนะ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 

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

6.  นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท ครูช านาญการ  คศ. 2 

7.  นางสาวภูษณศิา รุ่งปลาทอง คร ู คศ. 1 

8.  นายหรณิวิทย ์ กนกศิลปธรรม คร ู คศ. 1 

9.  นางญาติกร มณีวงษ ์ คร ู คศ. 1 

10.  นายศุภรตัน ์ แดนโคกสูง คร ู คศ. 1 

11.  นายพัชรพฤกษ ์ สุ่มจันรตัน ์ คร ู คศ.1 

12.  นางสาววิมลรัตน ์ ภูฆัง คร ู คศ.1 

13.  นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง ครูผู้ช่วย  

 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ ครูพิเศษ  ภาษาเยอรมัน   

2.  นางสุภา มิ่งเมือง ครูพิเศษ  ภาษาอังกฤษ   
     

พนักงานราชการ  (3 คน) 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี ครูนาฏศิลป์   

2 นายกมล การกิจเจริญ ครูสังคมศึกษา   

3 นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์ ครูคอมพิวเตอร์   
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ครูอัตราจ้าง (13 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวปุญญพัฒณ์ เลิศวิรัตน์ ครูสังคมศึกษา   

2.  นางสาวอรรวี จันทร์เจริญ ครูสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   
3.  นางสาวณัฐธิยา              ต่ายแพร ครูคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่งานวัดผล  

4.  นางสาวเจริญ ถิ่นปุก ครู/เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมดุ  

5.  นายธัชณัฐ เสือค า ครูพลศึกษา  

6.  นางสาวศุภดา สุทธิผล ครูสังคมศึกษา/จนท.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

7.  นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง ครูบรรณารักษ์  

8.  นางสาวสุภาวด ี ศรีมูลผา ครูสังคม  

9.  นางสาวกันยวรรณ กิ่งวาที ครูการงาน  

10.  Miss.Lu   Caihong ครูภาษาจีน  

11.  Miss.Aimeelyn Prado ครูภาษาอังกฤษ  
 

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

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน (15 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ 

1.  นางสาวจันทรา น้อยทิม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   
2.  นางสาวชลลัดดา สังข์เรือนงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ   
3.  นางสาววราพร พุทธา เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   
4.  นางสาวรุ่งนภา เขียวปั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
5.  นายจักรพรรณ์ ทองขันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป    
6.  นางสาวอิศรี ชาญสุทธิกนก  เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารทั่วไป   
7.  นางอรทัย อยู่บัว เจ้าหน้าที่การเงิน   
8.  นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน   
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ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ 

9.  นางสาวกิจวรรณ หนูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ   
10.  นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   
11.  นางสาวนิศารัตน์ อ่วมสืบเชื้อ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   
12.  นางสาววีร์รฎา การทวี เจ้าหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  
13.  นางอัจฉรา ชาญทวีคุณ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
14.  ว่าที่ร้อยตรีสรวิศิษฏ์ ลิ้มศิริ เจ้าหน้าที ่IT SUPPORT  
15.  นางสาวจุฑาทิพย์ คล้ายเปรม เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล  

 
ลูกจ้างชั่วคราว   (29 คน) 

ที ่ 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.  นายสมปอง ม่วงเกลี้ยง นักการ   
8.  นางสาวเพียรทอง ทุยเวียง นักการ(ล้างห้องน้ า)   
9.  นางทองพูล สุขธูป แม่ครัวหอพัก   
10.  นางสาวประไพ นามเสนาะ แม่ครัวหอพัก   
11.  นางวรรณา ทองอินทร์ นักการ   

12.  นายส ารวย สังขาว นักการ   

13.  นายลั่นทม                     ล้ านาค นักการ(ท าสวน)   

14.  นางนฤมล สระศรีสม นักการ   

15.  นางสาวสายรุ่ง บัวงาม พนักงานล้างห้องน้ า   

16.  นางมาลัย น้อยวัด พนักงานล้างห้องน้ า   

17.  นายวรรณทัศ แมงทับทอง นักการ   
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ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

18.  นายเด๊ฟ                         ทองอินทร์ พนักงานโรเนียว   

19.  นายชาตรี                      เหมทอง พนักงานซ่อมบ ารุง   
20.  นายสมเกียรติ พันธุ์ศิริ พนักงานขับรถ  
21.  นายอ านาจ แมงทับทอง พนักงานขับรถ   
22.  นายพนา สุดจิตร์ พนักงานโรเนียว  
23.  นายวรัท อ่วมสืบเชื้อ นักการ   
24.  นางสาวสโรชา ชูดวง นักการ  
25.  นายนิคสัน สระศรีสม นักการ  
26.  นางสาวกัลยา หรั่งนิ่ม นักการ  
27.  นางสาวสมรส พุทธรรม นักการ  
28.  นางสาววรัญญ์ณัช จิรานนท์เอกสิริ พนักงาน  
29.  นายเพชร์ นามเสนาะ นักการ  
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จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต าแหน่ง  วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา   และเพศ   
ปีการศึกษา  2560 

 

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 2 1 1 - 2 - - - 2 - 

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ 1 1 - - 1 -  - 1 - 
รวม 4 3 1 - 3 1 - - 3 1 

ครูปฏิบัติการสอน รวม ช ญ 
ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ครู
ช านาญ

การ 

ครู
ช านาญ

การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

< 
ตรี 

ตรี โท เอก 

ภาษาไทย 11 - 11 4 2 5 - - 7 4 - 
สังคมศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
13 3 10 8 2 3 - - 7 6 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 4 2 3 1 - - 5 1 - 
วิทยาศาสตร์ 19 7 12 4 9 6 - - 9 10 - 
คณิตศาสตร์ 16 5 11 3 9 4 - - 5 10 1 

ภาษาต่างประเทศ 16 1 15 3 3 10 - - 7 9 - 
การงาน อาชีพและ

เทคโนโลยี 
18 8 10 6 6 6 - 1 9 8 - 

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

รวม 105 29 76 32 34 39 - 1 52 51 1 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระ/ 
กลุ่มงำน 

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 
ข้ำรำช
กำรคร ู

พนักงำน
รำชกำร 

ครู
อัตรำ
จ้ำง 

ข้ำรำช
กำรคร ู

พนักงำ
น

รำชกำร 

ครู
อัตรำ
จ้ำง 

ข้ำรำช 
กำรคร ู

พนักงำ
น

รำชกำร 

ครู
อัตรำ
จ้ำง 

ผู้บริหำร       4 - - 
ภาษาไทย       11 - - 

สังคมศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

      13 1 4 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

      6 - 1 

วิทยาศาสตร์       19 - - 
คณิตศาสตร์       16 - - 

ภาษาต่างประเทศ       16 - 2 
การงาน อาชีพ
และเทคโนโลยี 

      18 1 2 

ศิลปศึกษา       4 1 - 
แนะแนว/

บรรณารักษ์ 
      2 - 2 

รวม       109 3 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 
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Admin 

ปีการศึกษา 2560 

บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกต าแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลข
ต าแหน่ง 

1 นายนพดล    เด่นดวง ผอ. ผอ/เช่ียวชาญ กศ.ม. บริหารการศึกษา 18/11/2500 21/05/2522 134565 
2 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รอง 

ผอ. 
ช านาญการพิเศษ ศษม. จิตวิทยาและการแนะ

แนว 
11/03/2520 16/05/2545 77234 

3 นายธนกฤต  ธรรมวณิชย ์ รอง 
ผอ. 

ช านาญการพิเศษ ค.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา 

14/04/2523 1/11/2547 3264 

4 นายชาญชยั  ชาญฤทธิ ์ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ วท.บ. 
วท.ม. 

พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

03/10/2507 11/12/2529 15249 

5 นางสาววิไล  จิรมงคลการ คศ.3 ช านาญการพิเศษ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 08/07/2502 13/07/2526 42420 
6 นายสมเดช พฤฒภิากร คศ.3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

เอก-ไฟฟ้า โท-ยนต ์
02/06/2502 13/05/2524 6235 

7 นายธน ู    อยู่ส าราญ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
กศ.ม. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส ์
อุตสาหกรรมศึกษา 

25/08/2504 6/09/2526 99864 

8 นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท ์ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงิน
และการธนาคาร) 

7/12/2504 18/09/2532 396 

    ศษ.บ. บริหารการศึกษา    
9 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ คศ.3 ช านาญการพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 26/03/2506 07/05/2528 134570 

10 นายเอกอุดม  ทองเกษม คศ. 3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
ศษ.ม. 

อุตสาหการ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

15/12/2509 1/07/2536 110616 

11 นายสมศักดิ์   จันทร์หงษ ์ คศ.3 ช านาญการ ป.กศ.
สูง 

ช่างก่อสร้าง 21/02/2501 2/05/2522 9011 

12 นางพัชรินทร์   งามมุข คศ.2 ช านาญการ บธ.บ. บริหารธุรกิจ 19/03/2501 11/11/2536 120332 
13 นางสาวกัญภร   แสงมณี คศ.2 ช านาญการ บธ.บ. 

วท.ม. 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17/12/2516 01/06/2549 2569 

14 นายศุภกิตติ ์   ดนุดิษฐ์ คศ.2 ช านาญการ วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

06/09/2521 14/12/2550 129700 

15 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม คศ.2 ช านาญการ วท.บ. 
คศ.ม. 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารธุรกิจ  
คหกรรมศาสตร์ 

11/8/2525 18/10/2553 4165 

16 นางสาวทวิณา   ไชยยงยศ คศ.2 ช านาญการ บธ.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารการศึกษา 

29/11/2528 12/07/2554 8246 

17 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น คศ.1 - คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 3/09/2522 8/02/2556 106558 
18 นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง คศ.1 - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 04/04/2517 17/08/2552 10275 
19 นางสาวสุปรียา  เอีย่มศรีทอง คศ.1 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17/08/2525 9/03/2558 4945 
20 นายศรัณย์ จันทร์แดง คศ.1 - วท.บ. 

ศษ.บ. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรและการสอน 

16/05/2534 30/08/2558 14081 

21 นายยุทธนา จันนา คศ.1 - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ 07/01/2521 08/12/2558 2900 
22 นายขจรศักดิ ์โท้รู้ด ี คศ.1  ค.บ. คอมพิวเตอร์ 16/11/2535 19/02/2559 14928 
23 นายอุดม เหลอืงศิริธัญญา คศ.

3(2) 
ช านาญการ กศ.บ. 

กศ.ม. 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

01/10/2503 07/10/2526 103(ส) 

24 นายส าเริง    อยู่ประจ า คศ.
4(3) 

ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 14/06/2501 29/06/2522 14061 

25 นายวินยั    บุญชูส่ง คศ.3 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 04/01/2505 29/08/2531 116520 
26 นางสาวอริสา  ถุงทรัพย ์ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 

ค.ม. 
ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

28/05/2502 03/12/2533 5006 
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ปีการศึกษา 2560 

 
ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจ ุ เลข

ต าแหน่ง 
27 นางสาวชญาดา   สมไพบูลย ์ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ศษม. บริหารการศึกษา 23/09/2510 01/04/2536 134569 
28 นายสุทธิศักดิ ์ จันทร์หา้งหวา้ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ 01/04/2520 01/10/2542 7976 
29 นางสุธาทิพย์  ผลไสว คศ.3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. เคมี 06/05/2523 27/06/2546 54489 
30 นายจินตพงศ์    จรดล คศ. 2 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 09/10/2507 27/05/2529 108439 
31 นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชต ิ คศ.2 ช านาญการ วทบ. 

วทม. 
ฟิสิกส์ 
เคมีศึกษา 

08/01/2526 16/05/2550 46759 

32 นางอรวรรณ  สระทองอยู ่ คศ.2 - วทบ. 
ศศม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

27/02/2526 23/05/2550 99852 
234(ส) 

33 นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์  คศ2. - วท.บ. 
คม. 

เคมี 
หลักสูตรและการสอน 

08/04/2525 11/02/2553 4353 

34 นายนวัช ปานสวุรรณ คศ.2 ช านาญการ กศ.ม. 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและการสอน 
เทคโนโลยีการศึกษา 

3/01/2519 1/10/2542 12085 

35 นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมยั คศ.2 ช านาญการ วท.บ. ฟิสิกส์ 
(ศึกษาศาสตร์) 

05/09/2521 14/09/2552 4066 

36 นางจิรัสยา  นาคราช คศ.2 ช านาญการ วท.บ. 
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
ชีววิทยาศึกษา 

24/12/2527 24/5/2554 220 

37 นางสาวถิราพรรณ  ข าดวง คศ.2 ช านาญการ วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
เคมีศึกษา 

3/1/2530 24/5/2554 273 

38 นางสาวภรภัทร วงศ์สาม ี คศ.1 - วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 14/03/2531 15/5/2556 2564 
39 นายปิติภัทร แกว้อินัง ครูผู้ช่วย - กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ 31/07/2535 1/11/2559 5474 
40 นางสาวกุลญา แสงทอง ครูผู้ช่วย - วท.บ. ชีววิทยา 23/01/2531 1/12/2559 2220 
41 นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะ

พร 
ครูผู้ช่วย - ค.บ. วิทยาศาสตร์ 12/10/2535 1/12/2559 2549 

42 นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม คศ.3 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย 05/03/2508 19/05/2529 57218 
43 นางสาวศุภรา   ดหีะสิงห์ คศ.3 ช านาญการพิเศษ คบ. ภาษาไทย 15/06/2511 13/09/2536 8693 
44 นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเล่ือน คศ. 3 ช านาญการพิเศษ อ.บ. 

ค.ม. 
ภาษาไทย  
การบริหารการศึกษา 

20/12/2511 13/08/2533 116549 

45 นางสาวดาวรุ่ง เถียรทว ี คศ. 3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและการนิเทศ 

14/06/2512 09/09/2537 100004 

46 นางรัตติยา  บญุศิริ คศ.3 ช านาญ การ
พิเศษ 

ศษบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

22/04/2514 29/09/2538 4563 

47 นางแสงจันทร์  หาญกล้า  คศ. 2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 13/10/2508 21/05/2533 134566 
48 นางสาวศิริพร  เอกอ ุ คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 27/09/2511 16/05/2540 132686 
49 นางณหทัย เครือค า คศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 2/3//2530 21/6/2554 280 
50 นางสาวสุพัตรา  ไพบูลยว์ัฒน

กิจ 
คศ.1 - ศษบ. ภาษาไทย 31/10/2530 15/06/2554 129681 

51 นางสาวเสาวนยี์  เลิศ
กมลวรรธน ์

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

52 นางประกายกาญจน์  กาญจนรัตน ์ คศ.1 - ศษ.บ. ภาษาไทย 17/03/2532 15/11/2556 12152 
53 นางสาวพิทยา  อึ้งบุญช ู คศ.3 ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. 

กศ.ม. 
สังคมศึกษา 
การมัธยมศึกษา(การ
สอนสังคมศึกษา) 

03/01/2506 01/09/2529 1169 

54 นางสาวละเวง ปราบราย คศ.3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 
(เอเชีย) 

09/02/2507 01/09/2535 99858 

55 นางจันทิรา   ผลวัฒนะ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 
ศษ.บ. 

ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

24/12/2511 01/07/2537 126386 

56 นางสาวสมพร ปาริจฉัตต ์ คศ. 2 ช านาญการ สม.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมวิทยา 
การสอนสังคมศึกษา 

04/08/2501 28/07/2532 113626 
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ปีการศึกษา 2560 

 
ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจ ุ เลข

ต าแหน่ง 
57 นางสาวดวงขวญั   รุจจนเวท คศ.2 ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 26/10/2502 09/12/2537 27025 
58 นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว ์ คศ.1 - ศษบ. สังคมศึกษา 11/09/2529 01/06/2554 31655 
59 นางสาวภูษณิศา  รุ่งปลาทอง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 28/06/2517 12/07/2554 12980 
60 นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม คศ.1 - ศษ.บ. 

ศศ.ม. 
สังคมศึกษา 
ศาสนาเปรียบเทียบ 

25/04/2527 28/11/2555 6059 

61 นางญาติกร  มณวีงษ์ คศ.1 - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 22/11/2511 1/02/2555 2169 
62 นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง คศ.1 - ศษ.ม. สังคมศึกษา 11/07/2533 15/07/2556 15218 
63 นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ คศ.1 - ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 11/04/2526 8/12/2558 1919(2) 
64 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 17/07/2529 8/12/2558 2385 
65 นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 24/02/2536 1/02/2560 32873 
66 นางรัชนี  รัตนะ คศ.3 ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 22/04/2505 18/05/2527 15093 
67 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร คศ.3 ช านาญการพิเศษ คบ. ภาษาอังกฤษ 29/10/2503 4/01/2526 4135 
68 นางลูกจันทร์ ภวูัฒนานนท ์ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ คบ. 

ค.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

29/11/2508 22/06/2536 134567 

69 นางมุกดา      พูลศร ี คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 29/06/2501 16/05/2523 14220 
70 นางจุไรวรรณ   มาเบ้า คศ. 2 ช านาญการ กศ.บ. 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

05/05/2502 06/07/2526 69567 

71 นางสาวสมพิศ  บัวงาม คศ. 2 ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12/04/2505 25/07/2531 117015 
72 นางปริศนา   เสลาคุณ คศ. 2 ช านาญการ ศษ.บ. 

คษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

24/07/2504 27/05/2529 14127 

73 นายถิรายุ   ใหญ่เจริญยิ่ง คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษภาษาศาสตร์
ประยุกต ์

02/12/2507 20/06/2531 52829 

74 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 08/10/2506 16/05/2534 117345 
75 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น คศ.2 ช านาญการ ศษ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

05/02/2526 17/10/2548 4928 

76 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา คศ.2 ช านาญการ ศศบ. ภาษาอังกฤษ 17/08/2521 26/12/2548 103156 
77 นางสาววันด ีเมืองแก้วฟ้า คศ.2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10/01/2520 14/12/2550 3619 
78 นางชญาดา  สุวรรณาลัย คศ.2 ช านาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 
อังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

7/6/2528 18/10/2556 3547 

79 นางสาวณัชชารีย ์ร่มโพธิธ์าร
ทอง 

คศ.1 - ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตร 

09/03/29 19/03/255 14427 

80 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คศ.1 - กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 27/04/2533 16/06/2557 1842 
81 นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร คศ.1 - กศ.บ. 

ศษ.ม. 
การสอนภาษาจีน 
บริหารการศึกษา 

10/11/2530 23/7/2555 1360 

82 นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ ์ คศ.3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจยัและสถิติ
ทางการศึกษา 

01/08/2524 23/01/2549 4455 

83 นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์
วิทย ์

คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 11/08/2501 16/07/2533 124498 

84 นางกมลชนก   ภาคภูม ิ คศ. 3 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
ค.ม. 
ปร.ด. 

คณิตศาสตร์ 
การศึกษาคณิตศาสตร์ 
พัฒนศึกษา 

20/10/2511 25/06/2533 52698 

85 นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ 19/03/2514 29/06/2535 114685 
86 นายศักดา   ปานรักษา คศ.2 ช านาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 10/11/2518 18/05/2541 34586 
87 นายสงครามชัย   กลิ่นถอืศีล คศ.2 ช านาญการ คบ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
การมัธยมศึกษา  
การสอนคณิตศาตร์ 

13/06/2522 1/03/2547 3764 
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ปีการศึกษา 2560 

 
ที่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจ ุ เลข

ต าแหน่ง 
88 นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ คศ.2 ช านาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้

17/11/2522 19/10/2552 3248 

89 นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล คศ.2 ช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้

14/06/2518 19/10/2552 3752 

90 นายจิรากร  ส าเร็จ คศ.2 ช านาญการ คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจยัและสถิติ
ทางการศึกษา 

14/08/2522 19/10/2552 4244 

91 นายดนัย  สุดจิตจูล คศ.2 ช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ 14/09/2527 15/05/2552 1097(ส) 
92 นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ ์ คศ.2 ช านาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 28/10/2524 5/6/2554 15082 
93 นางสาวชลธิชา บ ารุงกิจ คศ.2 ช านาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 30/08/2524 12/07/2554 32629 
94 นางสาววิรากร บุญชวลิต คศ.2 ช านาญการ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 3/03/2528 26/06/2551 1781 
95 นางสาวสิตา  ดารา คศ.1 - กศ.บ. คณิตศาสตร์ 14/03/2523 03/09/2547 69565 
96 นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ คศ.1 - คบ. คณิตศาสตร์ 9/10/2534 21/01/2559 19987 
97 นายเจตพล ยอดทองด ี คศ.1  ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอม

ฯ 
29/10/2534 19/02/2559 9282 

98 นายบุญชว่ย   ทองคุ้ม คศ. 2 ช านาญการ ศศ.บ. การฝึกและการจัดการ
กีฬา 

27/10/2511 28/08/2539 127378 

99 นางประไพพิศ สื่อพุทธมนตรี คศ. 3 ช านาญ การ
พิเศษ 

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

100 นายอร่าม มีทรัพยอ์นันต ์ คศ. 2 ช านาญการ วท.บ. พลศึกษา 24/08/2506 11/12/2529 35045 
101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชร

เจริญ 
คศ. 2 ช านาญการ วท.บ. 

กศ.ม. 
พลศึกษา 
พลศึกษา 

07/02/2511 07/10/2534 119203 

102 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. พลศึกษา 13/03/2534 1/12/2559 1458 
103 นางสาววีนัสญา  สามสังข์ ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. พลศึกษา 2/04/2533 1/12/2559 117027 
104 นายธนวรรธน์    สว่างด ี คศ.3 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศศ.ม. 
มานุษยดุริยางควิทยา 
บริหารการศึกษา 

15/01/2506 07/09/2530 117000 

105 นายชัชวัสส ์ วกสุดจิต คศ. 3 ช านาญการพิเศษ คบ. 
ค.ม. 

ดนตรี 
บริหารการศึกษา 

14/12/2515 5/09/2538 134571 

106 นายวิม คงภาคเพียร คศ.3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา 20/05/2506 22/06/2530 10875 
107 นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ช ี

 
ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. นาฏศิลป์และการ

ละคร 
6/05/2529 1/04/2559 12140 

108 นางอิ่มใจ  ดีไสว คศ.3 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
กศ.ม. 

จิตวิทยาการแนะแนว 
จิตวิทยาการแนะแนว 

23/4/2507 29/07/2530 13741 

109 นางสาวอรินทรา อยูห่ลาบ คศ.1 - ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว 29/10/2528 7/02/2556 1984 

ข้อมูลจากกลุ่มบริหารบุคคล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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ปีการศึกษา 2560 

 
2.ครูและผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 1 10 มี.ค. 
61   

นายนพดล   เด่นดวง ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

2.  10 มี.ค. 
61   

นายธนกฤต   ธรรมวณิชย ์ รองผู้อ านวยการ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

3.  10 มี.ค. 
61   

นายชาญชัย   ชาญฤทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

4.  10 มี.ค. 
61   

นายส าเริง    อยู่ประจ า ครูช านาญการพเิศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

5.  10 มี.ค. 
61   

นางสาวดวงรัตน์  ประศาสน์วิทย ์ ครูช านาญการพเิศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

6.  10 มี.ค. 
61   

นางสาวประไพพิศ  สื่อพุทธมนตร ี ครูช านาญการพเิศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

7. 10 มี.ค. 
61   

นางมุกดา    พูลศร ี ครูช านาญการพเิศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

8. 10 มี.ค. 
61   

นายสมศักดิ์   จันทร์หงษ์ ครูช านาญการ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 
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ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
ที ่

 
วัน เดือน ปี 

 
ชื่อ – สกุล 

 

 
ต าแหน่ง 

 
รายการ 

 
หน่วยงานที่จัด 

9. 10 มี.ค. 
61   

นางพัชรินทร์  งามมุข ครูช านาญการ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

1
0
. 

10 มี.ค. 
61   

นางสาวสมพร  ปาริจฉัตต ์ ครูช านาญการ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านัก
พระราชวัง 

 
 

3. ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่น  

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1 29 มี.ค. 61 นางสาววิไล  จริมงคลการ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครูปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปี 2560 

สมาคมข้าราชการครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
2 29 มี.ค. 61 นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง ครูช านาญการ ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ประจ าปี 2560 
สมาคมข้าราชการครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
3 29 มี.ค. 61 นายศักดา  ปานรักษา ครูช านาญการ ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ประจ าปี 2560 
สมาคมข้าราชการครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
4 29 มี.ค. 61 นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม ครูช านาญการ ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ประจ าปี 2560 
สมาคมข้าราชการครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
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ปีการศึกษา 2560 

 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1  นางประไพพิศ  สื่อพุทธมนตรี ครูช านาญการพิเศษ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2560 

ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
2  นางรัชนี  รัตนะ ครูช านาญการพิเศษ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
3  นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ ครูช านาญการพิเศษ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
5  นางสุธาทิพย์  ผลไสว ครูช านาญการพิเศษ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
6  นางสาวสมพิศ  บัวงาม ครูช านาญการ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
7  นางสาวกัญภร  แสงมณี ครูช านาญการ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
8  นางสาวศิริพร   เอกอุ ครูช านาญการ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
9  นายจิรากร   ส าเร็จ ครูช านาญการ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
10  นางสาวชลธิชา  บ ารุงกิจ ครูช านาญการ ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
11  นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง คร ู ครูดีเด่น ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2560 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 
 
 



 98 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2560 
ที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  ดร.วรศักดิ์   วัชรก าธร ประธานกรรมการ 
2.  พระครูปลัดพงศ์พันธ์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
3.  พระครูพิพิธธรรมภาณ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
4.  รศ.ดร.แสงเทียน  อยู่เถา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ดร.สมเกียรติ   พิณทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสุวรรณ   วังสุขจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายนิพนธ์    ยอดค าปัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายอิทธิพันธ์  เจนวิจักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นายธีรพงศ์   ฟังเร็ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายยศวรรธน์  เสนนะ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
11.  นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู กรรมการผู้แทนครู 
12.  นายสายชล     ศรีเอม กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
13.  นางประภาวรรณ  ราชศิริส่งศรี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
14.  นายวรินทร์พงศ์  สุวรรณเสน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
15.  นายนพดล   เด่นดวง กรรมการและเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

ปีการศึกษา 2560 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายพงศ์พรรณ   พลเยี่ยม นายกสมาคม 
2.  นายนพดล  เด่นดวง อุปนายกคนที่ 1 
3.  นายมานะ  กิจประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 
4.  นายศุภกร  จงภัทรวัฒน์ นายทะเบียน 
5.  นางกมลพร  รุ่งโรจน์จินดา เหรัญญิก 
6.  ว่าที่ร้อยโทสถาพร  ทองเลิศ ประชาสัมพันธ์ 
7.  นางภัชรี  นาคกัน เลขานุการ 
8.  นางนพวรรณ  เขียวมีส่วน กรรมการ 
9.  นางสาวส าเภา  เพ็ชรัตน์ กรรมการ 
10.  นายฉัตรชัย  หมืนสุกแสง กรรมการ 
11.  นายธนพล  ฉันจรัสวิชัย กรรมการ 
12.  นางสมนึก  ธาราวัชรศาสตร์ กรรมการ 
13.  นางผานิต  มาประเสริฐ กรรมการ 
14.  นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย กรรมการ 
15.  นายบุญฤทธิ์  วิชัย กรรมการ 
16.  นางนวพร  เอ่ียมธีรกุล กรรมการ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  ร้อยต ารวจเอกวิชาญ  เตี๋ยอ านวยชัย ประธาน 
2.  นายมานะ   กิจประเสริฐ รองประธาน 
3.  นายวิทยา   เวฬุวนารักษ์ รองประธาน 
4.  นายภูวสิษฐ์  จันทเขต นายทะเบียน 
5.  นายเรวัต   ภิญโญ ปฏิคม 
6.  คุณจิระนันท์  พัฒนพรพงศ์ ประชาสัมพันธ์ 
7.  คุณสิริพรรณ  ทองสุกมาก ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
8.  คุณพิพัฒน์  พ่วงพร้อม เหรัญญิก 
9.  คุณภัทรานิษฐ์  มาลีเวชเชษพงศ์ กรรมการ 
10.  นายธนพล   ฉันจรัสวิชัย กรรมการ 
11.  คุณอุษา  บัวจ านงค์ กรรมการ 
12.  คุณวันเพ็ญ  จันทรวิมล กรรมการและเลขานุการ 
13.  ดร.ฐิตารีย์  ธนากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน 

ปีการศึกษา 2560 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายภานุพงศ์  เพลินประภาพร ประธานนักเรียน 
2.  นายธนภูมิ  เวชวงศ์วาน รองประธานนักเรียนที่ 1 
3.  นายทศวรรษ  พูลสวัสดิ์ รองประธานนักเรียนที่ 2 
4.  นายวรวิชญ์  เลี่ยนกัตวา ฝ่ายประสานงาน 
5.  นางสาวศศิธร  ปิ่นเกล้า ฝ่ายระดมทรัพยากรมนุษย์ 
6.  นายวัธนชัย  นาคละมัย ฝ่ายปกครองและระเบียบวินัย 
7.  นางสาวผุสชา  ปู่หล า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 
8.  นางสาวธารใส  ภาคภูมิ ฝ่ายศิลปกรรมและเทคนิค 
9.  นางสาวกิตติยา  มั่นจิรังกูร ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 
10.  นางสาวศิริมณฑล  อินศิริ กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ 
11.  นางสาวพฤกษา  พฤกษากร กรรมการฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ 
12.  นางสาวสรัลรัตน์   อ้ึงวัฒนานนท์ กรรมการฝ่ายงบประมาณฯ 
13.  นางสาวชนิญาดา  กระทุ่มทอง กรรมการฝ่ายเอกสาร 
14.  นางสาวพิยดา  พฤกษากิจเจริญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
15.  นายนภดล  ปาระแม กรรมการฝ่ายสถิติฯ 
16.  นายบวรทัต  แดงแตง กรรมการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
17.  นางสาวกัญญาภรณ์  อาจจิตต์ กรรมการและเหรัญญิก 
18.  นางสาวรัสสิกา  ลวดลาย เลขานุการ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
   
 
 

สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดัการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 
ตารางแสดงจ านวนของประเภทร้านค้าในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2560 
 

ประเภทร้านค้า จ านวน (ร้าน) 
1.  ข้าวราดแกง 3 
2.  เครื่องด ื่มน้ าผลไม้ 3 
3.  ก๋วยเตี๋ยว 2 
4.  ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง 2 
5.  ขนม – ผลไม้ – ไอศกรีม – ลูกชิ้น -ซาลาเปา 1 
6.  อาหารญี่ปุ่น 1 
7.  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุข้อมลู1, ข้าวราดแกง, 
3, 23%

ชดุข้อมลู1, เคร่ืองด่ืมน า้
ผลไม้, 3, 23%

ชดุข้อมลู1, ก๋วยเต๋ียว, 
2, 15%

ชดุข้อมลู1, ข้าวมนัไก่ 
ข้าวหมแูดง, 2, 15%

ชดุข้อมลู1, ขนม –

ผลไม้ – ไอศกรีม –
ลกูชิน้ -ซาลาเปา, 1, 8%

ชดุข้อมลู1, อาหาร
ญ่ีปุ่ น, 1, 8%

ชดุข้อมลู1, ร้านค้า
สวสัดิการโรงเรียน, 

1, 8%
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปี 2560 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ล าดับ รายการตรวจ จ านวนผู้

เข้าตรวจ 
ผลปกต ิ %ความ

ปกติ 
ผล

ผิดปกติ 
%ความ
ปกติ 

หมายเหตุ 

1 ตรวจร่างกายทั่วไป,ตรวจวัดความดันโลหิต 2,300 2232 97.04 68 2.96  

2 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI น้ าหนัก,ส่วนสูง 2,300 976 42.43 1324 57.57  

3 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ระบบดิจิตอล 2,291 2291 100.00 0 0.00  

4 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด Methamphetamine 2,250 2250 100.00 0 0.00  

5 ตรวจวัดสายตา 2,129 1195 56.13 934 43.87  

6 ตรวจตาบอดสี 2,129 2116 99.39 13 0.61  

7 ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก 2,208 1556 70.47 652 29.53  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนความผิดปกติ
ผู้ เข้ารับการตรวจ
ชดุข้อมลู 3
ชดุข้อมลู 4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

จ านวนความผิดปกติ

ผู้ เข้ารับการตรวจ
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

งานหอนักเรียน 
จ านวนนักเรียน หอพักชาย 

อาคารป่ินฉัตร 
 

 
 
 
งานหอ 

 
 
 
 

 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน หอพักหญิง 

ชั้น จ านวนนักเรียน หมายเหต ุ
ม.1 22  
ม.2 16  
ม.3 14  
ม.4 8  
ม.5 11  
ม.6 3  
รวม 74  

ชั้น จ านวนนักเรียน หมายเหต ุ
ม.1 7  
ม.2 12  
ม.3 10  
ม.4 18  
ม.5 9  
ม.6 5  
รวม 61  
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

1 17 มิ.ย. 60 การแข่งขันการเขียนตามค าบอก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี ม.2/5 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ 

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 1,000 บาท   

√ 

  

 

2 17 มิ.ย. 60 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ตาม
แนวทาง PIZA ระดับชั้น ม.1-ม.3 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 

นางสาวฑิคัมพร  สระทองทม ม.6/2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ 

เกียรติบัตรรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
พร้อมเงินรางวัล 500  

บาท 
  

√ 

  

 

3 17 มิ.ย. 60 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 

เด็กหญิงม่ิงมงคล  แสนเกรียงไกร ม.1/4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ 

เกียรติบัตรรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
พร้อมเงนิรางวัล 300  

บาท 
  

√ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

4 26 ก.ค. 60 การประกวดอ่านออกเสียง
ภาษาไทย  รางวัลหม่อมหลวง 
เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2560 

นางสาวอารียา  สมจิตร ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย  

  

 

  

√ 

5 29 ก.ค. 60 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามค า
บอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี ม.2/5 ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตรรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1

พร้อมเงินรางวัล 
4,000 บาท  

 

  

  

 

6 9 ส.ค. 60 การประกวดอ่านค าประพันธ์ 
ร้อยกรอง  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
ประจ าปี 2560 

นางสาวพริ้มเพรา  สมบูรณ์พันธ์ ม.4/3 เทศบาลนครนครปฐม เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย  

 

√  

  

 

7 11 ส.ค. 60 ประกวดเขียนไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ  ประจ าปี 2560 

เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี ม.2/5 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม 

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท 

 
√  
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

8 22 ส.ค. 60 
20 ก.ย. 60 

การประกวดอ่านฟังเสียง  ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้เป็น
ตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพฯ  
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ 
ธนชาติ ริเริ่ม...เตมิเตม็ เอกลักษณไ์ทย 
ครั้งท่ี 46 ประจ าปี 2560 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  โพธิ์อาศัย ม.3/1 ธนาคารธนชาต เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย (พร้อมเงิน
รางวัล 500 บาท)  

    √  

9 26 พ.ย. 60 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงม่ิงมงคล  แสนเกรียงไกร ม.1/4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน (อันดับ ๙ 
คะแนน ๗๔คะแนน) 

  √    

10 26 พ.ย. 60 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560 

นางสาวอารีรัตน์  ถนอมน้ าใจ ม.5/2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

 (รองชนะเลิศอันดับ 2 
คะแนน 87 คะแนน) 

  √    
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

11 26 พ.ย. 60 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี ม.2/5 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (ชนะเลิศ 
คะแนน 84 คะแนน) 

  √    

12 26 พ.ย. 60 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

นางสาวฑิฆัมพร สระทองทม ม.6/2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

คะแนน 89 คะแนน) 

  √    

13 26 พ.ย. 60 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 
67  ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงน้ าฝน  ปรีดาประเสริฐ ม.2/3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

คะแนน 85 คะแนน) 

  √    

14 26 พ.ย. 60 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.
๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 
67  ปีการศึกษา 2560 

นางสาวศิริวรรณ  ค าเรือง ม.4/4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (อันดับ 

4คะแนน 84 
คะแนน) 

  √    
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

15 26 พ.ย. 60 การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงนฏกร  จงจ าเริญทรัพย์ ม.2/3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (อันดับ 

5 คะแนน 90 
คะแนน) 

  √    

16 26 พ.ย. 60 การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

นางสาวพริ้มเพรา  สมบูรณ์พันธ์ ม.4/2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
(อันดับ 9 คะแนน 50 

คะแนน) 

  √    

17 26 พ.ย. 60 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมณี 
เด็กหญิงเขมขนิษฐ์  ตั้งตุลยทรัพย์   
เด็กหญิงภัณฑิรา ศักดิ์สงค์ 

ม.3/5 
ม.3/5 
ม.3/10 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (ชนะเลิศ 

คะแนน 80.50 
คะแนน) 

  √    

18 26 พ.ย. 60 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

นางสาวธนาภา  ลาภจิรานนท์ 
นายวสุธร  อภิวัฒน์พงค์ 
นางสาวธัญลักษณ์  โคตรสมบัติ 

ม.6/4 
ม.6/4
ม.5/7 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 

คะแนน 83 คะแนน) 

  √    

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

19 26 พ.ย. 60 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร , 
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง 

ม.2/3 
ม.2/3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (ชนะเลิศ 
อันดับ คะแนน 94 

คะแนน) 

  √    

20 26 พ.ย. 60 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 
67  ปีการศึกษา 2560)  

นายปิยพรรดิ์  หวานแหลม 
นายภูษิต  สินลือนาม 

ม.5/3 
ม.5/8 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (อันดับ 

9 คะแนน 81 
คะแนน) 

  √    

21 26 พ.ย. 60 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

เด็กหญิง ณ. กาญจน์  มีแก้ว  
เด็กหญิงศิวพร ธีระวัฒนา 

ม.2/3 
ม.2/3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (อันดับ 

4 คะแนน 84 
คะแนน) 

  √    

22 26 พ.ย. 60 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

นางสาวเบญสิร์ยา  พิพัฒนาพรภักดี ม.5/2 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (อันดับ 

5 คะแนน 90 
คะแนน) 

  √    



 111 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

23 10 ธ.ค. 60 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ 

นางสาวฑิฆัมพร สระทองทม ม.6/2 มูลนิธิร่มฉัตร เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย พร้อมเงิน
รางวัล 1,000 บาท 

    √  

24 4 ม.ค. 61 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาค  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี ม.2/5 ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน (ล าดับที่ 

5 คะแนน 70 
คะแนน) 

   √   

25 4 ม.ค. 61 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
ภาค  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมณี 
เด็กหญิงเขมขนิษฐ์  ตั้งตุลยทรัพย์   
เด็กหญิงภัณฑิรา ศักดิ์สงค์ 

ม.3/5 
ม.3/5 
ม.3/10 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง 

(ล าดับที่ 31 คะแนน 
80.50 คะแนน) 

   √   

26 4 ม.ค. 61 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
ภาค  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร 
 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง 

ม.2/3 
ม.2/3 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง (ล าดับที่ 

4 คะแนน 94 
คะแนน) 

   √   

 



 112 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

  

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 25 - 26 
พ.ย. 
2560 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

    

  

 

   

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1 - ม.3 

 

 เด็กหญิงกัลยารตัน์  อังศุธีรกุล 
 

ม.3/1 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง 

  

 

   

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.4 - ม.6 

 นายสรธญั  ตันประเสริฐ ม.6/2 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

อันดับที่ 4 
เหรียญทองแดง 

  

 

   

  การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-
ม.3 

1. เด็กหญิงกชกร  รัศม ี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุดด ี

ม.3/1
ม.3/1 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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อื่น
 ๆ

 

  การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-
ม.6 

1. นางสาวขวัญจิรา  อิ่มดเิรกผล 
2. นางสาวธนัญญา  สานสุข 

ม.6/2 
ม.5/3 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง 

  

 

   

  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 
 

นางสาวสุพิชญา  บุรินรัมย ์ ม.3/4 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง 

  

 

   

  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6 
 

นายณัฐพงษ ์ เหียนขุนทด ม.6/3 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง 

  

 

   

  การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ
แม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมวิเศษ
พันธ ์
2. เด็กหญิงบุษกร  แจ้งจิตต ์

ม.3/4 
 

ม.3/3 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

อันดับที่ 9 
เหรียญเงิน 

  

 

   

  การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ
แม็ท) ม.4-ม.6 

 นางสาวพิยดา  พฤกษากิจเจรญิ ม.4/1 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

อันดับที่ 12 
เหรียญเงิน 

  

 

   

  การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เด็กชายนิธิเมธ  เปลื้องเจรญิผล 
  

ม.1/4 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

อันดับที่ 10 
เหรียญทองแดง 

  

 

   

  การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 นางสาวฤดีมาส   กุลศลกูเ้กียรต ิ ม.4/3 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

อันดับที่ 4 
เหรียญเงิน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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2 15 ม.ค. 61 การสอบแข่งขันทางวิชาการ 
คณิตศาสตร์ นานาชาติ ประจ าปี 2561 

เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงค์ 
เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิการิยกุล 
เด็กชายตณิห์  ภาณุรักษส์ิริกุล 
เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน ์
นางสาวธวัลรตัน์  ช้อยเครือ 
เด็กชายนิธิศ  พิริยสถติ 
เด็กหญิงปิยภรณ์  อรรคเศรษฐัง 
เด็กหญิงปณุยวีร์  รอบคอบ 
เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาล ี
เด็กชายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ 
นางสาววนิดา  ทองเทศ 
เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิร ิ
เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา 
เด็กหญิงเมธ์วดี  มีขันทอง 

 
ระดับช้ัน
ม.1–ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

   

   เด็กหญิงกฤตพร  โรจนส์งคราม 
เด็กหญิงกัญญาภคั  ภิญโญ 
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล 
เด็กชายกิตติพศ  มรีอด 
เด็กชายกุญช์วิสฏิฐ์  ศักดิ์กิตตโิภคนิ 
เด็กชายณภัทร  พัฒนบุร ี
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก 
เด็กชายธนกร  รอดสกุล 
นายธนกฤต  นิ่มระหงษ์ 
เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช 
เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรตัน ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน
ม.1–ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับเหรียญเงิน 

  

 

   



 115 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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เด็กชายพีรพัฒน ์ โกฏริักษ์ 
เด็กชายภคิน  เดชานนทว์ัฒนา 
นายภาสพงศ์  สาใจ 
เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี 
เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย 
เด็กหญิงศรีอัปสร  รตัฉว ี
เด็กหญิงศภุภร  เจยีมใจ 
เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกลุ 
เด็กหญิงสุชาวลัญช์  สุขสวสัดิ ์
เด็กชายสุทิวัส  แก้วดวงเทียน 
เด็กหญิงเนตรยา  เที่ยงน่วม 
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศร ี
เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ 

                    

   เด็กหญิงกรรวี  มั่งกลิ่น 
เด็กหญิงขนิษฐา  สันตไิพบูลย ์
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน ์
เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวลิาศ 
เด็กชายณัฐธรี์  รุจิพงษ์รัตน ์
เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบรูณส์ุข 
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า 
เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที 
เด็กหญิงธวัลยา  พรหมดาว 
เด็กชายธาดาพงศ์  เมฆสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา 
เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง 
นางสาวนภษร  คุ้มคร้าม 
เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร 
เด็กหญิงนภสัสร  บุญกุศล 
เด็กหญิงปณัณ์  เทียนแพร่นิมิตร 
เด็กชายปุญญพัฒน์  โยมพยอม 
เด็กหญิงพัชรณัฐ  บิดาโส 
เด็กหญิงมนสันันท์  สุขเรือง 
เด็กชายรัชชานนท์  หนูรักษา 
เด็กชายวิศรตุ  ศุภษร 
เด็กชายศิวกร  บุญแก้ว 
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา 
เด็กชายเมธสั  มีเปรมปรดีิ ์

ระดับช้ัน
ม.1–ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง  

3 31 ม.ค. 61 การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ปีการศกึษา 

๒๕๖๐ 
ประเภทบุคคล 

 
 
 
 
 

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 

 
 
 
 
 

ม.6/1 
 

 
 
 
 

โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 

เหรียญทองแดง 
ชมเชย   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  ประเภททีม นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 
นายสรธญั ตันประเสริฐ 
นางสาวขวัญจิรา อ่ิมดิเรกผล 

ม.6/1 
ม.6/2 
ม.6/2 

โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ๑   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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นางสาวกุลรดา อัครทวีโชต ิ ม.6/2 
 

4 17 ก.พ. 61 สมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประเภทบุคคล 

 
 
นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 

 
 

ม.6/1 
 

สมาคมคณติศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

 
 

รางวัลที่ 2 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 12-20 ส.ค.  การแข่งขันโอลิมปิควิชาการ นางสาวรติภัทร เกียรติพงศา 6/7 DEUTSCH รางวัลเหรียญเงิน     /  

 2560 ภาษาเยอรมันระดับ ASEAN-   OLYMPIADE         

  Pacific ณ กรุงเทพมหานคร   ASIEN PAZIFIX         

  และจังหวัดระยอง   2017        

 25 ส.ค. 2560 การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน           

  ระดับประเทศในวันรวมใจ           

  เยอรมัน (ณ ร.ร. เตรียม
อุดมศึกษา กทม.) 

    
     

 

  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ นายธิบดินทร์  จ้อยปาน 6/7  รองชนะเลิศอันดับ 1     /  

  ทั่วไปเก่ียวกับประเทศเยอรมี นางสาวนันท์นิชา   6/7         

   ติวาเจริญรัตน์          

  การแข่งขันวาดภาพหัวข้อ น.ส.สลลิ  พวงมะริด 6/7  รางวัลชมเชย     /  

  “Mit Deutsch in die Zukunft” น.ส.รติภัทร เกียรติพงศา 6/7         

  (ก้าวสู่อนาคตไปกบัภาษาเยอรมัน) น.ส.อนันตพร แจ้งเสม 6/7         

   น.ส.พิชญา  บุญปรีชา 6/7         
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4.  การประกวดร้องเพลงภาษา น.ส.ศดาวรรษ์ ชะอุ่ม 5/7 คณะอักษรศาสตร์  รางวัลชนะเลิศ     /  

  เยอมัน จากเพลงลูกทั่งไทย   ม.ศิลปากร         

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ. นครปฐม        

  “โครงการอัษราวิชาการ”           

  ประจ าปีการศึกษา2560           

  ณ คณะอักษรศาสตร์            

  ม.ศิลปากร จ. นครปฐม           

5 9 ส.ค. 2560 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน น.ส.จิรสุตา  กองจันทา 4/8 ร.ร.รัตนโกสินทร์ฯ รางวัลเหรียญเงิน /      

     ศาลายา        

6.  9 ส.ค. 2560 การแข่งขันอ่านบทความและ
ตอบค าถามภาษาจีน 

น.ส.อโรชา  สามงามต้น 4/8 ร.ร.รัตนโกสินทร์ฯ 
ศาลายา 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

/  

    

7 9 ส.ค. 2560 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน น.ส.ฐิติพร  ศรีอนุรักษ์ 6/8 ร.ร.รัตนโกสินทร์ฯ รางวัลเหรียญเงิน /      

     ศาลายา        

8 26 ก.ค.2560 KJST Regional Science 
Innovation & Impromptu 
Speech Competitions and 
Culture Exchange 3017 

Miss Rannaree  
Sirireugwipsa 

6/7  รางวัลเหรียญเงิน 

      

 
 
 
 



 120 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

 28 ส.ค. 2560 การประกวดร้องเพลง นายนิติพล  คุ้มบ ารุง ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน    /   

  ภาษาฝรั่งเศสประเภทหมู่ น.ส.กิตติยากร ไพศาลอัศวเสนี  มหาวิทยาลัย        

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จิราภา ศรีค าภา  ศิลปากร        

  โครงการอักษราวิชาการ น.ส.อิสริยา กระสินธุ์          

  ประจ าปี 2560 ธ สถิตในดวงใจ น.ส.แสงอรุณ  สิงคลีประภา          

  นิรันดร์           

  การประกวดร้องเพลง น.ส.วชิุดา  หอมจู ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน    /   

  ภาษาฝรั่งเศสประเภทเดี่ยว   มหาวิทยาลัย        

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ศิลปากร        

  โครงการอักษราวิชาการ           

  ประจ าปี 2560 ธ สถิตในดวงใจ           

  นิรันดร์           

 29 ส.ค. 2560 การแข่งขันเขียนตามค าบอก น.ส.เมธาวี  ภิรมย์ชุ่ม ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน    /   

  ภาษาฝรั่งเศส(Dictee)   มหาวิทยาลัย        

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ศิลปากร        

  โครงการอักษราวิชาการ           

  ประจ าปี 2560 ธ สถิตในดวงใจ           

  นิรันดร์           
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

 28 ส.ค. 2560 เข้าร่วมประกวดร้องเพลง น.ส.วชิุดา  หอมจู ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน    /   

  ภาษาฝรั่งเศสประเภทเดี่ยว   มหาวิทยาลัยศิลปากร        

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

  โครงการอักษราวิชาการ           

  ประจ าปี 2560 ธ สถิตในดวงใจ           

  นิรันดร์           

 29 ส.ค. 2560 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา นางสาวเกตุมณี  คัมภิรานนท์ ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน    /   

  เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ  มหาวิทยาลัยศิลปากร        

  ฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา           

  ตอนปลายโครงการอักษรา           

  วิชาการ ประจ าปี 2560           

  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์           

 2 ก.พ. 2561 การแข่งขันตอบปัญหา นายคริษฐ์  ภูวกาญจนะ 6/8 มหาวิทยาลัยรังสิต รองชนะเลิศอันดับ 2       

  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม น.ส.นัชชา  รุ่งลอย          

  จีน ในงาน “มหกรรมตรุษจีน           

  รังสิต ครั้งที่ 10”           
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

 2 ก.พ. 2561 ร่วมงาน “มหกรรมตรุษจีน น.ส.สุทธิดา  ทวีอภิรดีสิร ิ 6/8 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรม       

  
รังสิต ครั้งที่ 10” 

น.ส.พิมพ์รวี เชื้อพราหมณ์
แพร 

6/8   
    

  

   น.ส.กานต์สินี รงคะวิรุจน์ชัย 6/8         

   น.ส.ลลิตา  รอดแตง 6/8         

   น.ส.พรหมพร  พลเยี่ยม 5/8         

   นายคริษฐ์  ภูวกาญจนะ 6/8         

  ร่วมงาน “มหกรรมตรุษจีน นายธนัชพงศ์  บุญวัฒน์ 5/8 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรม       

  รังสิต ครั้งที่ 10”           

 13 ก.ย. 2560 The 16th English Language  น.ส. ณัฐนนท์  รอดส าอางค์ 6/7 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม   /    

  Competition น.ส. รรรณรี  สิริฤกษ์วิพาส 6/7         
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
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ัด 

เข
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อื่น
 ๆ

 

 26 พ.ย. 2560 การแข่งขัน Multi Skills  เด็กหญิงภาณุชญา สมิธานนท์ 1/2 สพม.เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  Competition ม.1-ม.3           

  การแข่งขัน Multi Skills  นายศรัณยู    ถิรายันติกุล 6/8 สพม.เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  Competition ม.4-ม.6           

  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  เด็กชายปารณัท    จันทร์ตรี 3/1 สพม.เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  (Impromptu Speech) ม.1-.3           

  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  นางสาวรรรนรี  สิริฤกษ์วิภาส 6/7 สพม.เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  (Impromptu Speech) ม.4-6           

  การแข่งขันเล่านิทาน (Story  เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน 2/1 สพม.เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  Telling) ม.1-ม.3           

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

นายวราคม    สุวัณณปุระ 5/5 สพม.เขต 9 อันดับ 4 
  /   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
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ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

 26 พ.ย. 2560 การแข่งขันละครสั้น 1. ด.ช.หยกพิเชษฐ์  3/5 สพม.เขต 9 อันดับ 7   /    

  ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3    โภคินบริบูรณ ์          

   2. เด็กหญิงนภษร    คุ้มคร้าม          

   3. นางสาวกุลธิดา    อ่อนมา          

   4. เด็กหญิงสุพิชญา    ทองสม          

   5. เด็กหญิงนัทธมน    เดชเกิด          

  การแข่งขันละครสั้น 1. นางสาวศศินันท์    เจริญงาม 4/6 สพม.เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 2. นายณภัค    ชั้นประเสริฐ          

   3. นางสาวกัลยภรณ์    เพ็งอ้น          

   4. นางสาวภูษิตา    ไกรทุกร้าง          

   5. นางสาวปุญชรัสมิ์    สุขชัย          

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 1. นายอานนท์    สุขศิริ 6/2 สพม.เขต 9 อันดับ 4   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6 2. นายศรัณย์พล    ฉกาจกานต์          

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 1. นางสาวนันท์นิชา 6/7 สพม.เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ติวาเจริญรัตน์          

   2. นางสาวรติภัทร เกียรติพงสา          
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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 26 พ.ย. 2560 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา 1. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ 6/6 สพม.เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางสาวจิรัชญา    วงศ์สกล          

  การแข่งขันเขียนเรียงความ 1. นางสาวจิตรกัญญา   บุญนิ่ม 6/8 สพม.เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6           

  การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  1. นางสาวจิรสุตา    กองจันทา 4/8 สพม.เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  ม.4-ม.6 2. นางสาววันวิสา   เข็มปัญญา          

   3. นายติณณ์    อ่อนจันทร์          

   4. นายกฤติน    ตันเสียงสม          

   5. นายธนพล    เดชโชติ          

  การแข่งขันละครสั้นภาษา 1. นางสาวศุภิสรา    แสงแก้ว 5/6 สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. น.ส.สุภาพรรณ   ว่องพาณิช          

   3. นางสาววรรณิชา    หนชัย          

   4. นางสาวณัฐธิดา  หุ่นรูปหลอ่          

   5. นางสาวทิตยา    ค าแป้น          

  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 1. นางสาวมุฑิตา    เกียรติงาม 6/8 สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6 2. นางสาวฐิติพร    ศรีอนุรักษ์          
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 ๆ

 

 26 พ.ย. 2560 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 1. น.ส.สุภาพรรณ   ว่องพาณิช 5/6     สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางสาวทิตยา    ค าแป้น          

  การแข่งขันต่อศัพท์ 1. เด็กชายเบส    จิตต์ธรรมเลิศ 2/1 สพม. เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    3/1         

  ม.1-ม.3  ทัศนอนันต์ชัย          

  การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาวณิชากร    นามวงศ์ 6/1 สพม. เขต 9 ชนะเลิศ 
  /   

 

  (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6           

 9-10 ก.ย. การแข่งขนัภาษาองักฤษ 1.ด.ช.เจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย 3/1 มูลนิธิร่มฉัตร เข้าร่วมกิจกรรม     /  

 2560 เพชรยอดมงกฏุ ครัง้ท่ี 12 2.เด็กชายปารณัท    จันทร์ตรี 3/1         

  ถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็ 3.ด.ช.สธุีธนินทร์    พรแจ่มใส 3/1         

  พระเทพรัตนราชสุดาฯ 4. นายเลิศศิริ    วงศ์สว่างธรรม 6/1         

  สยามบรมราชกุมารี  5. นายวสุธร    อภิวัฒน์พงค์ 6/4         

  ทุนการศึกษา พระพรหม 6. นายศรัณยู    ถิรายันติกุล 6/8         

  พรหมมังคลาจารย์           

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  1. นางสาวรรรนรี สิริฤกษ์วิภาส 6/7 สพฐ. อันดับ15(เหรียญทอง)    /   

  (Impromptu Speech)    กระทรวงศึกษาธิการ        

  ม.4-ม.6           
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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 ๆ

 

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันต่อศัพท์ 1. นางสาวณิชากร    นามวงศ์ 6/1 สพฐ. อันดับ 4(เหรียญทอง)    /   

  ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)    กระทรวงศึกษาธิการ        

  ม.4-ม.6           

  การแข่งขัน Multi Skills  1. ด.ญ.ภาณุชญา    สมิธานนท์ 1/2 สพฐ. อันดับ 17(เหรียญเงิน)    /   

  Competition ม.1-ม.3   กระทรวงศึกษาธิการ        

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา 1. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ 6/6 สพฐ. อันดับ 23 (ทองแดง)    /   

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางสาวจิรัชญา    วงศ์สกล  กระทรวงศึกษาธิการ        

  การแข่งขันละครสั้นภาษา 1. นางสาวศุภิสรา    แสงแก้ว 5/6 สพฐ. อันดับ 16(เหรียญเงิน)    /   

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. น.ส.สุภาพรรณ ว่องพาณิช  กระทรวงศึกษาธิการ     /   

   3. นางสาววรรณิชา    หนชัย          

   4. นางสาวณัฐธิดา   หุ่นรูปหล่อ          

   5. นางสาวฑิตยา    ค าแป้น          

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 1. น.ส.นันท์นิชา ตวิาเจริญรัตน์ 6/7 สพฐ. รองชนะเลิศอันดับที่ 1    /   

  ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 2. นางสาวรติภัทร เกียรติพงสา  กระทรวงศึกษาธิการ        
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 26 พ.ย. 2560 การแข่งขัน Multi Skills  นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  Competition ม.1-ม.3          

  การแข่งขัน Multi Skills  นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  Competition ม.4-ม.6          

  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  (Impromptu Speech) ม.1-.3 นางปริศนา  เสลาคุณ         

  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  (Impromptu Speech) ม.4-6 นางรัชนี  รัตนะ         

  การแข่งขันเล่านิทาน (Story  นางสาวสมพิศ  บัวงาม สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  Telling) ม.1-ม.3          

  การแข่งขันเล่านิทาน (Story  นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง สพม. เขต 9 อันดับ 4   /    

  Telling) ม.4-ม.6          

  การแข่งขันละครสั้น นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง สพม. เขต 9 อันดับ 7   /    

  ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 นางชญาดา สุวรรณาลัย         

  การแข่งขันละครสั้น  สพม. เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6          
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 26 พ.ย. 2560 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ นางสาวรนิสา    ศรีไสยเพชร สพม. เขต 9 อันดับ 4   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6          

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6          

  การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 1. น.ส.ณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางมุกดา   พูลศรี         

  การแข่งขันเขียนเรียงความ นางสาวรนิสา    ศรีไสยเพชร สพม. เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6          

  การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  1. นางสาวรนิสา   ศรีไสยเพชร  สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  ม.4-ม.6          

  การแข่งขันละครสั้นภาษา 1. น.ส.ณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางมุกดา   พูลศรี         

  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ นางสาวรนิสา    ศรีไสยเพชร สพม. เขต 9 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   /    

  ภาษาจีน ม.4-ม.6          
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 26 พ.ย. 2560 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 1. น.ส.ณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางมุกดา   พูลศรี         

  การแข่งขันต่อศัพท์ นางจารุพร    ลิขิตที่รุ่งเรือง สพม. เขต 9 อันดับ 5   /    

  ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)           

  ม.1-ม.3           

  การแข่งขันต่อศัพท์ นางสาวสมพิศ    บัวงาม สพม. เขต 9 ชนะเลิศ   /    

  ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)           

  ม.4-ม.6           
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  นางรัชนี  รัตนะ สพฐ. เหรียญทอง    /   

  (Impromptu Speech)   กระทรวงศึกษาธิการ        

  ม.4-ม.6          

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันต่อศัพท์ นางสาวสมพิส บัวงาม สพฐ. เหรียญเงิน    /   

  ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)   กระทรวงศึกษาธิการ        

  ม.4-ม.6          

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขัน Multi Skills  นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น สพฐ. เหรียญทองแดง    /   

  Competition ม.1-ม.3  กระทรวงศึกษาธิการ        

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา 1. น.ส.ณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง สพฐ. เหรียญเงิน    /   

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางมุกดา   พูลศรี กระทรวงศึกษาธิการ        

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันละครสั้นภาษา 1. น.ส.ณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง สพฐ. เหรียญทองแดง    /   

  ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางมุกดา   พูลศรี กระทรวงศึกษาธิการ        

 4-6 ม.ค.2561 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร สพฐ. รองชนะเลิศอันดับ 1    /   

  ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6  กระทรวงศึกษาธิการ        
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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1 11-3 ก.พ.61 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 น.ส.พลอยไพลิน โอภาสรวง ม.4 สพฐ. รับรางวัลระดับทอง     ✓  

   น.ส.เมธาวี  กิจประเสริฐ          

   น.ส.วันวิสา  เข็มปัญญา          

2 25 พ.ย.60 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 น.ส.พลอยไพลิน โอภาสรวง ม.4 สพม.9 ชนะเลิศเหรียญทอง   ✓    

   น.ส.เมธาวี  กิจประเสริฐ          

   น.ส.วันวิสา  เข็มปัญญา          

3 6 ม.ค.61 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 น.ส.พลอยไพลิน โอภาสรวง ม.4 สพฐ.ภาคกลาง รองชนะเลิศอันดับที่2    ✓   

   น.ส.เมธาวี  กิจประเสริฐ          

   น.ส.วันวิสา  เข็มปัญญา          

4 11 ก.พ.61 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 น.ส.พลอยไพลิน โอภาสรวง ม.4 สพฐ.ระดับชาติ เหรียญทอง     ✓  

   น.ส.เมธาวี  กิจประเสริฐ          

   น.ส.วันวิสา  เข็มปัญญา          

5 12 - 13  พ.ย. 59 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “กิจกรรม การ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 –  ม.3” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

1. ด.ญ. ธารใส  ภาคภูม ิ
2. ด.ญ. ศิริมณฑล  อินศิร ิ
3. ด.ญ. อภิสรา  เลขาลาวณัย ์
 

ม.1-3 สพม.9 รางวัลระดับเหรียญเงิน 

  

✓   
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

6 25 - 26  
พฤศจิกายน 

2560 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง “กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1 –  ม.3” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 

1. ด.ญ. กมลณัฐ  พืชพันธ์
ไพศาล 
2. ด.ญ. นันท์นภัส  ปรวรี์พงศ์
เดช 
3. ด.ญ. อภิสรา  รัตนิพนธ ์
 

ม.1 –  
ม.3 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง 

  

✓ 

  

 

7 25 - 26  
พฤศจิกายน 

2560 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน “กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.4 – ม.6” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 

1. น.ส. ธารใส  ภาคภูม ิ
2. น.ส. ศิริมณฑล  อินศิร ิ
3. น.ส. ชนิญาดา  กระทุ่มทอง 
 

ม.4 – 
ม.6 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 

  

✓ 

  

 

8 26 มกราคม 
2561 

การประกวดคหกรรม ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.ด.ญ.ทรายแก้ว ภาคภมูิ ม.2.
ด.ญ.นรินทร์ทิพย์ สุทธิพงศ์  
3.ด.ญ.นิพาดา จาดใจดี  

ม.1 กระทรงศึกษาธิการ รางวัลชมเชย 

  

  

✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 25 พ.ย.60 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 นางสาววิไล  จิรมงคลการ สพม.9 ชนะเลิศเหรียญทอง   ✓    

    สพฐ.ภาคกลาง รองชนะเลิศอันดับที่2    ✓   

    สพฐ.ระดับชาติ เหรียญทอง     ✓  

2 25 - 26  
พฤศจิกายน 2560 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง “กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1 –  ม.3” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 

นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง 

  

✓ 

  

 

3 25 - 26  
พฤศจิกายน 2560 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน “กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.4 –  ม6” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 

นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 

  

✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (งำนคอมพิวเตอร์) 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 30 ส.ค. 
2560 

การแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย ม. 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลชมเชย 

 

  

 

✓ 
 

2 30 ส.ค. 
2560 

การแข่งขัน “ค่ายท าความรู้จักกับ
วิทยาการข้อมูล “(Statistical Data 
Science Camp)” งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 

นายจิรวิทย์ โสภา 
น.ส.น้ าพระทัย วัฒนจงกล 

ม. 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลชมเชย 

 

  

 

✓ 

 

3 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 
 
 

นายณฐกร หงส์หาญ 
นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 

ม.6 สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ 

 

 ✓ 

 

 

 

4 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

ด.ญ.สิริกร กนกพรวศิน 
ด.ช.สัณห์พิชัยกรณ์ แจ้ง
สว่าง 

ม.3 สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ 

 

 ✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

5 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

ด.ช.ธาดาพงศ์ เมฆสั้น 
ด.ญ.ปาณิสรา ถนอมวงศ์ 

ม.2 สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ 

 

 ✓ 

  

 

6 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ระดับชั้น      ม.1– ม. 3 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67                
ปีการศึกษา 2560 

ด.ญ.ญาตาวี ขวัญอยู่เย็น 
ด.ญ.ลลิตภัทร จ ามั่น 

ม.2 สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

 

 ✓ 

 

 

 

7 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 

นายณฐกร หงส์หาญ 
นายชมธน ฉันจรัสวิชัย 

ม.6 สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

รางวัลเหรียญทอง 

  

 ✓ 

  

8 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ด.ญ.สิริกร กนกพรวศิน ม.3 สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง    ✓  
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 

ด.ช.สัณห์พิชัยกรณ์ แจ้ง
สว่าง 

9 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ด.ญ.ญาตาวี ขวัญอยู่เย็น 
ด.ญ.ลลิตภัทร จ ามั่น 

ม.2 สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

  

 ✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี 
นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง 

สพม. 9 เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  
 

  

✓ 

 

 

 

2 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 

นางสาวกัญภร แสงมณี 
นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง 

สพม.9 เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

 ✓ 

   

3 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

นางสาวกัญภร แสงมณี 
นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง 

สพม.9 เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

 ✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 25-26 พ.ย. 
2560 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ระดับชั้น ม.1– ม. 3 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67                
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกัญภร แสงมณี 
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ 

สพม.9 เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

 

 ✓ 

   

5 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี 
นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง 

สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

   

✓  

 

6 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

นางสาวกัญภร แสงมณี 
นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง 

สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง  
   

 ✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

7 4-6 ม.ค. 
2561 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

นางสาวกัญภร แสงมณี 
นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง 

สพฐ. ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้เข้าร่วม 

  

 ✓ 

  

8 พ.ศ. 2560 การประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้
หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” 
โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ จังหวัดนครปฐม 

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ จังหวัดนครปฐม เกียรติบัตรครูผู้
ควบคุมนักเรียน ได้รับ
รางวัล  
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

✓   

  

9 พ.ศ. 2560 การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย งานแสดง
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ 
วิจัย ครั้งที่ 6 กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นายศรัณย์  จันทร์แดง กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ระดับเหรียญทอง 

✓ 

     

 
 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด 
ผลกำร
แข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 25-31 สิงหาคม 
2560 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 

7) 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นายสุริยันต์  จันทา 
นายภัทรวุฒิ  แจงทอง 
นายสุตเขตต์  เกิดทวี 
นายฐิติวัสส์  แสงมณี 
นายวชิระ  ทองพิมพ์ 

นายปรเมศร์  อ่วมสืบเชื้อ 
เด็กชายรัชโยธิน  สุจิมงคล 

เด็กชายปุณญวัฒน์  เปลี่ยนที่พ่ึง 

ม.5 
ม.5 
ม.5 
ม.4 
ม.3 
ม.3 
ม.2 
ม.2 

จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

      

2 7-11 ธันวาคม 
2560 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” รอบคัดเลือกระดับ

เขต (เขต 7) 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นายปรเมศร์  อ่วมสืบเชื้อ 
นายสุริยันต์  จันทา 

ม.3 
ม.5 

กรมพลศึกษา 
กกท.และ
จังหวัด

นครนายก 

เข้าร่วมการ
แข่งขัน       

3 14-16,19-20 
มกราคม 2561 

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
นครปฐม ประจ าปี 2561 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นายสุริยันต์  จันทา 
นายภัทรวุฒิ  แจงทอง 
นายสุตเขตต์  เกิดทวี 
นายฐิติวัสส์  แสงมณี 
นายธนภัทร  แซ่เบ๊ 

นายสิรภพ  พิศิฏฐศักดิ์ 
นายวชิระ  ทองพิมพ์ 

นายปรเมศร์  อ่วมสืบเชื้อ 
เด็กชายรัชโยธิน  สุจิมงคล 

ม.5 
ม.5 
ม.5 
ม.4 
ม.4 
ม.4
ม.3 
ม.3 
ม.2 

จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

เด็กชายปุณญวัฒน์  เปลี่ยนที่พ่ึง ม.2 
4 20-30 มกราคม 

2561 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” 
ประเภทกีฬายิมนาสติกลีลา 

เด็กหญิงจันทรัสม์  ถนอมบุญ ม.1 กรมพลศึกษา 
กกท.และ
จังหวัด

นครนายก 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1       

5 26 มีนาคม 
2561 

SINGHA BADMINTON CHALLENGE 
ประเภทกีฬาแบดมินตัน 

นายศุภโชค  เพ็ชรพาน ม.6 สิงห์ คอร์เปอร์
เรชั่น 

เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด 
ผลกำร
แข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 25-31 สิงหาคม 
2560 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต 

7) 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการ
แข่งขัน       

2 7-11 ธันวาคม 
2560 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” รอบคัดเลือกระดับ

เขต (เขต 7) 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง กรมพลศึกษา 
กกท.และ
จังหวัด

นครนายก 

เข้าร่วมการ
แข่งขัน       

3 14-16,19-20 
มกราคม 2561 

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
นครปฐม ประจ าปี 2561 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 
 

 

จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการ
แข่งขัน       

4 20-30 มกราคม 
2561 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” 

ประเภทกีฬายิมนาสติกลีลา 

นายชาญชัย  ชาญทธิ์ กรมพลศึกษา 
กกท.และ
จังหวัด

นครนายก 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1       

5 26 มีนาคม 
2561 

SINGHA BADMINTON CHALLENGE 
ประเภทกีฬาแบดมินตัน 

นายธัชณัฐ  เสือค า สิงห์ คอร์เปอร์
เรชั่น 

เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

      

 
 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์                
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นางสาวธิตินันท์   ทนันไชย 
เด็กชายมิ่งศิริ  มิ่งศรีตระกูล 
เด็กหยิงวรญา  โพธ์ิอ าพร 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญเงิน 

     

 

2. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์               
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นายณฐกร  ทวีชัยวัฒนะ 
นางสาวปพิชญา  ยุทธศักดิ์วรกิจ 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ ์

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 
     

 

3. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน              
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงธนกัลยรัตน์  ภูร่ะหงษ ์
เด็กหญิงกฤตพร  โรจนส์งคราม 
เด็กหญิงศภุภร  เจยีมใจ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2 
     

 

4. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นายนิติกาย   อยู่เถา 
นางสาววีระดา  เขตสูงเนิน 
นาวสาววีรยา  เขตสูงเนิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

5. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน            
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายธนกร   อภิธนาคณุ 
นายภณญ์  นิสสะ 
นายวุฒิกาล  ศิริบรูณะ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

     

 

6. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน            
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นายณัชพัฒน์  กรุงพล ี
นางสาวภัทร  รอดเที่ยงธรรม 
นางสาวสุวิชาดา  เลิศวัลลภ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญเงิน 

     

 

7. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน            
การแสดงทางวิทยาศาสตร์              
(Science Show) ระดบัช้ัน ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกัลยรักษ์  ริมธรีะกลุ 
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์อาจ 
เด็กหญิงสรลัพร  ศรสีดใส 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง 

     

 

8. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน           
การแสดงทางวิทยาศาสตร์                
(Science Show) ระดบัช้ัน ม.4-ม.6 

นางสาวกษิญฐา  เอี่ยมธรีะกุล 
นางสาวภัสพร  กล่ ารื่น 
นางสาวแตงล้าน  ตุ้มประชา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง  
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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ุ่ม 
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จัง
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ัด 

เข
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อื่น
 ๆ

 

9. 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน             
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์ 
เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญทอง  
ชนะเลิศ 

     

 

10 25-26 พ.ย.2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขัน              
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางสาวกฤตินี  วิชัยดิษฐ์ 
นางสาวสิรยิากร  ประทุมมณ ี
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ระดับเหรียญเงิน 
 

     

 

11 4 ธ.ค. 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นการศึกษา การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ครั้งท่ี 9 

นายก้องภพ  สุขขี 
นายณัฐนนท์  รอดส าอาง 
 
 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

ชมเชย 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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ุ่ม 
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จัง
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อื่น
 ๆ

 

12 4 ธ.ค. 2560 การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี 
ครั้งท่ี 9  

นายสรธญั  ตันประเสริฐ 
นายเลิศศิริ  วงศ์สว่างธรรม 
นายณฐกร  ทวีชัยวัฒนะ 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ได้เข้าร่วม 

     

 

13 4-6 ม.ค..2561 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง               
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นายนิติกาย   อยู่เถา 
นางสาววีระดา  เขตสูงเนิน 
นาวสาววีรยา  เขตสูงเนิน 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

ระดับเหรียญทอง 
     

 

14 4-6 ม.ค..2561 การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายธนกร   อภิธนาคณุ 
นายภณญ์  นิสสะ 
นายวุฒิกาล  ศิริบรูณะ 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

     
 

15 4-6 ม.ค..2561 การแข่งขันการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์                
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์ 
เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

     
 

16 11-13 ก.พ. 
2561 

การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กชายธนกร   อภิธนาคณุ 
นายภณญ์  นิสสะ 
นายวุฒิกาล  ศิริบรูณะ 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งท่ี 67  

ระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

     
 

17 11-13 ก.พ. 
2561 

การแข่งขันการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดบัช้ัน 
ม.1-ม.3 

เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์ 
เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งท่ี 67 

ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ      
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 ๆ

 

18 20-21 ม.ค.2561 การแข่งขันฟิสิกส์สปัระยุทธ์ ระดบัภาค 
ครั้งท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

นางสาวณัฏฐณิชา  เนียมพลอย 
นางสาวจุฬาลักษณ์  หมอโอสถ 
นางสาวจุฑามาส   จันทานภาสวัสดิ์ 
นางสาวนภัสกร  ตั้งภาวนา 
นายชัยพงศ์    สุภมงคลชัยกุล 

เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม                   
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

ได้เข้าร่วม 

     

 

19 30 ส.ค. 2560 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

นายฉัตริน   หมื่นสุกแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ได้รับการ
คัดเลือกให้

เข้ารอบ 1 ใน 
10 ทีม 

     

 

20 26 July 2017 Science - Technology Innovation 
Presentation  (Poster) 

Watchaya   Srisangwal 
Jednipat  Tasanaananchai 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สรุาษฎร์ธาน ี

เข้าร่วม 
     

 

21 26 July 2017 Science - Technology Innovation 
Presentation  

Chomtana  Chanjaraswichai 
Sorawich  Pongsathiensak 
Watchaya   Srisangwal 
Kittiphum  prasitchaipu 
Chattarin   Muensuksaeng 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก               
วิทยาลัย สรุาษฎร์ธาน ี

เข้าร่วม 

     

 

22 25 ส.ค. 2560 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ์ นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ ์
นางสาวปพิชญา  ยุทธศักดิ์วรกิจ 
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส าหรับเยาวชน                   
ศูนย์ภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

เข้าร่วม 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 
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 ๆ

 

23 11 ส.ค. 2560 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงกัลยารตัน์  อังศุธีรกุล 
เด็กชายปารณัท  จันทร์ตร ี

กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับ
เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

เข้าร่วม 

     

 

24 21 ม.ค.2561 การแข่งขันวัดความสามารถทางฟสิิกส ์ นางสาวจิรัชยา  สมุทรสินธุ ์
นายปัญจวัฒน์  ชัยนิชยกุล 
นางสาวน้ าพระทัย วัฒนจงกล 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ ์

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เข้าร่วม 

     

 

25 20 ก.พ. 2561 โครงงานสะเต็ม ระดับ ม.ต้น                  
ศูนย์ภาคกลาง 

เด็กชายธนกร   อภิธนาคณุ 
นายภณญ์  นิสสะ 
นายวุฒิกาล  ศิริบรูณะ 

สะเต็มศูนยภ์าคกลาง โรงเรยีน
พระปฐมวิทยาลัย 

ชนะเลิศ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 
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 ๆ

 

  เยาวชนคนดี/มูลนิธิ  ศุข พุคยา
ภรณ์ 

นายณัฐวัฒน์  จิตรจินดามณี    

    

 

 

  รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี
ไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดีเด่น) 

นายพณฤทธิ์ โกมงสิงห์    

    

 

 

  เข้ารับพระราชทานรางวัล รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ระดบั
มัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้ง
ที่ ๓๑/๒๕๕๙ ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและ

ขับร้อง ระนาดเอก ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส านักงาน 

นายพณฤทธิ์ โกมงสิงห์    
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 
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 ๆ

 

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ครั้ง
ที่ 67 

เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญรัตน์    

    

 

 

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญรัตน์    

 

✓ 

    

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการ
ได้ยินระดับชาติศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67 
 

เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญรัตน์    

 

✓ 
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงำนที่จัด ผลกำรแข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 
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 ๆ

 

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพไทยประเพณี ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน  
ครั้งที่ 67 

นายสิงหา ภัทรสารโสภณ    

  

✓ 

   

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพไทย
ประเพณี ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม ครั้ง
ที่ 67 

นายสิงหา ภัทรสารโสภณ    

 

✓ 

    

 
  



 153 

 

 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู ชั้น หน่วยงำนที่จัด 
ผลกำร
แข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 30 .ม.ค.60 ตอบปัญหาธรรมะกับ
เยาวชน ปี 2560  

1. เด็กชายปารณัท  จันทร์ตร ี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช้อยเครือ 

ม.2 
ม.2 

วัดปรีดาราม รางวัลชมเชย      ✓ 

2  โครงการธนชาต ริเริ่ม...
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 
ครั้งที่ 46 ประจ าปี 
2560 

1. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ (ครู) 
2. เด็กชายอนิวัต อมรนิมิตร 
3. เด็กชายวรยล ลลวลัย 
4. เด็กหญิงพรพรรณ เชยกลิ่นเทศ 
5. เด็กหญิงเขมขนิฐ์ ตั้งตลุยทรัพย์ 

 
ม.3 
ม.3 
ม.2 
ม.3 

ธนาคารธนาชาต รางวัลชมเชย      ✓ 

3 11 ส.ค.2560 กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 
2560    

1. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ (ครู) 
2. เด็กชายธนาวัฒน์ ภมรพล 
3. เด็กชายวรินทร แซต่ัน 
4. เด็กชายภผูา ขาวสว่าง 
5. เด็กหญิงพรพรรณ เชยกลิ่นเทศ 

ม. 
ม. 
ม. 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 ✓     
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 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
Admin 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 
ผลกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร ชื่อ-สกุลครู ชั้น หน่วยงำนที่จัด 
ผลกำร
แข่งขัน 

รำงวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 11 ส.ค.2560 กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 
2560    

1. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ (ครู) 
2. นายกอบกุล โยธาสิงห ์
3. นางาสวพรทิตา ม่วงลาย 
4. นางสาวภสัวรรณ มณีใส 
5. นางสาวอรรวี โฉมมา 

 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 ✓     

5 พ.ศ. 2560  การประกวดสุนทรพจน์  
ระดบัมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง (ครู) ม.2 
ม.2 

 ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

     ✓ 

6  สภานักเรียน งานศิลป
หัตถกรม  

นายศุภรตัน์  แดนโคกสูง (ครู) 
 

ม. 
ม. 
ม. 

 รางวัลเหรียญ
ทอง 

   ✓   

7 26 พ.ย. 2560 การแข่งขัน
ประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หริณวิทย์ กนกศลิปธรรม (ครู) 
ญาติกร มณีวงษ ์(ครู) 
นายธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ 

ม. 
ม. 
ม. 

โรงเรียนสตรีวิทยา 
กรุงเทพฯ 

รางวัลชมเชย       

 


